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Formål

§1 Norsk Bibliotekforening (NBF) er en 

interesseorganisasjon for bibliotek og 

bibliotekinteresserte. Vårt formål er å styrke og 

utvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet, og 

fremme bibliotekenes interesser overfor 

offentlige myndigheter og samfunnet generelt. 

NBF mener at tilgang til bibliotek og 

informasjon er en menneskerettighet og en 

forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. 



Organisering
• Alle medlemer er i fylkeslag.

• Vi har spesialgrupper som tilbod i tillegg, dei jobbar med faglege spørsmål, 
kurs m.m.
– Barn og unge

– Fjernlån og referanse

– Mobilis for mobil bibliotekvirksomhet

– Skole

– Flerkult

– Medisin og helse

• Faglege utval for å hjelpe HS:
– Internasjonalt

– Opphavsrett

– Ytringsfridom og demokrati

– Litteraturpolitikk

– Digital tilgang

– Spel

– Teknologi

• Alle medlemer har røysterett på landsmøtet, som vanlegvis er på 
Bibliotekmøtet annakvart år.

• Vi er ein del av Bibliotekparaplyen, som samlar alle bibliotekorganisasjonar.



www.norskbibliotekforening.no/bli-

medlem-2/
• Stifta 1913

• 3000 medlemer
– 2000 personmedlemer

– 1000 institusjonsmedlemer

• Medlemsfordelar:
– Bok og Bibliotek 5 gonger i året.

– Rabatt på bokkilden.no

– Rabatt på møte og seminar

– Høve til å søkje stipend

• Studentpris 200 kr pr år – bli medlem ut 2021!

http://www.norskbibliotekforening.no/bli-medlem-2/


Kva gjer vi?

• Høyringsuttaler og brev til politikarar/deltek i politiske 
prosessar (ny opplæringslov, statsbudsjettet, nasjonal 
bibliotekstrategi)

• Lesarinnlegg og intervju i media

• Møte med politikarar og andre samarbeidspartnarar innan
kultur og kunnskap (Nasjonalbiblioteket, KS, Stortinget, 
Regjeringa m.fl.)

• Stimulerer og inspirerer bibliotek i kampanjar og aksjonar (T.d. 
nasjonal bibliotekdag, årets bibliotek, aksjon skulebibliotek)

• www.norskbibliotekforening.no, 
www.facebook.com/norskbibliotekforening

http://www.norskbibliotekforening.no/
http://www.facebook.com/norskbibliotekforening




Hovudstyret, valt 26.5.

• Leiar
– Vidar Lund, biblioteksjef i Levanger

• Nestleiar: 
– Heidi Hovemoen, fylkesbiblioteksjef i Viken

• AU-medlemer: 
– Siri Haga Torgersen, avdelingsleiar Tønsberg og Færder bibliotek 

– Karianne A. Aam, rådgivar Viken fylkesbibliotek

• Styremedlemer: 
– Birgitte Schuman-Olsen, biblioteksjef i Øvre Eiker 

– Lars Egeland, bibliotekdirektør på Oslomet

– Ole I. Burås Storø, informasjonsansvarleg i Foreningen Les 

– Helene Voldner, formidlar ved Deichman Bjørvika

– Nina Ødegaard, skulebibliotekar ved Samisk vgs i Karasjok.



NBF sine prinsipp

• Ytringsfridom og demokrati
– Gratisprinsippet

– Tilgang til fysisk og digital informasjon

– Meiningsutveksling i biblioteket

• Bibliotek som læringsrom
– Informasjonskompetanse/kjeldekritikk

– Livslang læring

• Bibliotek som møtestad
– Lokale fellesskap

– Breitt spekter av aktivitetar

– Bibliotekbrukarar som produsentar og del av fellesskap, 
ikkje berre konsumentar.



Handlingsplan 2020-2022

• Vi skal styrke bibliotekenes 
rammebetingelser

• Vi skal gjøre bibliotekene synlige

• Vi skal utvikle bibliotekene videre

• Vi skal utvikle organisasjonen

Vedtatt på landsmøte på Zoom 29.5.2020



Aktuelle saker 1

• Statsbudsjettet 2021
– Kjem 7. oktober.

– Vil ha meir utviklingsmidlar, både til folke- og skulebibliotek. 

– Meir til lokale kulturbygg.

– Styrking av helsebiblioteket.no

– Vurdering av fleire fellesbibliotek (t.d. pedagogikk, arbeidsliv, 
migrasjon)

• Korona
– Smittevernrettleiar

– Digital formidling – kva kan gjerast i biblioteka og av 
bibliotekarane?

– Samtalar med forfattarorganisasjonane og Forfattarsentrum



Aktuelle saker 2

• Kommunebudsjetta 2021

– Fyrste eigentlege driftsår for samanslegne kommunar

– Dårleg/usikker kommuneøkonomi p.g.a.
koronautgifter og –skattesvikt.

– Kjem tidlegare hovudbibliotek til å bli truga?

• Innkjøpsordningane

– Rapport i slutten av oktober

– Vi tek med tilbakemeldingar frå biblioteka inn i 
kontaktutvalget og dialog med BS.



Aktuelle saker 3

• Stortingsvalet 2021

– Innspel til stortingsvalprogramma til alle 

landsdekkande parti.

• Aksjon skulebibliotek

– Samarbeid med fleire organisasjonar om 

skulebiblioteket sin plass.



Årets bibliotek

• Er det nokon i Nordland som kan bli Årets 

bibliotek?

• Kom med framlegg innan 30. oktober!

https://norskbibliotekforening.no/arets-

bibliotek-2020/

https://norskbibliotekforening.no/arets-bibliotek-2020/

