Referat fra styremøte i NBF, faggruppe fjernlån og referanse
30/9-2021, kl. 9.00 - 12.00
Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana
Til Stede: Bente, Ellen, Eva, Helen, Håkon
1) Referat fra møtet den 24/6-2021:
Punkt 2) Livslang læring
Heidi Hovemoen har i epost etterspurt kartlegging av behov for pensumlitteratur til privatister,
mener de mangler dokumentasjon for å ta saken videre. Ellen sender svar til Hovemoen at dersom
det er behov for kartlegging bør dette utføres av fylkesbiblioteksjefene i sine respektive
fylkeskommuner. Vi er en interesseorganisasjon som har til oppgave å løfte frem saker som er
aktuelle for oss.
Gruppen ser heller ikke lenger noe poeng i at Ellen tar kontakt med NBFs spesialgruppe for skole i
denne saken.
Punkt 5) Organisasjonsmøte 28. - 29. Oktober i Oslo. Ellen deltar.
Eventuelt, punkt 2) Gjenopprette konto hos fagbibliotekene
Ved implementering av NCIP-protokollen er låneoversikten flyttet fra Oria til låntagerbibliotekets
system.
2) Webinar i samarbeid med Trøndelag fylke
Konklusjon på møtet som Helen og Ellen deltok på: Utsette webinaret til våren 2022 .
Årsak: Depotbiblioteket bytter system til Bibliofil 1.1 22. Trøndelag fylkesbibliotek har meldt inn et
ønske om evaluering av biblioteksøk til NBs strategiske råd. Fylkesbibliotekene har sendt et notat om
behov for kartlegging av fjernlånssituasjonen og mer statistikk. Dette bør også avklares før
webinaret. Vi holder i saken.
Vi søker derfor ikke om aktivitetsstøtte denne høsten.
3) NORDILL-konferansen 2021. Informasjon om “Vårt” bidrag
Trygve Kikut, Rådgiver hos Vestfold og Telemark fylkeskommune, skal presentere “Prosjekt Digin” på
konferansen den 25/10. https://digin.vtfk.no/
26/10 blir det key note speech av Aslak Sira Myhre og tema er digitalisering og kultur.
Tre av gruppens medlemmer deltar på konferansen. Programmet ligger åpent ute.
https://www2.helsinki.fi/en/conferences/nordill-2021/programme
4) Status Biblioteksøk
Støtten for SRU Holding er snart på plass i Biblioteksøk. Denne implementeringen sørger for at
Biblioteksøk unnlater å velge eksemplarer merket «ikke til fjernlån» i Alma. Det gjenstår testing før
implementering i oktober.

Sammenslåing av poster: Problemstilling: En låner bestiller en bok utgitt i 2017, men mottar 2006
utg. Kobling av like poster (deduplisering algoritme) vil bli bedre og mer presis når alle går over til
marc-21 format. Registreringen vil da bli mer ensartet. Dette vil skje i løpet av januar 2022.
5) Depotbiblioteket går over til Bibliofil.
Depotbiblioteket går over til Bibliofil fra 1.1.22. Depotbiblioteket bruker allerede Bibliofil til Det
flerspråklige bibliotek, og vil dermed få ett biblioteksystem. Informasjon om dette er sendt ut i NBs
Nyhetsbrev, og lagt ut på Bibliotekutvikling.no.
6) Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek
a) Vi har fått innspill via epost fra Folkehelseinstituttet (FHI) angående fjernlånssamarbeidet i Norge.
I eposten antydes det at retningslinjene oppleves lite tydelig for fagbibliotek og med størst fokus på
folkebibliotek, samt at fjernlånssamarbeidet derfor kan tolkes ulikt i sektoren.
Gruppen viser til NBFs Handlingsplan 2020-2022, kulepunkt 1. “Norsk Bibliotekforening skal arbeide
for en sammenhengende politikk for alle typer bibliotek.” Videre refererer vi fra retningslinjenes
innledning: Fjernlån er nedfelt i Lov om folkebibliotek. Fagbibliotekenes samarbeid om fjernlån er
ikke nedfelt i lovverket, men felles retningslinjer for fjernlån omfatter også disse bibliotekene.
Ellen tar kontakt og ber FHI om a spesifisere eventuelle problemstillinger/utfordringer i forbindelse
med fjernlån.
b) Nest siste setning under Lånevilkår:
“Låner som har lånt materiale direkte fra et bibliotek bør kunne returnere dette via annet bibliotek.”
Eksempel: Innlånt bok fra UiO til låner i Drammen bibliotek leveres til Bergen Off. Bibliotek. Boken
blir sendt tilbake til UiO, men låner blir liggende i limbo hos Drammen. Forklaring kan være at støtte
for innlevering /retur overalt kan mangle mellom biblioteksystem. Vi ser mer på dette.
Gruppen har ikke noen forslag til endringer i retningslinjene.
7) NBFs handlingsplan 2020-2022
Frist for innspill er satt til 1. november.
Kulepunkt 3 i handlingsplanen. “Norsk Bibliotekforening skal arbeide for enklere tilgang til fjernlån
av digitale ressurser (e-bøker) fra UH-bibliotek". Gruppen vil, på et seinere møte, løfte saken
sammen med vår fadder, Lars Egeland.
Kulepunkt 7 i handlingsplanen: “Norsk Bibliotekforening skal bidra til sidestilling av trykt og digitalt
materiale i bibliotekene.” Gruppen ønsker en presisering av betydningen “sidestilling”.
Under overskriften Vi skal utvikle bibliotekene videre savner gruppen et kulepunkt som omhandler
bærekraftig utvikling av bibliotekvirksomheten.
Ellen tar opp disse punktene med NBF på organisasjonsmøtet i Oslo.
8) Eventuelt
Reiseregning. Helen sender nødvendig info. /skjema til oss.
Neste møte: På teams, 2. desember, kl 10 - 12
4/10-2021, Eva Gjuvsland

