NBBS. Beretning for perioden2011-2012
I perioden har NBBS hatt følgende tillitsvalgte:
Leder: Øivind Berg, Nasjonalbiblioteket
Sekretær: Berit Ch. Nielsen, Nasjonalbiblioteket
Kasserer: Geir Rise, Nasjonalbiblioteket
Styremedlemmer: Bredo Berntsen, forfatter, Øivind Frisvold/ HiOA,
Tore Kr. Andersen NBF/Dokumentasjonsprosjekt
Varamedlemmer: Jaga Kvadsheim, Nasjonalbiblioteket, Torbjørn Eng, Dagbladet,
Marius Hauge, forfatter/konsulent
Revisorer: Johan Ellefsen, pensjonist DB
Inger-Lise Andersen, Deichmanske bibliotek
Valgkomite. Arthur Tennøe og Svein Engelstad
Styrets arbeid har vært preget av at flere av medlemmene har vært sterkt involvert i større
prosjekter i jobbsammenheng, og av usikkerhet rundt veivalg for selskapets framtidige virke.
Kontakten i styret har i hovedsak gått via e-post. Virksomheten har som vanlig vært rettet mot
arrangement av medlemsmøter, med jevnt god oppslutning på møtene. Virkeplanens punkt 6
om gjennomgangen av NBBS, har styret ikke kommet i mål med, og kan ikke legge fram
noen samlet forslag til årets generalforsamling (”På bakgrunn av NBBS virksomhet skal styret
gjennomgå status, se på målsetting, hva er oppnådd, videre organisering, kartlegge
situasjonen mht andre aktører som arbeider med samme oppgaver, har overtatt virkeområder
etc. Styret legger saken fram til behandling på generalforsamlingen 2012.)
Nasjonalbiblioteket har som i tidligere år støttet selskapets sekretariatsfunksjoner.
Medlemmer: medlemstallet er stabilt med flest medlemmer fra bibliotekmiljøet. Kontakten
med medlemmene går via e-post, og papirutsendelser til medlemmer uten e-postadresser.
Grunnet sykdom har nettstedet vært inaktivt tidligere i perioden, men er nå ajour igjen.
Møter og arrangementer
13.06.2012 - Svein Engelstad om arbeidet med Universitetsbiblioteket jubileumsbok
”Kunnskap - Samlinger – Mennesker”
16.04.2012 - Elisabeth Eide Om Slottsbiblioteket, i Slottsbiblioteket
22.03.2012 - Felles seminar med NBF på bibliotekmøtet i Stavanger 22 mars , om det
bokhistoriske dokumentasjonsprosjektet. 150 eksemplarer av brosjyren vår ble produsert for
utdeling.
13.03.2012 - Øyvind Berg presenterte sitt prosjekt Det Kongelige Norske Berg-Seminariums
boksamling: en rekonstruert katalog
Selskapets har vært invitert til arrangementer i Nasjonalbiblioteket og til åpningen av UBOs
jubileumsutstilling i 2011
Andre aktiviteter
Selskapet får jevnlig henvendelser fra bibliotekmiljøet og andre om bibliotekhistoriske
spørsmål, om kilder og om personerNBBS sekretær deltar som representant til styringsgruppe for Dokumentasjons-prosjektet, en
av aktivitetene i forbindelse med feiringen av NBFs 100 år i 2013. Elisabeth Eide
representerer Nasjonalbiblioteket i gruppen

Løpende kontakt med Dansk Bibliotekhistorisk Selskab, søsterforeningen i Danmark: NBBS
får jevnlig informasjon om bokutgivelser og invitasjoner til deres møter og seminarer
Kontakten med BIBLIS, Kungliga Bibliotekets venneforening, fortsetter

