Beretning for NBBS 2012-2013
I perioden har NBBS hatt følgende styre:
Leder: Berit Ch. Nielsen
Sekretær: Erik Guldager Nielsen
Kasserer: Geir Rise
Styremedlemmer
Øivind Berg
Tore Kr. Andersen
Bredo Berntsen
Øivind Frisvold
Varamedlemmer
Jaga Kvadsheim
Torbjørn Eng
Marius Hauge
Revisorer: Johan Ellefsen
Inger-Lise Andersen
Valgkomite: Arthur Tennøe
Svein Engelstad

Nasjonalbiblioteket har som i tidligere år støttet selskapets sekretariatsfunksjoner.
Medlemmer
Medlemstallet er stabilt både for personer og institusjoner, med hovedtyngden av medlemmer
fra bibliotekmiljøet.
Kontakten med medlemmer går via e-post og papirutsendelser til medlemmer uten e-postadresse.
Informasjon og møteinnkallinger legges ut på hjemmesiden. Håkon Sundaune har som
tidligere bistått med denne oppgaven.
Møter og arrangementer
6.11.12 Anne Eidsfeldt: Trykkere, forleggere og intenderte lesere i Christiania og
Fredrikshald 1643-1717, Nasjonalbiblioteket
17.1.13 Øivind Berg: Encyklopedien og drømmen om fullstendighet, Nasjonalbiblioteket
6..3.13 Astrid Werner og Ole Skimmeland: Gamle Deichman, Deichmanske bibliotek
Planlagt sommermøte i juni med bokhistoriker Espen Karlsen om eldste norske
bokproduksjon/skriftkultur måtte utgå pga møtekollisjon, men
selskapets medlemmer ble invitert til Nasjonalbibliotekets lansering av boka: Latin
Manuscripts of Medieval Norway – Studies in Memory of Lilli Gjerløw
der Espen Karlsen har vært redaktør og bidragsyter.

Selskapets medlemmer har dessuten vært invitert til andre relevante arrangementer i
Nasjonalbiblioteket.
Andre aktiviteter
 Selskapet får jevnlig henvendelser fra bibliotekmiljøet og andre om bibliotekhistoriske
spørsmål, om kilder, personer og om registrering av eldre samlinger
 NBFs Dokumentasjonsgruppe i forbindelse med foreningens 100 års jubileum 2013:
Berit Ch. Nielsen representerer NBBS
Elisabeth Eide representerer Nasjonalbiblioteket
Øivind Berg er trukket med i gruppe-møter
NBs og NBBS representanter har blant annet bidratt med stoff til den
bibliotekhistoriske Wiki som presenteres 25. oktober, hjulpet med tilgang til materiale
i NB, oversikt over litteratur og kilder etc. I sammenheng med emnet
bibliotekautomatisering i et historisk perspektiv, er en rekke tidsskriftårganger
gjennomgått og det er tatt kontakt med enkeltpersoner for å få ideer og innspill.
 Kontakten med Dansk Bibliotekshistorisk Selskab og BIBLIS, Kungliga Bibliotekets
venneforening fortsetter, men kunne med fordel intensiveres en del.

