
Årsberetning for NBBS 2013-2014 
 

I perioden har NBBS hatt følgende tillitsvalgte: 

  

Leder: Berit Ch. Nielsen 

 Sekretær: Erik Guldager Nielsen 

 Kasserer: Geir Rise 

  

Styremedlemmer: Øivind Berg  

 Tore Kr. Andersen 

Øivind Frisvold  

 

Varamedlemmer: Jaga Kvadsheim 

Mette Guderud 

                                     

   Revisorer: Johan Ellefsen  

Inger-Lise Andersen 

 

 Valgkomite: Liv Rustviken  

Svein Engelstad 

 

Nasjonalbiblioteket har som i tidligere år støttet selskapets sekretariatsfunksjoner. 

 

Møter og arrangementer: 

Onsdag 27. november 2013  - et møte i serien Forsvarets historiske biblioteker:     

Artilleriets bibliotek slik det framsto i 1814. Bibliotekar Unni Berge fortalte om           

arbeidet med å rekonstruere biblioteket og vi fikk se eksempler fra samlingen. 

Tirsdag 21. januar, Slottsbiblioteket i NB. Elisabeth Eide kåserte om: Arbeidet med boken 

"Bøker i Norge".  

Tirsdag 18. mars, Spesiallesesalen, NB. Forskningsbibliotekar Benedicte Gamborg Briså 

presenterte Utvalgte kart og atlas fra Nasjonalbibliotekets samlinger. 

Torsdag 27. mars,Trondheim. I samarbeid med NTNU/UB arrangerte NBS et 

bibliotekhistorisk seminar i forbindelse med Bibliotekmøtet i Trondheim.: "Hvis Trondhjem 

hadd´et hode....va´ det gamle NTH" - en reise gjennom bibliotekets hundreårige 

historie.Ole Husby, prosjektleder NTNU/UB,  var med på planlegging av seminaret sammen 

med de to  guidene på  reisen Tove Knutsen, universitetsbibliotekar ved NTNU/UB og Kjersti 

Lie universitetsbibliotekar og daglig leder ved Arkitektur- og byggbiblioteket, NTNU UB.   

NBBS v/leder Berit Ch. Nielsen presenterte selskapet og ga en historisk bakgrunn for årets 

seminar, blant annet om John Ansteinsson, årsaker til forskjellig organisering av NTH/B og 

DKNVSB/UBO mmm. 

 Onsdag 4. juni- "Henrik Wergelands Almuebogsamling 1829" ekskursjon/sommermøte på 

Eidsvoll bibliotek: Etter en interessant omvisning i bibliotek og magasiner, presenterte 

biblioteksjefen ved Eidsvoll bibliotek, Laurel Beth Sharp, "Wergelandsamlingen" og inviterte 



til samtale der vi blant annet tok opp  

- innholdet i samlingen 

- hvor representativ den er 

- ordning, katalogisering 

- andre slike samlinger på Romerike. 

NBBS-medlemmer ble spesielt invitert til følgende utstillingsåpninger: 

28. februar kl. 13, UiO Galleri Sverdrup: Fra Göttingen til Gaustadbekken, om Georg 

Sverdrup 

http://www.ub.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/utstillinger/2014/grunnlovsjubileet.html 

5. mars kl. 17, Nasjonalbiblioteket: Nordiske bokbind 2013 

http://www.nordicbookbinding.dk.  

 

Medlemmer: 

Medlemstallet er stabilt med flest medlemmer fra bibliotekmiljøet. Kontakten med 

medlemmer går via e-post og papirutsendelser til medlemmer uten e-postadresse. 

 

Andre aktiviteter: 

I årets løp har vi hatt kontakt med Dansk Bibliotekshistorisk Selskab og BIBLIS. Vi har sagt 

ja til oppfordringen fra redaktør  Ingrid Svensson om å levere stoff til bladets nye spalte 

”Nord-nytt og bidrag til nr 66 og 67 er oversendt. 

Kontaktene med dem og andre bok- og bibliotekhistoriske miljøer i Norden kunne med  

fordel intensiveres en del. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Forslag til virkeplan 2014-2015 

1. Fortsatt kontakt med aktuelle fagmiljøer 

2. Fortsette medlemsaktivitet med åpne møter i selskapets regi og i samarbeid med andre 

institusjoner og organisasjoner 

3. Konsolidere kontakten mellom bok- og bibliotekhistoriske miljøer og personer i Norge 

4. Videreutvikle kontakten med tilsvarende fagmiljøer og personer i Danmark, Sverige 

og Finland 

5. Aktivere NBBS's hjemmeside som en bok- og bibliotekhistorisk ressurs og aktivere 

medlemmenes bruk av nettstedet 
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