Årsberetning for NBBS 2015-2016
I perioden har styret bestått av:
Berit Ch. Nielsen (leder)
Erik Guldager Nielsen (sekretær)
Geir Rise (kasserer)
Øivind Berg
Tore Kr. Andersen
Øivind Frisvold (styremedlemmer)
Karen Danbolt, Mette Guderud, Bredo Berntsen (varamedlemmer)
Liv Rustviken, Grethe Berg (medlemmer av valgkomiteen)
Nasjonalbiblioteket har som i tidligere år støttet selskapets sekretariatsfunksjoner.
Møter og arrangementer
27. oktober hadde vi et medlemsmøte i Norli`s antikvariat i anledning antikvariatets
125 års jubileum.
24. november holdt Øivind Frisvold foredraget «Da ‘bibliotekrevolusjonen’ kom til
Norge». Møtested var Gerd Wangs auditorium/Høgskolen i Oslo og Akershus.
17. – 18.november Historiske samlinger i moderne institusjoner. Seminar ved Kristiansand
Katedralskole.Geir Rise deltok og andre medlemmer av NBBS var med på vegne av sine
institusjoner eller som foredragsholdere. I forståelse med arrangørene prøvde vi fra NBBS i å
få etablert et nettverk for de av seminardeltakerne som var interessert, og å få NB til å være
vertskap for dette. .Foreløpig med lite resultat.
Anne Eidsfeldt har av laget en sammenstilling med presentasjon av flere av samlingene.
Denne er lagt ut på NBBS.no. Det samme gjelder bidrag fra Mette Guderud og Unni Berger
med artikler og beskrivelser om Forsvarerts historiske biblioteker.
1. april deltok medlemmer av styret på markeringen av at apoteker Kjell-Erik Andersens
samling av faramasøytisk litteratur ble gitt til Christiania Kathedralskoles Bibliotek.
Samlingen er stilt opp i et rom spesielt og stilig innredet for formålet.
20. april var selskapets medlemmer invitert til å delta i «GUDS egen GÅVE – seminar om
Dorothe Engelbretsdatter på Nasjonalbiblioteket.
24. mai holdt Nasjonalbiblioteket det bokhistoriske seminaret «Opplysning, lesere og
offentlighet – trykkekulturen i Norge på 1700-tallet» med en workshop om bokbindhistorie
den etterfølgende dag. Mange NBBS-medlemmer deltok.
26. mai var medlemmene invitert til et foredrag av Tor Morisse om «Aldo Manuzio og
boktrykkerkunsten i Italia på 1400-tallet» på det italienske kulturinstitutt i Oslo
Andre aktiviteter
Vår tidligere webmaster, Håkon Sundaune, gikk dessverre bort etter lang tids sykdom den 19.
august i år, men med god innsats fra Torbjørn Eng har vi fått revitalisert nbbs.no.
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Hjemmesiden er kommet over på en annen plattform (WP) og Torbjørn Eng fungerer som
nettredaktør. Bidrag har kommet fra noen medlemmer, men flere oppfordres til å bidra med
stoff.
I forbindelse med nbbs.no er både styret og nettansvarlig opptatt av å informere om møter,
arrangementer, hendelser av interesse for medlemmene. Det samme gjelder opplysninger om
eldre og nyere samlinger som kan publiseres på nettstedet.
Eksempler: Haakon Nyhuus og feiring av hans 100-års dagen for hans fødsel 28. november,
hva har skjedd med gamle bøker fra NGO (nå Statens kartverk), gamle skolebibliotek som
Holt seminar (Christiansands Stiftsseminarium på Holt, 1839 til 1877) bøkene fra Statens
lærerindeskole i Husstell (http://www.khrono.no/campus-samfunn/2014/12/hioas-skjultebokskatt)
Som tidligere har Berit Ch. Nielsen bidratt med nytt til BIBLIS’ Nordnytt-spalte.
NBBS v/Berit Ch. Nielsen deltok 4.desember 2015 på jubileumsseminaret ved HiO/A
”Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning”
Medlemmer:
Medlemstallet er stabilt med flest medlemmer fra bibliotekmiljøet. Kontakten med
medlemmer går via e-post og papirutsendelser til medlemmer uten e-postadresse.
***************************************************
Forslag til
Virkeplan 2016 - 2017
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 i Norge
4. Utvikle NBBSs hjemmeside videre som en bok- og bibliotekhistorisk ressurs
og aktivere medlemmenes bruk av nettstedet.
5. Videreutvikle kontakten med tilsvarende fagmiljøer og personer i Danmark,
Sverige (BIBLIS) og Finland
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