ÅRSBERETNING FOR NBBS 2016 – 2017
I perioden har styret bestått av:
Berit Ch. Nielsen (leder)
Øivind Berg (sekretær)
Geir Rise (kasserer)
Øivind Frisvold
Tore Kr. Andersen (sekretær)
Bredo Berntsen, Karen Danbolt, Mette Guderud (varamedlemmer)

Valgkomite:
Liv Rustviken, Erik Guldager Nielsen

Nasjonalbiblioteket har som i tidligere år støttet selskapets sekretariatsfunksjoner.

Møter og arrangementer
11. oktober 2016 hadde vi årsmøte og medlemsmøte i Christiania Kathedralskoles
Bibliotek, med orientering av samlingsforvalter Ernst H. Bjerke ved Oslo
Katedralskole.
29. november arrangerte NBBS åpent møte med tittelen «Et kulelyn i biblioteket –
Haakon Nyhuus i 150 år», i samarbeid med Deichmanske bibliotek, Grünerløkka, der
også møtet fant sted. Over 60 frammøtte og gode og korte foredrag sørget for et
svært vellykket møte. Innledere var Unni Knutsen, Bredo Berntsen, Kjartan Vevle og
Øivind Frisvold og Berit Ch. Nielsen. Sophie Barth fra Grünerløkka filial viste rundt i
det flotte biblioteket, bygget i Nyhuus’ ånd i 1914.
14. mars 2017 hadde NBBS, i samarbeid med Norsk Bibliotekforening (NBF) avd.
Oslo/Akershus, et felles arrangement på Høgskolen i Oslo/Akershus (HiOA). Åse
Kristine Tveit, førsteamanuensis ved HiOA, Institutt for arkiv, bibliotek og
informasjon, holdt foredraget «Hunder og barn ingen adgang» – hvordan barna
erobret folkebibliotekene.
31. mai hadde vi sommermøte i Galleri Bygdøy Alle Kunstantikvariat PAMA. Pål
Sagen, eier av PAMA, presenterte galleriet og utstillingen. Tema for møtet
utstillingsprosjektet «Norsk Maritim Historie» med mye unikt materiale innenfor
antikke sjøkart, skipsportretter, prospekter, inkludert bilder av Johan F.L. Dreier -

kjent for tegninger/illustrasjoner til reisebeskrivelser og folkedrakter, portretter og
skipsbilder.
Sagen informerte også kulturprosjektet Stor-Elvdal Hotell og Norsk Kultursenter med
ni fredete østerdalsstuer, museum, og museumsbibliotek.
Andre aktiviteter
Hjemmesiden vår, www.nbbs.no, redigeres på en utmerket måte av Torbjørn Eng.
Bidrag er kommet fra noen medlemmer, men nettredaktøren og styret oppfordrer
jevnlig flere til å bidra med stoff.
Lederen har i perioden bidratt med nyheter og bokmeldinger til Nordnytt-spalten i
BIBLIS. I januar deltok hun på forskningskonferansen for lanseringen av bokverket
«For Kongen og flåten. Matros Trosners dagbok 1710-1714».
Kontakten med Dansk Bibliotekshistorisk Selskab er vedlikeholdt med Søren
Clausen som kontaktperson (www.bibliotekshistoriskselskab.dk)
1.juni deltok mange medlemmer på Nasjonalbibliotekets bokhistoriske seminar der
vår nettredaktør, Torbjørn Eng holdt et glimrende foredrag «Typografisk utstyr 18001850» ( kan leses på nettsttedet Typografi i Norge (www.typografi.org)
Styret har fulgt opp vedtaket fra årsmøtet om å trykke opp NBBS-visittkort, som kan
distribueres av styremedlemmer og andre på ulike aktuelle arrangementer.

Medlemmer
Medlemstallet er stabilt. Det er fortsatt bibliotekmiljøet som utgjør størstedelen av
medlemsmassen. (En liten kommentar, som kan framføres på møtet, er at et par nye
medlemmer er utøvende kunstnere/grafiker som jobber med bok/skrift som
kunstnerisk tema/uttrykk)
Kontakten med medlemmene skjer via e-post og ved papirutsendelser til medlemmer
uten e-postadresse.

**********************************************************************

Forslag til
Virkeplan 2017 – 2018

1. Fortsatt kontakt med aktuelle fagmiljøer.
2. Fortsette medlemsaktivitet med åpne møter i selskapets regi, og i smarbeid
med andre institusjoner og organisasjoner.
3. Fremme kontakten mellom bok- og bibliotekhistoriske miljøer i Norge gjennom bl.a. deltakelse på Bibliotekmøtet i Sandefjord i 2018.
4. Utvikle NBBSs hjemmeside som en bok- og bibliotekhistorisk ressurs, og
aktivere til økt medlemsbruk av nettstedet.
5. Utvikle kontakten med tilsvarende fagmiljøer i de nordiske land.

