NBBS – et møtested for alle med interesse for bok- og bibliotekhistorie

Denne historien vil NBBS belyse.

J. W. Cappelens boghandel i Kristiania 1904.

Vi ønsker deg velkommen som medlem av
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap!
NBBS har siden 1998 ønsket å samle alle som er interessert
i norsk bok- og bibliotekhistorie. Vi har avholdt møter med
temaer som bl.a. Et kulelyn i biblioteket. Haakon Nyhuus i 150
år – om bibliotekpioneren i Oslo, Trykkere, forleggere og inten
derte lesere i Christiania og Fredrikshald 1643–1717 – om den
første norske bokproduksjonen, Bibliofilklubbens bakgrunn og
virksomhet – om den eksklusive foreningen for dedikerte bok
samlere. Vi har arrangert turer til interessante boksamlinger,
bl.a. til Rød herregård ved Halden, og er til stede ved bok- og
bibliotekarrangementer. Med vårt nettsted nbbs.no holder
man seg informert om våre egne og andres arrangementer.

Draumkvæde, utg. av Forening for norsk bogkunst (1904).

Den norske bokhistorien startet med
håndskrevne bøker i middelalderen.
Norske geistlige fikk sine første bøker
trykt utenlands i 1519. I 1643 ble det
første boktrykkeriet etablert på norsk
jord. Bibliotekene har en like lang
historie.

Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Bibliotekhistorie er historien om
de private boksamlingene, de første
leiebibliotekene, de offentlige folke
bibliotekene og institusjonsbibliotek
ene samt bibliotekene i næringslivet.

Det Steenske Bogtrykkeri i Kristiania 1879 (xylografi).

Fra et møte i NBBS november 2015.

Fagfeltet bokhistorie spenner fra
bøkers materialitet til boksosiologi.
Det vil bl.a. si bøkers tilblivelse, deres
tekniske framstilling, deres fysiske og
estetiske form, deres distribusjon,
mottakelse og bruk.

Riksarkivet i Oslo.

Hva er bok- og
bibliotekhistorie?

Selskapets formål er å utbre kjenn
skap til og interesse for bok- og
bibliotekhistorie med særlig
henblikk på norske forhold, fremme
bok- og bibliotekhistorisk forskning
samt bidra til registrering, innsam
ling og bevaring av bok- og biblio
tekhistorisk materiale. Selskapet
skal holde kontakt med tilsvarende
organisasjoner i andre land.
(Fra selskapets vedtekter § 2)

Fra et møte om bibliotekpioneren Haakon Nyhuus november 2016.

NBBS’ formål

Norsk bok- og
bibliotekhistorisk
selskap – en presentasjon

Nettstedet http://www.nbbs.no
blir løpende oppdatert med
informasjon om selskapet og
virksomheten vår.

Nov. 2017

Kontakt Berit Ch. Nielsen,
beritchn@gmail.com – T: 915 25 570
for informasjon om og medlemskap
i NBBS.

Kongespeilet, utstilt i Slottsfjellsmuseet 2017.

Ta kontakt!

