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Møter og arrangementer
2. oktober 2017 hadde NBBS årsmøte og medlemsmøte i Forsvarsmuseets biblioteks
lokaler. Medlemsmøtet hadde tittelen: Arkivdykk – bl.a. etter Søe-cadettene i Kongens flåte.
Med veiledning fra Mette Guderud og Unni Berge fikk vi et møte med matros Trosners
dagbok 1710 – 1714.(?)
15. november arrangerte NBBS et møte om «Folk flest» og frodig folkeliv for 200 år
siden. Møtet handlet om tegnemester Johan Friedrich Leonhard Dreier. Øivind Frisvold og
Arthur Tennøe var foredragsholdere, og møtet fant sted i Nasjonalbiblioteket i Oslo.
23. januar 2018 var det medlemsmøte i lokalene til Oslo grafisk fagforening. Typograf og
bibliotekar Torbjørn Eng fortalte om arbeids- og produksjonsforhold i Det Steenske
Bogtrykkeri, som feiret 50 års-jubileum i 1879 ved bl.a. å utgi et flott illustrert trykk.
23. april hadde NBBS, i samarbeid med NBF avd. Oslo/Akershus et meget godt besøkt
medlemsmøte i Nasjonalbiblioteket, med tittelen «Fra katedral til kro? – Bibliotek i
forandring.»). Inger Stenersen, prosjektleder ved Nasjonalbiblioteket innledet om tankene og
planene bak ominnredning og endret bruk av lokalene på Solli plass. Deretter fikk vi en
trivelig omvisning med Inger Stenersen og Marit Vestlie i det «renoverte»/ominnredete
biblioteket (inkl. Kafé Å Bar) Førsteamanuensis Øivind Frisvold kåserte omkring
bibliotekenes utvikling m.h.t. ytre og indre arkitektur, og med endringene i publikums bruk av
bibliotekene. Han tok utgangspunkt i Nasjonalbibliotekets bygning fra 1913, men la
hovedvekt på den nye inspirasjonen som kom fra folkebibliotekene i USA med Deichman på
Schous plass og arkitekt Olaf Nordhagens storslåtte Bergens Offentlige Bibliotek.
Lørdag 22.september. Ekskursjon til Anno museum med Helge Væringsaasens boksamling
med Anne Eidsfeldt og Hilde Joramo som ansvarlig for opplegget.
Andres arrangementer
24.mai og 25.mai, stilte som vanlig mange medlemmer på Nasjonalbibliotekets årlige
bokhistoriske konferanse og workshop, både som deltakere og innledere.
23.august mottok NBBS-medlemmer spesiell invitasjon til åpning av utstillingen Nordiske
Bokbind 2018 i Scene HumSam v/UBO. «Om tekst, bøker og bokbind» var tittelen på Ernst
Bjerkes inspirerende bidrag på åpningen, gjengitt på www.nbbs.no
Andre aktiviteter
Lederen har jevnlig sendt ut informasjon på e-post til medlemmene om aktuelle og relevante

arrangementer, bokutgivelser og utstillinger i regi av ulike biblioteker, forlag og foreninger
som Grafill, Norsk antikvarbokhandlerforening.
Styret har gjort en muntlig avtale med avdelingsdirektør Lars Egeland ved Oslo-Met om
mulig benyttelse av Oslo-Mets lokaler til medlemsmøter og andre arrangementer.
Den elektroniske utgaven av det danske Bib-Hist er blitt distribuert til NBBSs medlemmer.
Kontakten med foreningen følges opp gjennom Søren Clausen.
(www.bibliotekshistoriskselskab.dk)
NBBS bidro i forbindelse med utgivelsen av Venneskrift til Bredo Berntsen «Pennen som
aldri hviler», og sto selvsagt blant gratulantene.
NBBSs informasjonsbrosjyre er oppdatert, forskjønnet og trykket i nytt opplag, med god
innsats fra Torbjørn Eng.
Visittkort med selskapets nettstedadresse er laget og fordelt til spredning
Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
I tråd med et innspill på fjorårets årsmøte, har styret opprettet en Facebook-konto i
foreningens navn, men vi vil gjøre noen tekniske endringer før den lanseres.
Torbjørn Eng redigerer NBBSs nettsted (www.nbbs.no). Styret oppfordrer medlemmene til å
komme med tips og stoff til redaktøren.
Lederen har i perioden bidratt med nyheter og bokmeldinger til Nordnytt-spalten i BIBLIS.
Henvendelse fra Fagbibliotekforlaget om innspill til ny lærebok med for grafiske fag. Styret
har kommet med noen innspill og ideer, men forøvrig vist forlaget til NB Veiledningen for
hjelp med litteratur om historien til de forskjellige fagområdene som skal behandles
Miljøpartiet De grønne har sendt henvendelse om innspill til partiet kulturpolitiske
programarbeid. Henvendelsen videresendt tl Norsk bibliotekforening
Fra Den norske katalogkomité (DNK) v/Frank B. Haugen har NBBS mottatt høringsnotat om
reglene for gjengivelse av en del bokstaver m.m. for eldre trykte ressurser og behovet for
nasjonale anbefalinger i det nye regelverket Resource Description and Access
(RDA).Marianne Troldmyr hos Nasjonalbiblioteket å lage en høring i sakens anledning. DNK
går inn for å følge regelverket Descriptive Cataloguing of Rare Materials (Books), slik det
er beskrevet i høringen. Frist for synspunkter fra NBBS 1.november
Medlemmer
Medlemstallet er stabilt, (75 medlemmer/ kontakter ), Det er fortsatt bibliotekmiljøet som
utgjør størstedelen av medlemsmassen, men etterhvert mer innslag av medlemmer med
annen fagbakgrunn, som utøvende kunstnere, bokbindere, forlagsfolk, historikere etc
Kontakten med medlemmene skjer via e-post og ved papirutsendelse til medlemmer uten epostadresse. Nettstedet er også en viktig del av selskapets informasjon og kunnskap om
feltet.

Forslag til

Virkeplan 2018 - 2019
1. Fortsatt kontakt med aktuelle fagmiljøer.
2. Fortsette medlemsaktivitet med åpne møter i selskapets regi, og i samarbeid med
andre institusjoner og organisasjoner.
3. Fremme kontakten mellom bok- og bibliotekhistoriske miljøer i Norge gjennom
kontakter og deltakelse på ulike arenaer. Kartlegge og kontakte aktuelle
fagmiljøer, institusjoner, museer,skoler særlig utenfor Oslo-regionen
4. Informere om/delta i aktiviteter i av interessse, som kunstutstillinger,
bokutgivelser/lanseringer, Grafill/årets vakreste bøker, Nordiske bokbind,
markering av Paul Botten-Hansen, 16.des. 1824 - 7.juli 1867. Boksamlingen hans
på 14.000 bind, ble innkjøpt til Bergen og dannet grunnstammen i Bergen Off.
Biblioteks samlinger.!3
5. Videreutvikle NBBSs hjemmeside som en bok- og bibliotekhistorisk ressurs, og
aktivere til økt medlemsbruk av nettstedet.
6. Utvikle kontakten med tilsvarende fagmiljøer i de nordiske land. For tiden kontakt
med BIBLIS og Dansk bibliotekhistorisk Selskab
7. Feire NBBS 20-årsjubileum. Selskapet ble stiftet 23.november 1998.

