
 

 

ÅRSBERETNING FOR NBBS 2018 – 2019 

Styret har i perioden bestått av: 

 

Berit Ch. Nielsen (leder) 

Øivind Berg (sekretær) 

Geir Rise (kasserer) 

Anne Eidsfeldt og Øivind Frisvold  

Tore Kr. Andersen (sekretær) 

Mette Guderud og Torbjørn Eng (varamedlemmer) 

Valgkomite: Liv Rustviken og Erik Guldager Nielsen 

Revisorer: Jofrid Holter og Inger-Lise Andersen 

 

Møter og arrangementer 

27. september 2018 ble NBBSs årsmøte avholdt i lokalene til Arbeiderbevegelsens arkiv og 

bibliotek (Arbark) i Oslo, med vel 20 medlemmer til stede. Det påfølgende medlemsmøtet 

hadde tittelen «Om samlingene i Arbark». Tor Are Johnsen var foredragsholder og guidet oss 

også gjennom arkivlokalene hvor han viste fram ulike objekter som det knyttet seg 

spennende historier til. 

20. november arrangerte NBBS medlemsmøte på Oslo Met, med rundt 20 deltakere. Temaet 

var «Nordahl Rolfsen – nasjonsbygger og barnas venn», og Anne Kristin Lande, Berit Ch. 

Nielsen og Øivind Frisvold var foredragsholdere. 

25. februar 2019 inviterte NBBS medlemmene til omvisning i det forholdsvis nyetablerte 

Nordisk bibelmuseum i Oslo, med Rune Arnhoff som inspirerende vert. Ca. 25 medlemmer 

deltok. 

8. mai arrangerte NBBS møte på Deichmanske bibliotek i Oslo sentrum, med tittelen «Farvel 

til Hammersborg». Det var Olav Kapperud som guidet og fortalte for rundt 22 frammøtte. 

Neste stopp blir Deichmanske bibliotek, Bjørvika! 

Andre aktiviteter 

Lederen har levert bidrag til NordNytt-spalten i BIBLIS. 
Lederen har videre distribuert invitasjoner fra Galleri PAMA og fra Nasjonalbibliotekets Kul-
tur- og vitenskapshistoriske seminar, og dessuten informert om lanseringen av publikasjoner 
fra OsloMet. 
Det er formidlet informasjon om andre relevante begivenheter, som bl.a. Grafills utstilling 
«Årets vakreste bøker» og arrangementet «Om bøker og biblioteker i opplysningstidens 
Christiania» i regi av Ernst Bjerke, samlingsforvalter ved Stiftelsen Oslo Katedralskole. 



 

 

 
NBBSs leder ivaretar kontakten med vårt danske søsterselskap. 
 
Styret har forsøkt å vitalisere Facebook-siden (Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap), og 
siden har nå passert 30 følgere. 
 
Nettstedet www.nbbs.no informerer løpende om utgivelser, arrangementer etc. som er av 
interesse og innenfor for NBBSs virkeområde, noe som har bidratt til å skaffe nye medlem-
mer til Selskapet. 
 
NBBS har fått nytt møtested hos Universitetsbiblioteket / OsloMet: Vepsebolet P48. 
 
Jubileumsbok 

 
NBBSs årsmøte vedtok i 2018 å gi styret i oppdrag å utgi en bok, i form av en artikkelsamling, 
som innholdsmessig skal dekke NBBSs arbeidsfelt, dvs. bokhistorie, bibliotekhistorie, bok-
trykkhistorie og bokkunst. 
Styret oppnevnte en redaksjonskomité, bestående av Øivind Berg (leder), Torbjørn Eng og 
Tore Kr. Andersen.  
Styret henvendte seg til medlemmene med en «etterlysning» av artikler til boka, og det inn-
kom en rekke gode, relevante og spennende artikler. 
Boka vil bli presentert på et særskilt arrangement i november 2019. 
 
Medlemmer 

 

Medlemstallet er fortsatt stabilt, og det er bibliotekmiljøet som utgjør størstedelen av med-
lemsmassen. 
Kontakten med medlemmene skjer via e-post og ved papirutsendelse til medlemmer uten e-
postadresse. 
 

 

http://www.nbbs.no/


 

 

 

FORSLAG til VIRKEPLAN 2019 - 2020  

1. Fortsatt kontakt med aktuelle fagmiljøer. 

2. 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. Følge med hva som skjer av 

overføringer/endringer av elde samlinger i folkebibliotekene, særlig mht til  lokalhistorie. 

3. Informere om, støtte og delta i aktiviteter i av interessse  som bokutgivelser/lanseringer,  

utstillingen Grafill/Årets vakreste bøker,  Nordiske bokbind - hver 4.år, kunstutstillinger  

4. Videreutvikle NBBSs hjemmeside som en bok- og bibliotekhistorisk ressurs, og aktivere til 

økt medlemsbruk av nettstedet. 

5. I tillegg satse på facebook  som arena for informasjon og diskusjon 

6. Utvikle kontakten med tilsvarende fagmiljøer i de nordiske land. For tiden kontakt med 

BIBLIS og Dansk bibliotekhistorisk Selskab. Andre fora å følge opp: Nordisk forum for 

Boghistorie, Bokhistori Göteborgs Universitet, Lunds universitet. 

7. Markere slutten på NBBSs 20-årsjubileum med boklanseringen høsten 2019.  Selskapet ble 

stiftet 23.november 1998. 

 


