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Høringssvar “Forslag til endringer i lov om folkebibliotek”
Norsk kulturråd avgir med dette høringssvar på “Forslag til endringer i lov om
folkebibliotek”. Rådet har flere koblinger til folkebibliotekene, spesielt gjennom
innkjøpsordningene for litteratur, men også i form av prosjektsøknader til Norsk kulturfond
og samarbeidsprosjekter utover dette. Kulturrådet er derfor opptatt av at det norske samfunnet
har en velfungerende og klokt fundert biblioteklov.
Kulturrådet støtter forslaget om å justere formålsparagrafen (§1) slik at det tas inn at aktiv
formidling er en vesentlig del av folkebibliotekenes oppgave. Dette er viktig for å legge til
rette for at så mange som mulig av de bøkene som kommer gjennom Kulturrådets
innkjøpsordninger får møte de leserne de fortjener. God formidling må til for å ivareta
kvaliteten og bredden i hele den norske litteraturen. Dette henger også sammen med den nye
formuleringen som foreslås inntatt om at “folkebibliotekene skal være en møteplass og arena
for offentlig samtale og debatt”. I høringsnotatet fremgår det at dette skal gjelde for både
fysiske og digitale arenaer, noe Kulturrådet stiller seg bak.
Kulturrådet er også positivt innstilt til å få med et teknologinøytralt punkt i lovbestemmelsen,
men er usikker på om formuleringen om at “bøker og andre medier” skal stilles til disposisjon
for landets befolkning, er den beste. I departementets kommentarer til dette forslaget vises det
til at man ønsker at digitale medier, og herunder e-bøker, skal høre naturlig hjemme i
folkebibliotekene. Det kan likevel være problematisk at man på denne måten antyder at bøker
og e-bøker ikke er det samme, rent innholdsmessig. Et forslag kan være å omformulere
formålet til at det er litteratur og andre kunst- og uttrykksformer man skal stille til disposisjon.
Slik unngår man å gjøre en direkte kobling mellom et medium og dets innhold.
Avslutningsvis vil Kulturrådet særlig støtte forslagene om at det fremdeles tas til orde for at
hver kommune er pliktig å sørge for et bibliotektilbud (§4), og opprettholdelse av kravet om
at biblioteksjefen skal være fagutdannet (§5). Rådet mener dette vil være av vesentlig
betydning for å sikre at kvalitetslitteraturen når sine lesere og blir formidlet på en faglig god
måte over hele landet.
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