
Felles katalog…?
Felles base…?

Hva kunne/kan/vil/bør/skal
vi samarbeide om?

Fordeler og ulemper



Tromsfelles, ca 199X



Tromsfelles + Nord-Tromsfelles, ca -20XX



Sigrid Stangnes. 2022./ Prosjektet Grenseløse muligheter



Biblioteksystemet….



Lånere

(Katalog-)
Poster

Eksem-
plarer



Lånere

(Katalog-) 
Poster

Eksem-
plarer

Bibliotek-
enheter



Lånere

(Katalog-) 
poster

Eksem-
plarer

Bibliotek-
enheter

Bibliotek-

enheter

Hoved-
bibliotek

Filial-
avdelinga

Barne-
avdelinga

Fengsels-
biblioteket
Kombinasjons
-biblioteket

Nabo-
kommunen

Bokbussen

Skole-
biblioteket
Flere i
fellesbase
Mange 
flere…



Lånere

(Katalog-) 
poster

Eksem-
plarer

Bibliotek-
enheter

Bibliotek-

enheter

Hovedbibl

Filial-
avdelinga

Barne-
avdelinga

Fengsels-
biblioteket

Kombinasjons-
biblioteket

Nabo-
kommunen

Bokbussen

Skole-
biblioteket

Bruker-roller:
• Administrator
• Skrankevakt
• Katalogisator
• Tilpasset
• Ekstravakten
• Selvbetjent/ automat
• Websøk
• Sluttbruker
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Foresatte
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Utlånt / Status
Ikke fjernlån
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Enhet ("eier")

Emneord
Autoriteter
Material-….
Lærebøker
Katalog(er)
Utstyrsbanken
Websøk, formidling
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Muligheter (og begrensninger)

Dele / samarbeide /utfylle hverandre

• «Ressurser» 

• Fysiske bøker etc [krever TRANSPORT!]

• Internlån

• Deponering

• Flytende bokstamme

• Digitale ressurser

• F.eks Bookbites

• Metadata (katalogisering)

• Formidling

• Websøk / nettside



Muligheter (og begrensninger) forts

Dele / samarbeide /utfylle hverandre

• Kompetanse, erfaringer

• Intern brukerstøtte

• Intern kursing

• Rutiner og administrasjon:

• Statistikk

• Rapporter 

• Purringer, meldinger

• Rydding, vedlikehold

• Lånerregister



Fellesbaser

Muligheter ved å dele… …og utfordringer (som kan løses stort sett..)

• Innsyn i andres lånere

• Synder et sted, straffes et annet

• Rote til katalogen

• (sær-)egne utlånsbetingelser?

• Må gjennomtenke «låneveiene»

• Egne lokale tilpasninger?

• Mye gammelt grums…

• Hvem vil vi nå? Med hva?

• Låneropplysninger

• Låners synderegister

• Autoritetsregistre

• Utlånsbetingelser

• Reserveringssamarbeid

• Katalogisering

• Materialtyper

• Websøk



Et tankeeksperiment… 
I stedet for internt samarbeid…
Kan noe i stedet løses med NASJONALT...

-…lånekort (folkeregisteret som lånerregister)
-metadatabrønn
-autoriteter / registre
-konsortium for digitale ressurser
-automatisk statistikkrapportering

"Grenseløse muligheter, samarbeid gjennom biblioteksystem" er mulighet for 
samarbeid mellom bibliotek ett av målene. 
En måte det kan samarbeides på er at bibliotek deler på katalogen eller  inngår i 
felles base. 
Men hva betyr dette i praksis? 
Hva er forskjellen på felles base og felles katalog? 
Hvilke fordeler gir det, og er det noen ulemper? 
Hva bør tenkes på i forkant før bibliotek går sammen?  
erfaringer med basene Nord-Troms felles og Troms felles.

D:hva er FB
innsyn, deling
TF ikke fung

M :base - kat
positivt NTro
Hvorfor tettere samarb


