Innspill til ny bibliotekmelding i Oslo
Med «Borgernes bibliotek» har Deichman fått meråpne filialer, nyrenoverte bibliotekrom, og ikke
minst: Biblo Tøyen, nylig kåret til årets bibliotek 2017 – og snart har vi Nye Deichman i Bjørvika. Det
er ingen grunn til å stoppe nå.
På vegne av Norsk bibliotekforening avd. Oslo og Akershus vil vi gjerne vektlegge følgende punkter:
Folkebibliotek har aldri kun handlet om bøker på en hylle, det har alltid handlet om menneskene som
kommer dit. Og det skal det fortsette å gjøre. I Oslo brukes biblioteket bredt, av mange, i hele byen.
Tilbud som språkkafeer, foredrag, folkeverksted og utallige andre bringer stadig nye besøkende til
biblioteket. Biblioteket er en viktig integreringsarena – i det ligger et enormt potensiale. En ny
bibliotekmelding bør ha fokus på å opprettholde og videreutvikle Deichman som hele byens
møtested.
Like sentralt er det å huske at folkebiblioteket først og fremst er et sted for kunnskap og læring –
enten det skjer fordi det er et godt studiested, på grunn av bøkene, på grunn av god formidling,
kodeklubber eller folkeverksted – kunnskap og læring i vid forstand er bibliotekets agenda. Begrepet
livslang læring burde mer enn noe annet knyttes til biblioteket – hit kommer babyer før de kan
snakke, her er barn, unge, voksne og seniorer – biblioteket er der gjennom hele livsløpet – det har lav
terskel og er gratis. En ny bibliotekmelding bør ha fokus på å videreutvikle Deichman som hele byens
læringssted.
Deichman er ikke ett bibliotek, det er mange. I dag er vi på Majorstuen – og det er filialnettverket
som er ryggraden i byens bibliotektilbud. På Tøyen, på Stovner, på Torshov, på Furuset – og alle de
andre stedene der folk bor – der må vi satse. Vi ønsker et solid nettverk av gode møteplasser og
læresteder med plass til en stadig voksende befolkning. Oslo har færrest filialer per innbygger
sammenlignet med andre nordiske hovedsteder – slik trenger det ikke være. En ny bibliotekmelding
bør ha fokus på å videreutvikle Deichmans filialnettverk
Nye Deichman blir et løft for norsk biblioteksektor. Det er avgjørende at utleieavtalene som gjøres i
bygget tar minst mulig areal fra det som tross alt er viktigst: selve biblioteket.
Vår digitale hverdag gjør ikke bibliotekene mindre viktige – snarere tvert imot. Å investere i bibliotek
er målbart vel anvendte penger – det viser samfunnsøkonomiske undersøkelser gag på gang. Norge
er det landet som bruker minst penger på bibliotek i Norden – slik trenger det ikke være. Men vi vil
understreke HVORFOR vi maner til satsing: Folkebiblioteket er en del av fundamentet i et
velfungerende demokrati. Her brytes meninger mot hverandre, både i litteratur og i diskusjoner. Her
møtes mennesker, uavhengig av status, økonomi eller bakgrunn. Her finner de ikke bare en fin
fasade, men et viktig innhold.
Hele bibliotek-Norge ser til Deichmanske bibliotek for å hente inspirasjon. Norge trenger et
hovedstadsbibliotek som syder av kunnskap, kreativitet og utvikling. Men først og fremst tilhører
Deichman byen og innbyggerne. Vi må fortsette å utvikle det som hele byens møtested, og hele
byens læringssted.
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