
SAMLINGSUTVIKLING I BIBLIOTEK

Biblioteksjefmøtet i Trøndelag 17-18 april 2018



SAMLINGSUTVIKLING ER IKKE ..

• .. et fint ord for å begrunne 

høyere bokbudsjett

• .. en mild omskriving av 

kassering



• … er planlegging, evaluering, innkjøp, kassering, fjernlån og 

formidling

• … vil være preget av holdninger og ideologier

• … er makroperspektivet, der medievalg er mikroperspektivet

• Der medievalget forholder seg til enkelttitler og kvalitet, 

dreier samlingsutvikling seg i stor grad om emner, grupper av 

titler og om kvantitet
Lis Byberg i artikkelsamlinga «Velge & vrake», 2006

SAMLINGSUTVIKLING



MIKRO- OG MAKROPERSPEKTIV



1. Hele bokas livsløp i biblioteket fra kjøp til kassering

2. Analyser av utlånet

3. Prioriteringer, målgrupper, lokalsamfunn og strategi

4. Organisering av mediesamlinga i delsamlinger

5. Organisering av delsamlinger i bibliotekrommet

Det er samlingsutvikling som gjør bibliotekets bokkjøp til noe grunnleggende 
annet enn private bokkjøp

SAMLINGSUTVIKLING ER



HVER BOK KREVER TID

VOLUM

• Snitt-tilvekst 1505 bøker

• 2 arbeidsuker bokvalg

• 6,5 uker klargjøring

• 4 uker kassering

LIVSLØP

• Bokvalg – 3 minutter?

• Klargjøring for hylle – 10 min?

• Omplassering – 5 minutter?

• Reparasjon?

• Kassering – 4 minutter?



Utgivelsesår Antall utlån Andel utlån Akkumulert andel 

2017 264 13,1 13,1

2016 184 9,2 22,3

2015 145 7,2 29,5

2014 143 7,1 36,6

2013 149 7,4 44,0

2012 138 6,9 50,9

2011 107 5,3 56,2

2010 90 4,5 60,7

2009 92 4,6 65,3

2008 59 2,9 68,2

2007 69 3,4 71,6

2006 76 3,8 75,4

2005 52 2,6 78,0

2004 53 2,6 80,6

2003 30 1,5 82,1

2002 29 1,4 83,6

2001 27 1,3 84,9

2000 37 1,8 86,8

HVOR LENGE LEVER BOKA?



EN TODELT MEDIESAMLING

OMLØPSSAMLING

• 90 %

• Det som etterspørres nå 
• Det som kan kasseres 

neste år, om 5 år, eller om 

10 år

BASISSAMLING

• 10 %

• Bøkene du må ha over tid
• Bøkene du etterkjøper

• Bøkene med varig verdi 

hos dere 



RETT BOK PÅ RETT PLASS

BIBLIOTEKROMMET

• Hvordan er din mediesamling 

plassert i bibliotekrommet? 

• «Melk innerst i butikken»

• «Impulskjøp ved kassa»

• Skape små rom i rommet

Deretter: hver delsamling på rett sted i 
rommet

DELSAMLINGER

• Hvordan er din mediesamling delt 

inn? 

• Mentalt? Fysisk? 

• I statistikken? 

• Prioriterte målgrupper / tema

• Kategorisering: Samle bøker som 

brukes sammen

Først: hver bok i riktig delsamling



DELSAMLINGER – EKSEMPLER 1

• Språkkurs

• Kategorisering? «Friluftsliv» 

eller «Kystkultur»

• Krim? Fantasy?

• Aldersinndelingen i b/u? 

• Storskrift?

• Vi har 1 261 679 bøker 

• De ble utlånt 740 384 ganger 

• Dvs 0,58 lån pr bok

• Dette kalles omløp

• Omløp varierer mellom delsamlinger; 

og det er kjernen i analysene våre

➢ Verdal BF 1,48

➢ Verdal VF 0,39



DELSAMLINGER – EKSEMPLER 2



• Plassere bøker i delsamlinger og delsamlinger i rommet

• Ledige hyller for fronteksponering

• Intern forskyving i hyllene for å unngå dødsone på nederste hylle

• Hylle med nye bøker

• Tralle/hylle med «nylig innlevert»

• Formidling av løpende tilvekst via Mikromarc/Bibliofils moduler

• Formidling av løpende tilvekst via sosiale medier

FORMIDLING I SYSTEMET



HVILKE KRITERIER FOR 
KASSERING? 

• «Vi skal kassere like mye 

som vi anskaffer»

• Eller: «Vi skal de neste 5 
årene kassere dobbelt som 

mye som vi anskaffer»

• «Samlinga skal bare 

unntaksvis ha bøker som 

er eldre enn ? år»

• Utdaterte fakta

• Uaktuelle problem

• Utdatert perspektiv
• Utdatert estetikk 

• Utslitt

• Ulest 



EN RASK ALDERSSTUDIE 

782: sangbøker

• 80 bøker, 35 før 1992

•

641: kokebøker

• 106 bøker, 23 før 1992

•

305.42: kvinnesak

• 37 bøker, 17 før 1992

947: Russland

• 49 bøker, 19 bøker fra 

1992 eller eldre
•

960: Afrika

• 28 bøker, 6 før 1992

•

970: Nord-Amerika
• 56 bøker, 26 før 1992



TO METODER FOR KASSERING - 1

• «Denne boka ser ut som den har stått i ro lenge. 

Jeg må sjekke i katalogen når den var utlånt sist, 

så må jeg diskutere med Alf om han synes det er 

for lenge i ro, og så må jeg spørre Bob om han 

husker noen lånere som har sagt at de likte den, 

og så kan jeg legge den på kontoret mitt og tenke 

over det noen uker. Kanskje jeg kan be Carl lage 

en utstilling med ‘glemte godbiter’!?»



TO METODER FOR KASSERING - 2

• «Vi skal kassere 1505 bøker i år, og vi 

vil kassere mest voksen skjønn, ca 800 

bøker. 

Katalogen viser at vi har 900 romaner 

fra åra 1980-1999. Vi skal kassere 

90% av dem. 

Den som gjør jobben med å plukke 

bestemmer hvilke 10% som skal få 

overleve.»



1. Gode rutiner

2. Kunnskap om bøkene og leserne

3. God samlingsorganisering (delsamlinger)

4. Bruke statistikk for å analysere egen samling

5. En målrettet innkjøpspolitikk

6. Målrettet og effektiv kassering

SAMLINGSUTVIKLING I PRAKSIS



SAMLINGSUTVIKLING SOM 
BIBLIOTEKUTVIKLING

• Eller skal vi hjelpe dere å 

finne ut hvilke deler av disse 

spørsmålene dere vil bli 

gode på? 

• Mer som tilpasset 

skreddersøm!? 

• Skal fylkesbiblioteket 

teste alle bibliotekene i 

fylket på de samme 

spørsmålene?

• Likt for alle, altså!? 



LES MER OM EMNET



• Har du en langsiktig plan for hvordan mediesamlinga skal utvikle seg over tid? 

• Hvilke delsamlinger har du? Kunne du hatt flere? Eller færre?

• Er vi flinke til å koble katalogens felt signatur, bokryggmerking og reolmerking? 

• Hvilke bøker hører hjemme i basissamling? Konkrete eksempler. Være strenge 

med hverandre. Og husk bokhylla.no

• «Samlinga skal bare unntaksvis ha bøker som er eldre enn ? år». 

Hvilket år? Er det forskjell på fag og skjønn? Ulike fag?

• Hvor mye tid bruker vi pr bok til kassering? Kan vi effektivisere? 

DISKUTERE I GRUPPER



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


