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Streszczenie 

W  artykule  omówiono  funkcjonowanie  bibliotek  norweskich  na  przykładzie  Biblioteki Narodowej w Oslo, 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Bergen  oraz Biblioteki  Publicznej w  Stavanger.  Zaprezentowano  nowoczesny 

architektonicznie  budynek  Biblioteki  Publicznej  w  Vennesla.  Poruszono  zagadnienia  związane   

z  bibliotekarstwem  norweskim  (kształcenie  bibliotekarzy,  organizacje  bibliotekarskie,  wypożyczenia 

międzybiblioteczne, czytelnictwo), a także przedstawiono projekt Biblioteki Końca Świata. 

Słowa kluczowe 

Norwegia,  Biblioteka  Narodowa  w  Oslo,  Biblioteka  Uniwersytecka  w  Bergen,  Biblioteka  Publiczna   

w Stavanger, Biblioteka Publiczna w Vennesla, Biblioteka Końca Świata, bibliotekarstwo norweskie 

Wstęp 

 

Norweskie  biblioteki  szkół  wyższych  oraz  biblioteki  szkolne  podlegają  Ministerstwu  Edukacji  i  Badań 

Naukowych,  z  kolei  Ministerstwo  Kultury  ma  pod  swoją  opieką  biblioteki  publiczne.  Finansowana   

przez budżet państwa Biblioteka Narodowa jest najważniejszą instytucją wspierającą rozwój bibliotekarstwa   

w Norwegii.  

 

Kraj  podzielony  jest  na  19  okręgów  (regionów),  a  w  każdym  z  nich  działa  finansowana  przez  samorząd 

okręgu  biblioteka  okręgowa,  zajmująca  się  doradztwem  dla  bibliotek  lokalnych,  inicjująca  projekty   

oraz  działania  wspierające  rozwój  kompetencji  pracowników.  Okręgi  z  kolei  dzielą  się  na  gminy  (430),   

w których zgodnie z Public Library Act musi funkcjonować co najmniej jedna biblioteka gminna. W Norwegii 

działa  około  800  bibliotek  publicznych, w  tym  biblioteki mobilne  dla  terenów wiejskich. Niektóre  z  nich 

posiadają specjalne programy dla imigrantów, także dla Polaków, którzy stanowią największą grupę spośród 

przebywających w Norwegii cudzoziemców. 
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Bibliotekarze norwescy 

 

Przyszli  bibliotekarze  norwescy  kształcą  się  w  Instytucie  Archiwistyki,  Bibliotekoznawstwa  i  Informacji 

Naukowej  na  Uniwersytecie  w  Oslo,  na  studiach  dwustopniowych  (licencjat,  studia  magisterskie)   

oraz w programie  jednorocznym  [6]. W  roku 1940 powstała Norwegian  School  for  Librarians  ‐ pierwsza 

instytucja kształcąca bibliotekarzy norweskich w cyklu 9‐miesięcznych szkoleń dla pracowników bibliotek 

publicznych. Od 1972 roku były to już studia trzyletnie, a następnie od 1983 roku wprowadzono dwuletnie 

uzupełniające studia magisterskie. Szkoła w 1994 roku  jako wydział weszła w skład Uniwersytetu w Oslo. 

Jest to wiodąca  instytucja kształcąca bibliotekarzy norweskich, ale podobne kierunki  funkcjonują na kilku 

innych uczelniach w kraju  (Tromsø University, Norwegian University of Technology and Natural Science, 

Agder University) [7]. 

 

Organizacje bibliotekarskie 

 

W  1913  roku  powstała  Norwegian  Library  Association  (NLA),  mająca  na  celu  promocję  i  rozwój  usług 

bibliotecznych  i  informacyjnych  [8].  Obecnie  organizacja  liczy  3000  członków,  z  czego  2000  to  osoby,   

a  pozostałe  to  instytucje.  NLA  należy  do  organizacji  międzynarodowych  IFLA  (International  Federation   

of  Library  Associations  and  Institutions)  i  EBLIDA  (European  Bureau  of  Library,  Information   

and  Documentation  Associations).  Jest  także  inicjatorem  i  współtwórcą  wielu  międzynarodowych 

projektów,  takich  jak  np.  produkcja  i  dystrybucja  podręczników  akademickich  w  Afryce,  rozwój 

bibliotekoznawstwa  w  Trzecim  Świecie,  fundacja  edukacyjna  dla  studentów  afrykańskich,  praktyki  

dla  studentów  z  krajów  bałtyckich,  odbudowa  Biblioteki  Narodowej  w  Sarajewie,  wspieranie  edukacji 

bibliotekarzy w Malawi.  

 

Norwegian  Union  of  Librarians  powstała  w  1993  roku  w  celu  obrony  interesów  osób  pracujących   

w  zawodzie bibliotekarza  [9]. Wcześniej profesja bibliotekarska była  reprezentowana w wielu  związkach 

zawodowych.  Obecnie  związek  zrzesza  1800  członków,  co  stanowi  więcej  niż  połowę  liczby wszystkich 

zatrudnionych  w  Norwegii  bibliotekarzy.  Do  organizacji  mogą  należeć  pracownicy  bibliotek  z  sektora 

państwowego i prywatnego. 

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne 

 

Uczestniczka  wyjazdu  studyjnego  dla  bibliotekarzy  w  2008  roku  tak  opisywała  wypożyczenia 

międzybiblioteczne: „Ciekawym rozwiązaniem jest działający w regionie Østfold, w którym leży m.in. Oslo, 

system wypożyczeń międzybibliotecznych. Obsługiwany  jest przez specjalną  firmę, która codziennie bądź 

kilka razy w tygodniu, w zależności od potrzeb, odbiera z każdej z bibliotek materiały zamówione przez inną 

bibliotekę  i  dostarcza  do  zamawiającego  własnym  transportem.  Swym  działaniem  obejmuje  biblioteki 

uniwersyteckie,  publiczne  oraz  szkolne.  Wypożyczenia  międzybiblioteczne  są  bardzo  rozpowszechnione   

i szeroko wykorzystywane, o czym świadczy chociażby liczba wypożyczanych materiałów bibliotecznych       
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w bibliotece uniwersyteckiej w Oslo”[10]. 

 

Biblioteka  Narodowa  oraz  większość  bibliotek  akademickich  i  naukowych  w  Norwegii  używa  systemu 

bibliotecznego  BIBSYS  (http://www.bibsys.no/en/).  Czytelnicy  składają  samodzielnie  elektroniczne 

zamówienia  na  dokumenty  znajdujące  się  w  innych  bibliotekach.  Wypożyczanie  międzybiblioteczne 

odbywa  się  za  pomocą  multiwyszukiwarki  Oria  (http://www.bibsys.no/oria‐search/),  która  umożliwia 

przeszukiwanie źródeł bibliotecznych, takich jak książki, artykuły, czasopisma, dokumenty muzyczne, filmy, 

dokumenty  online.  Aby  zamówić  kopię  artykułu  lub  książkę  osoba  musi  być  zarejestrowana  jako 

użytkownik biblioteki należącej do konsorcjum systemu BIBSYS. 

 

Czytelnictwo  

 

W kraju prowadzonych jest wiele działań wspierających czytelnictwo. Norwegowie dużo czytają, a poziom 

czytelnictwa należy do najwyższych na świecie. Państwo zapewnia dostęp do książek nawet w najbardziej 

odległych regionach. Norwegia  liczy tylko 5 milionów  ludności, a nakłady poczytnych książek wynoszą pół 

miliona  egzemplarzy.  Sprzedaż  książek  jest  wolna  od  podatku  VAT.  Założona  w  1978  roku  organizacja 

NORLA  (Norwegian Literature Abroad  ‐ https://norla.no/en/pages) promuje eksport  literatury norweskiej 

poprzez  wspieranie  tłumaczeń  książek  na  języki  obce  oraz  przygotowywanie  promocyjnych  spotkań 

autorów  za  granicą.  NORLA  finansowana  jest  przez  Ministerstwo  Kultury  i  od  2004  roku  miała  udział   

w tłumaczeniu ponad 4200 tytułów norweskich na 65 języków. 

 

W Norwegii znajduje się miejscowość Fjærland, mająca najwyższą w świecie liczbę książek na mieszkańca ‐ 

przy  populacji  300  osób  znajduje  się  tam  12  księgarń  i  antykwariatów  z  ofertą  250 000  książek.   

„Dla  zobrazowania  tej  ilości książek wystarczy powiedzieć,  że ułożone  jedna na drugiej utworzyłyby  stos   

o wysokości czterech kilometrów” [11]. 

 

Biblioteka Końca Świata (Światowe Archiwum Arktyczne) 

 

Spitsbergen,  największa  norweska  wyspa  leżąca  ma  Morzu  Arktycznym,  Polakom  kojarzy  się  ze  Stacją 

Polarną,  założoną  w  1975  roku  przez  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu.  Na  Spitsbergenie 

powstała  też  niezwykła  biblioteka,  zwana  Doomsday  Library  (Biblioteka  Końca  Świata),  której  oficjalna 

nazwa  brzmi  ‐  World  Arctic  Archive  (Światowe  Archiwum  Arktyczne).  W  magazynie,  w  starej  kopalni   

w  stałej  temperaturze  od  ‐5  do  ‐10  stopni  Celsjusza,  znajdują  się  dane  gromadzone  tylko  w  postaci 

cyfrowej, które mogą przetrwać 500‐1000  lat. Biblioteka ma chronić dorobek  ludzkości przed globalnym 

kataklizmem, wojną jądrową czy też klęskami żywiołowymi  lub atakami hakerów. Do tej pory do projektu 

oprócz Norwegii przystąpiły tylko dwa państwa ‐ Brazylia i Meksyk [12]. 
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Podsumowanie 

 

Przy  dużym  poziomie  czytelnictwa  i  popularności  literatury  norweskiej  nie  dziwi  rola,  jaką  odgrywają   

w  krainie  fiordów  biblioteki  różnych  typów.  Są  to  instytucje  nowoczesne,  bezpłatne  i  dostępne   

dla  wszystkich.  Wielkim  ułatwieniem  w  korzystaniu  ze  zbiorów  jest  rozwinięty  system  wypożyczeń 

międzybibliotecznych,  umożliwiający  sprowadzenie  książek  z  odległych  miejscowości.  Wiele  książnic 

norweskich mieści się w nowoczesnych i funkcjonalnych budynkach, projektowanych zgodnie z najnowszymi 

trendami w architekturze bibliotek.  Instytucje  te często  łączą  różne  funkcje, np. biblioteki uniwersyteckie 

pełnią  rolę  ogólnodostępnych  bibliotek  publicznych,  biblioteki  szkolne  łączone  są  z  publicznymi,  z  kolei 

biblioteki  publiczne  są  częściami  centrów  kulturalnych,  spełniających  funkcje  trzeciego  miejsca   

dla  społeczności  lokalnej.  Ze  względu  na  duży  odsetek  imigrantów,  niektóre  biblioteki  posiadają 

księgozbiory  obcojęzyczne,  organizują  też  specjalne  projekty  dla  cudzoziemców,  np.  kursy  języka 

norweskiego [13].  
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