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Hva er en plan for samlingsutvikling?

“Samlingsutviklinga handlar om kva profil vi 
skal ha på samlinga til ei kvar tid, kva som skal 
inn og kva som skal ut.”

-Leikny Haga Indergaard
Biblioteksjef Bergen off. bibliotek



Selve dokumentet
● Google Sites

● Statistikk i 
Google 
Spreadsheet



Kan vi stole på statistikken?

019 $a     -       ag=ung

Søk etter faglitteratur for barn
CCL: avd=tøbb og ag=b og lf=0 og ff=l
CCL: avd=tøbb og ag=u og lf=0 og ff=l
CCL: avd=tøbb og lf=0 og ff=l og ag=ung eller plass=ungdom



3 grafer som sier alt



Utgangspunktet
● 2008 - nesten 270.000 eksemplarer

● 2014 - 223.000 eksemplarer

● Bestandsnedgang på 47.000 eksemplarer

● Reel kassering ca. 100.000



Utgangspunktet

● Bestand på 160.000 eksemplarer
● Ingen tidsfrist



IdeaStore London



  

 



 

 



Core collection

 



10% regelen



● Målet på 160.000 endres til 100.000 
Utgangspunktet endres



Tredelt samling

1. Dynamisk samling (100.000 eks)
2. Kjernesamling (ca. 12.500 eks)
3. Sikringssamling ala Bergen (1874) (ca. ? eks)

Totalbestand: 115.000 eksemplarer



Hvordan velger vi?
Endring fra erfaring/subjektivitet til harde fakta

Kvalitativ kassering
● Ønsket samlingsprofil
● CREW og MUSTIE

Kvantitativ kassering
● Lydbøker (125)
● Film (175)
● Spesielle status (6 mnd.)



Hva har vi avdekt/bekreftet?
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Hva har vi avdekt/bekreftet?

Statsvitenskap 



Hva har vi avdekt/bekreftet?
Planter og dyr 



Hva har vi avdekt/bekreftet?

Tegnekunst og kunsthåndtverk



Hva har vi avdekt/bekreftet?

Medianen på delsamlinger
900 Geografi, historie og deres hjelpefag (34 år)

● Sovjetunionen hadde fortsatt 8 år igjen
● Ronald Reagan var nylig blitt president
● Charles og Diana forlovet seg
● Odvar Nordli går av som statsminister



 Endring 2013 til 2014

 



Utlån av hurtiglånseksemplarer



Veien videre
● Januar måles delsamlingene

● Satsingsområdene for 
det nye året bestemmes

● Vi ser hvor det må kasseres i løpet av det kommende år



Nytt mål for 2015

● Dublettmagasin 8000 enheter
● Publikumsmagasin 36000 enheter

Dagens publikumsmagasin 22 reoler
Ny plassering i kjelleren 4 reoler



Spørsmål?

Plan for samlingsutvikling

http://tinyurl.com/oxqoucz

Denne presentasjonen
http://tinyurl.com/prvvq3v

http://tinyurl.com/oxqoucz
http://tinyurl.com/oxqoucz

