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Biblioteksvar er en digital referansetjeneste basert på samarbeid, der omtrent 40 biblioteker over 
hele Norge svarer på spørsmål på e-post, SMS og chat.  Biblioteksvar er finansiert av ABM-
utvikling, og er en del av programmet Norsk digitalt bibliotek. 

Biblioteksvar er et dugnadsbasert prosjekt, med både folkebiblioteker og fagbiblioteker som 
deltakere. Deichmanske bibliotek i Oslo er ansvarlig for administrasjon av tjenesten. De fleste 
deltakende bibliotek svarer på chat, noen på SMS, og noen få svarer på e-post. Brukere får svar 
senest innen neste arbeidsdag. 

Chattetjenesten er betjent av tre bibliotekarer mellom 10.00 og 16.00 mandag til fredag, SMS-
tjenesten er betjent av to bibliotekarer mellom 09.00 og 19.00 mandag til fredag. E-postene fordeles 
prosentvis til hvert deltakende bibliotek hver morgen. Alle bibliotekarene i hvert bibliotek har et 
morgenmøte der de diskuterer de innkomne spørsmålene, og bestemmer hvem av dem som skal 
besvare dem. Bibliotekaren svarer i løpet av dagen. 

Arbeidet som gjøres betales ikke av Biblioteksvar, men doneres av hvert enkelt deltakende 
bibliotek. Hvert bibliotek er ansvarlig for å bemanne det samme tidspunktet hver uke med en eller 
flere bibliotekarer, avhengig av størrelsen på biblioteket, og av avtalen mellom biblioteket og 
Biblioteksvar. 

For å håndtere alt dette, bruker vi spesialprogramvare. Systemet vårt leveres av det norske firmaet 
Sentinel eDialog24 as, og brukes både til e-post, SMS og chat. Programvaren muliggjør også 
kommunikasjon bibliotekarene i mellom, for eksempel for å spørre om råd ved vanskelige 
spørsmål. Dersom et relevant fagbibliotek, eller en bibliotekar med spesiell kompetanse er pålogget, 
kan man også videresende brukere til dem, for å sørge for at de får det best tenkelige svaret. 

Alle spørsmål og svar lagres i en åpen, søkbar database. 

 

Kontaktinformasjon: 

? E-post: info@biblioteksvar.no 

? Telefon: +47 23 43 28 15 

Relevante URL-er: 

? Biblioteksvar: http://biblioteksvar.no/ 

? ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum: http://www.abm-utvikling.no/ 

? Norsk digitalt bibliotek: http://www.norskdigitaltbibliotek.no/ 

? Sentinel eDialog24 as: http://edialog24.com/ed24web/ 


