Én profesjon – ett forbund
Bibliotekarforbundet

Bibliotekaryrket gir
deg mulighetene
June Solberg
Tittel: Bibliotekar
Arbeidssted: Gjøvik
bibliotek og litteraturhus
Bor: Gjøvik
Hvorfor Bibliotekarforbundet?
– Fordi det er det mest
naturlige valget for oss
som jobber i bibliotek.
Hva er viktigst for deg?
– At det er de som
kjenner biblioteket fra
innsiden som er de som
jobber for å bedre lønnsvilkårene våre, og som
sikrer en god prosess
når vi lyser ut og ansetter
bibliotekarer.

Som bibliotekar har du alle muligheter
til spennende og utviklende arbeidsoppgaver. Bibliotekarer arbeider i mange
ulike stillinger, virksomheter og bransjer.
Bibliotekarforbundet kjenner yrket og
arbeidslivet, og vet hvilke muligheter og
utfordringer bibliotekarene står overfor.
Én profesjon - ett forbund.
Meld deg inn i dag på bibforb.no!

Er du bibliotekar,
hører du til hos oss
– uansett hvor du jobber

Hva er Bibliotekarforbundet?
Joep Aarts
Tittel: Spesialbibliotekar
Arbeidssted: Buskerud
fylkesbibliotek
Bor: Oslo
Hvorfor Bibliotekarforbundet?
– Jeg mener at Bibliotekarforbundet ivaretar interessene til bibliotekansatte på
best mulig måte takket være
inngående kunnskap om biblioteksektoren og -politikk.
Hva er viktigst for deg?
– At bibliotekansatte som
yrkesgruppe, over hele
landet og i alle typer
bibliotek, får best mulige
lønns- og arbeidsvilkår.

• Bibliotekarenes eget fagforbund.
• Over 1800 medlemmer over hele landet.
• Organiserer bibliotekarer i kommunal,
statlig og privat sektor, samt
bibliotekarstudenter.
• Har solid kompetanse på lover og
regler i arbeidslivet.
• Har bred erfaring med forhandlinger
og lønnsspørsmål.

Med kunnskap og
erfaring i ryggen

Hvorfor Bibliotekarforbundet?
Fordi BF...
Sara Røddesnes
Tittel: Spesialbibliotekar
Arbeidssted: NTNU
Universitetsbiblioteket
Bor: Trondheim
Hvorfor Bibliotekarforbundet?
– Hvem kjenner oss vel
bedre eller er mer kvalifiserte
til å ta vare på oss enn
andre bibliotekarer?
Hva er viktigst for deg?
– At bibliotekarers kompetanse og innsats blir satt
fokus på og verdsatt, og
at vi blir kompensert for
det gode og viktige arbeidet
vi gjør! Vi må både jobbe
kontinuerlig med lønn og
arbeidsforhold sentralt og
lokalt, og med å promotere
bibliotekets verdi generelt, og
bibliotekarers verdi spesielt.

Bibliotekarforbundet
tar deg på alvor

• ivaretar deg i lønnsforhandlinger,
både sentrale og lokale
• tilbyr gratis kurs for medlemmer
og tillitsvalgte
• inviterer til medlemsmøter med
faglig påfyll
• gir deg gratis abonnement på
tidsskriftet “Bibliotekaren”
• tilbyr gode og billige forsikringsordninger
• gir deg mulighet til å søke om stipend
• er en støttespiller ved omstilling og
omorganisering
• gir deg råd, veiledning og mulighet
for advokatbistand
• gir deg innflytelse på BFs arbeid med
bibliotekpolitikk og arbeidslivsspørsmål
• står sterkt som del av Unio - hovedorganisasjonen for universitets- og
høgskoleutdannede

Vil du vite mer?
Sjekk Bibliotekarforbundets nettsider:
bibforb.no

Meld deg inn i Bibliotekarforbundet
i dag og bli en del av det faglige
fellesskapet. Innmeldingsskjema
finner du på nettsidene.

Bibliotekarforbundet
Øvre Vollgt 11, 0158 Oslo - Pb 431 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 48 02 09 00
bf@bibforb.no - www.facebook.com/Bibliotekarene
bibforb.no
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Der finner du oppdatert informasjon
om lønn og tariff, kurs og aktuelt stoff
for medlemmer og tillitsvalgte.

