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Bibliotekaren

Nå ut til de som
utvikler bibliotekene
- i alle sektorer!

Bibliotekaren er
Bibliotekarforbundets
tidskrift og gis ut fire
ganger i året.
Bladet trykkes i ca. 2000
eksemplarer, hvorav ca
1950 eksemplarer sendes
ut adressert til medlemmer
i Bibliotekarforbundet og til
andre abonnenter.

I Bibliotekarforbundets tidsskrift Bibliotekaren når du
ansatte i hele bibliotek-Norge.
Bibliotekarforbundet er den fremste fagorganisasjonen for
bibliotekarer i Norge og organiserer bibliotekarer og
bibliotekledere i både kommunal, statlig og privat sektor
- i tillegg til studenter.
Tidsskriftet Bibliotekaren presenterer saker fra arbeidslivet til
norske bibliotekarer, retter søkelyset på den bibliotekpolitiske
debatten og setter bibliotekfaglige saker på dagsordenen.
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NR.3

Bibliotekaren

Tema:
Korona
KORONAHVERDAGER

Ny undersøkelse har sett på bibliotek
ansattes opplevelser under koronaen
side 7

For annonsering ta kontakt med
Embret Rognerød, tlf +47 948 36 328
eller e-post: embret.rognerod@bibforb.no

Bibliotekarforbundets tidsskrift

SMITTEVERN PÅ PLAKATEN
Hva skjedde i bibliotekNorge da
koronaen brøt ut?
side 24

LANDSMØTET

Les om medlemskriteriedebatten
og innstilling til nytt styre
side 30

Utgave
03/2020
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Bibliotekaren

Utgiver
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum, 0 103 Oslo
Redaktør
Embret Rognerød
Telefon: 948 36 328
E-post: embret.rognerod@bibforb.no

Abonnement
Kr. 290,- pr. år betales til BFs konto
6039.05.64093.Merk innbetalingen Abonnement.
Henvendelser om abonnement rettes til BFs
sekretariat: bf@bibforb.no
Henvendelser om annonser rettes til redaksjonen
(se over).
Trykkansvarlig
Polinor

Tema:
Trang kommuneøkonomi
BYGDEBIBLIOTEKREFORM
Trengs det en nærbibliotekreform?
Ja, mener biblioteksjef og
bygdeforsker i nord
side 8

Utgave
04/2020

JAKTER NYE ARGUMENTER
Dansk prosjekt søker nye svar på
hvordan vi lettere kan argumentere
for bibliotekets betydning
side 14

FØR KUTTENE RAMMER
Mange bibliotek trues av kutt.
Her er ti råd til biblioteksjefer til
biblioteksjefer og tillitsvalgte
side 20
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Utgivelsesplanen
for 2021:
Materiellfrist:
5. mars
28. mai
3. september
26. november

Distribusjon:
16. mars
4. juni
14. september
7. desember

Innholdsannonser
Hvis din bedrift ønsker et
redaksjonelt utseende på
annonser gjelder samme priser
som for ordinære annonser. For
innholdsannonser påløper evt.
produksjonskostnader for tekst og
bilder hvis ikke annonsøren selv
produserer dette. Kostnaden vil
variere i forhold til produksjonsomfang.

Tekniske data:

Annonsemateriell:

Bladformat: 215mm x 270mm
Ferdiggjøring: stiftet
Utfallende trykk: ja
Papir: Amber Grapich 120g

Høyoppløst pdf på e-post til:
embret.rognerod@bibforb.no
Avbestillingsfrist:
2 uker før materiellfrist

Formater:
1/4 side
breddeformat

1/4 side
høydeformat

1/2 side
høydeformat

67,50mmx215mm
(+3mm)

107,5mmx135mm
(+3mm)

107,5mmx270mm
(+3mm)

1/2 side
breddeformat

215mmx135mm
(+3mm)

Rabatt ved kjøp
av flere annonser
Det kan gis rabatt ved bestilling
av flere annonser under ett. Ta
kontakt med redaktør for nærmere
avtale!

Dobbeltside

430mmx270mm
(+3mm)

Priser:
1/4 side kr. 2500
1/2 side kr. 3700
1/1 side kr. 5600
Mva. kommer i tillegg.

Helside

215mmx270mm
(+3mm)

For annonsering ta kontakt med
Embret Rognerød, tlf +47 948 36 328
eller e-post: embret.rognerod@bibforb.no

Bakside

215mmx210mm
(+3mm)

