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Forbundsstyret
i Bibliotekar-
forbundet:

Randi Rønningen (leder)
Menighetsfakultetets bibliotek
Gydas vei 4
0363 Oslo
Tlf.jobb:     22 46 79 00
Fax:          22 69 18 90
Tlf.priv.:    22 19 56 41

Erling Bergan (nestleder)
Sogn og Fjordane sjukepleiehøgskule
Biblioteket
6800 Førde
Tlf.jobb:     57 82 94 10
Fax:          57 82 94 30
Tlf.priv.:    57 82 24 09

Kristin Storvig (AU-medlem)
Snåsa bibliotek
7760 Snåsa
Tlf.jobb:     74 15 16 02
Fax:          74 15 16 60
Tlf.priv.:    74 15 16 46

Kirsten Grøtte (sekretær)
Gml. Lommedalsvei 154
1349 Rykkin
Tlf.jobb:     67 13 20 60
Fax:          67 13 15 50
Tlf.priv.:    67 13 26 49

Kristin Østerholt (kasserer)
Svalbardgt. 2 c, Leil. F
9600 Hammerfest
Tlf.jobb:     78 41 17 42
Fax:          78 41 10 34
Tlf.priv.:    78 41 08 52

Turid Holtermann (styremedlem)
Trondheim folkebibliotek
Postboks 2903 Tempe
7002 Trondheim
Tlf.jobb:     73 54 75 00
Fax:          73 54 75 10
Tlf.priv.:    73 91 11 59

Anne-Mette Vibe (styremedlem)
Norges idrettshøgskoles bibliotek
Postboks 40 Kringsjå
0807 Oslo
Tlf.jobb:     22 18 56 80
Fax:          22 23 42 20
Tlf.priv.:    22 27 80 12

Bibliotekaren:

Tidsskrift for Bibliotekar-
forbundet

ISSN 0804-4147

AnsvAnsvAnsvAnsvAnsvarararararlig rlig rlig rlig rlig redaktør:edaktør:edaktør:edaktør:edaktør:

Randi Rønningen

Redaktør:Redaktør:Redaktør:Redaktør:Redaktør:

Erling Bergan

TTTTTrrrrrykk:ykk:ykk:ykk:ykk:

Falch Hurtigtrykk, Oslo

Abonnement:Abonnement:Abonnement:Abonnement:Abonnement:

De 4 numrene av «Bibliotekaren»
i 1994 kan abonneres på for
kr.110,-. Beløpet betales inn til vår
postgirokonto. Merk  talongen
«Abonnement 93».

Annonser:Annonser:Annonser:Annonser:Annonser:

1/1 side kr.1.200,-.
1/2 side kr.  600,-.

Utgivelsesplan:Utgivelsesplan:Utgivelsesplan:Utgivelsesplan:Utgivelsesplan:

Nummer:    Deadline:       I postkassa:

1 - 1994     4.februar       26.februar

2 - 1994    11.april            6.mai

3 - 1994    30.august        24.september

4 - 1994   14.november     7.desember

Bibliotekar-
forbundet

Medlemskap:Medlemskap:Medlemskap:Medlemskap:Medlemskap:

Bibliotekarforbundet ble stiftet
12.juni 1993. Medlemskap fram til
1.1.95 koster kr.200,- for bibliote-
karer og kr.100,- for 2. og 3.års
studenter ved Statens bibliotek- og
informasjonshøgskole. Innmelding
skjer ved å betale kontingenten til
postgiro-nummer 0825.0817062,
og fylle ut innmeldingsskjema som
du da får tilsendt.  Medlemmer får
automatisk «Bibliotekaren» til-
sendt ut 1994.

Bibliotekarforbundet blir et full-
verdig fagforbund først med med-
lemskap i Akademikernes Felles-
organisasjon fra 1.1.95. Ordinært
medlemskap og kontingent vil ikke
løpe før dette er i orden. Fram til
da anbefales den enkelte å opprett-
holde sitt nåværende fagforenings-
medlemskap.

AdrAdrAdrAdrAdresse:esse:esse:esse:esse:

Bibliotekarforbundet
Postboks 9315 Vålerenga
0610 Oslo

ElektrElektrElektrElektrElektronisk post:onisk post:onisk post:onisk post:onisk post:

bforbund@bibhs.no

PPPPPostgostgostgostgostgiririririro-ko-ko-ko-ko-konto:onto:onto:onto:onto:

0825.0817062



SIDE 3 BIBLIOTEKAREN 1/94

Som alle BFs medlemmer nå bør
være kjent med, ble ikke Bibliotekar-
forbundet tatt opp i Akademikernes
Fellesorganisasjon.

Hvorfor eksisterer da BF fortsatt?  I
BFs korte historie har det gjentatte
ganger blitt uttalt at et fagforbund i
dagens situasjon ikke kan eksistere
alene, det er nødt til å være tilknyttet
en hovedsammenslutning. Noen av

vedtakene på stiftelsesmøtet 12. juni
forutsatte at BF ble medlem av AF,
bl.a. at vedtekter og arbeidsprogram
skulle ta til å gjelde. Det hadde der-
for ikke vært vanskelig å argumen-
tere for å nedlegge arbeidet. Men vi
fortsetter. Vi utgir fremdeles «Biblio-
tekaren», vi planlegger nye arrange-
ment og vi ber dere om mere penger.
Hvorfor gjør vi det?

For det første er signalene fra AF
veldig klare på at avslaget på vår søk-
nad skyldtes ting utenfor BFs kon-
troll og at en ny søknad om et år kan
få et positivt resultat. Men dette er
ikke den viktigste drivkraften, selv

Orker vi enda et år uten å
komme skikkelig i gang?

leder'n:

om det gjør det lettere å planlegge en
ny søknad.

Den absolutt sterkeste grunnen til å
fortsette arbeidet er den mottakelsen
arbeidet med å opprette BF har fått
blant bibliotekarene. Gjennom hele
perioden med forberedelsene til et
bibliotekarforbund, har reaksjonene
gjort oss mere og mere sikre på at vi
gjorde det rette. Veldig mange, over-
raskende mange, har ikke bare støt-
tet oss ved å melde seg inn og betale
penger, men har tatt kontakt og gitt
oss positive tilbakemeldinger og opp-
muntring.
                             (forts. neste side)

Randi Rønningen,
leder i Bibliotekarforbundet

BFs leder Randi Rønningen svarer i denne lederen på hvorfor BF fortsetter å eksistere til tross for at vi
ikke kom inn i AF før jul:  Signalene fra AF tyder på at en fornyet søknad har gode muligheter, og ikke
minst har våre egne medlemmer gitt klare tilbakemeldinger på at vi orker et år til før vi kommer
skikkelig i gang.  (Foto: ebe)
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(forts. fra forrige side)

Noen har riktignok uttrykt skepsis og
ment at tiden ikke var inne til å danne
et nytt forbund for bibliotekarer. Men
selv motstanderne av BF har tatt oss
på alvor og brukt mye tid på å argu-
mentere mot oss. Vi tror ikke de
hadde brukt så mye energi på dette
dersom de mente BF var et luftslott
og ikke en reell trussel.

Hovedstyret fryktet at avslaget fra AF
ville føre til at mange ga opp og der-
for ikke ønsket å støtte BF lenger. Vi
har selvsagt ikke hatt personlig kon-
takt med alle medlemmene, men
svært mange har tatt kontakt med oss.
De er skuffet fordi vi ikke kunne
komme skikkelig i gang i 1994, men
de har også uttrykt glede når de hørte
at vi ville prøve på nytt. Det er til dags
dato ingen som har sagt at de vil
melde seg ut av BF eller at de ikke
ville fortsette å støtte arbeidet. Dette
er oppmuntrende og gjør det lettere å
starte på nok et år som til dels vil fø-
les som et år i vakuum.

Hva gjør forbundsstyret i 1994? Som
dere vil se av regnskapet for 1993, er
det svært lite igjen av de pengene som
ble betalt inn til Prosjekt
«Bibliotekarforbund». Disse skulle da
heller ikke vare lenger enn ut 1993.
Det er derfor ikke planer om styre-
møte før i april, da håper vi at så
mange som mulig har valgt å støtte
oss økonomisk, slik at vi igjen kan
samles. Hovedoppgaven vil igjen
være å planlegge søknaden til AF. Nå
må vi konsentrere oss om de forbun-
dene som stemte nei i 1993. Hvorfor
gjorde de det? Manglet de opplysnin-
ger om Bibliotekarforbundet? Er det
noe vi kan gjøre annerledes?

Vi ønsker fortsatt å synliggjøre
Bibliotekarforbundet. Innenfor
bibliotekvesenet mener vi dette best
kan gjøres ved å fortsette å utgi «Bi-
bliotekaren», men med færre num-
mer enn det som opprinnelig var
meningen. Vi har planlagt fire num-
mer i 1994, to i vår og to til høsten.
Ved å jobbe aktivt overfor annonsø-
rer, håper vi det i størst mulig grad
skal bli selvfinansiert. Bladet vil bli

vi har oppslutning om forbundet og
flest mulig medlemmer. For det an-
dre ønsker vi ikke å gjøre noe som
kan skape komplikasjoner i forhold
til andre forbund.

Selvsagt var resultatet av avstemmin-
gen i AFs representantskapsmøte
skuffende. Jeg innrømmer at det var
tungt å dra i gang arbeidet igjen. Vi
hadde planene klare for 1994, og vi
gledet oss til å ta fatt på det som er
den egentlige oppgaven til BF. Og så
ble det helt annerledes. Det ble som
den berømmelige luften i ballongen.
Orket jeg enda et år uten å komme
skikkelig i gang? En stund føltes det
som å være helt på begynnelsen igjen.
Men litt etter litt kom initiativet til-
bake, og lysten til å fortsette. Vi er
ikke satt helt tilbake til begynnelsen.
Vi har over et års hardt arbeide bak
oss, vi har knyttet kontakter og vi har
lært enormt mye, noe som gir oss et
helt annet ståsted enn da vi startet
høsten 1992. Med de erfaringene vi
nå har og aktiv støtte fra medlem-
mene, tror jeg vi vil lykkes i neste
omgang.

sendt alle medlemmer, abonnenter og
øvrige samarbeidspartnere.

Vi vil opprettholde kontakten med
Fagbibliotekarforeningen og Forsker-
forbundet, og sammen med disse
prøve å finne den optimale ordnin-
gen for organisering av bibliotekarer
innenfor AF.

Det vil ikke være økonomi til møte-
virksomhet utenom noen få styremø-
ter. Vi vil imidlertid prøve å være til
stede der bibliotekarer samles, bl.a.
på Bibliotekmøtet i Trondheim. Vi
planlegger et lunsjmøtet fredag 3.
juni og vi har søkt om plass til stand.
Vi ønsker også å opprettholde kon-
takten med studentene ved SBIH.

Hva skal medlemmene gjøre? Vi har
mottatt spørsmål fra medlemmene
om hvordan de skal forholde seg nå.
Vi kan ikke se at så mye er annerle-
des enn det var i 1993, og at det der-
for ikke er nødvendig å foreta seg noe
spesielt. Noen har spurt om de skal
melde seg inn i andre AF-forbund,
for på den måten å komme inn «bak-
veien», for eksempel i «Høgskole-
utdannedes forbund». Vi anbefaler
ikke denne løsningen. For det første
har vi altså tenkt å søke om medlem-
skap i AF på nytt, da er det viktig at

Fra nest bakerste benk på stiftelsesmøtet til Bibliotekarforbundet 12.juni
1993. En av initiativtakerne til BF, Rannveig Egerdal Eidet, sees midt
på bildet. (Foto: Thomas Brevik)
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Bibliotekarforbundet ble stiftet 12.
juni 1993. Stiftelsesmøtet ble holdt
på Statens bibliotek- og informasjons-
høgskole, 71 medlemmer og 4 obser-
vatører var til stede. Det ble valgt et
forbundsstyre som erstattet Prosjekt
«Bibliotekarforbund»s Styrings-
gruppe.

Forbundsstyret har hatt følgende
sammensetning:

Forbundsstyre:Forbundsstyre:Forbundsstyre:Forbundsstyre:Forbundsstyre:

Leder:       Randi Rønningen,
                     Menighetsfakultetet
Nestleder:  Erling Bergan,
                     Sogn og Fjordane
                     sjukepleiehøgskule
Sekretær:   Kirsten Grøtte,
                     Evje skole
Kasserer:   Kristin Østerholt,
                     Hammerfest
                      videregående skole
Styremedl:  Turid Holtermann,
                     Trondheim
                     folkebibliotek

        Kristin Storvig,
                      Snåsa bibliotek
                   Anne-Mette Vibe,
                       Norges
                       idrettshøgskole

1. vararepr:  Kirsti Tveitereid,
                       Porsgrunn
                       pedagogiske senter
2. vararepr.:  Leikny Indergaard,
                       Rogaland
                       fylkesbibliotek
3. vararepr.:  Lasse Christensen,
                      Bærum bibliotek

21.10:  Møte med de forskjellige
           fagorganisasjonene,  arr.
          av NBF avd. Telemark og
          Telemarkbiblioteket.

31.10. - 01.11:
            Norsk bibliotekforenings
            kontaktmøte

02.12:   Møte med AFs sekretariat

                                                                                                                   *   *

Forbundsstyret har arbeidet med føl-
gende saker:

Søknad om medlemskap i AFSøknad om medlemskap i AFSøknad om medlemskap i AFSøknad om medlemskap i AFSøknad om medlemskap i AF

Forbundsstyrets viktigste oppgave i
1993 var å forberede og sende søk-
nad om medlemskap i AF. Søknaden
ble sendt 6. august, og ble først be-
handlet i AFs styre, som sendte den
videre til behandling av AFs repre-
sentantskap, med positiv innstilling.
På representantskapsmøtet 12. no-
vember stemte tre av 38 forbund mot
å oppta Bibliotekarforbundet som
medlem i AF. Disse tre representerer
31 1/2 % av medlemmene. Siden det
kreves 3/4 flertall for å bli opptatt ble
således BFs søknad avvist.

Etter samtaler med AFs ledelse samt
tilbakemeldinger fra flere medlem-
mer, vedtok forbundsstyret å fortsette
arbeidet med tanke på ny søknad i
1994.

                            (forts. neste side)

Leder, nestleder og Kristin Storvig
har fungert som arbeidsutvalg.

I tillegg til forbundsstyret ble føl-
gende valgt på stiftelsesmøtet:

Kontrollkomité:Kontrollkomité:Kontrollkomité:Kontrollkomité:Kontrollkomité:

Leder:    Rannveig Egerdal Eidet,
                 Statens bibliotek-
                  og informasjonshøgskole
Medl.:    Frode Bakken,
                 Tønsberg bibliotek
              Thomas Brevik,
                 Universitetsbiblioteket
                  i Bergen
Vararep:  Tina Mannai,
                 Universitetsbiblioteket
                  i Oslo

VVVVValgkalgkalgkalgkalgkomité:omité:omité:omité:omité:

Leder:    Else-Margrethe Bredland,
                 Kristiansand
                 folkebibliotek
Medl:     Ingeborg Motzfeldt,
                 Universitetet i Tromsø
              Kari Gulbraar,
                  Bislet høgskolesenter
Vararep:   Aud Nordgarden Grimstad,
                 Fredrikstad
                 folkebibliotek

Forbundsstyret har hatt fire møter i
perioden. I tillegg har representan-
ter fra styret deltatt på følgende mø-
ter:

20.07:  Møte med AFs general-
           sekretær

25.08:  Møte med Fagbibliotekar-
           foreningen

30.08:  Møte med Fagbibliotekar-
           foreningen og Norsk
           Forskerforbund

Forbundsstyrets  beretning
for 1993

Randi Rønningen
et.al.
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Samarbeidsavtale med Norsk For-Samarbeidsavtale med Norsk For-Samarbeidsavtale med Norsk For-Samarbeidsavtale med Norsk For-Samarbeidsavtale med Norsk For-
skerforbund/Fagbib l io tekar-skerforbund/Fagbib l io tekar-skerforbund/Fagbib l io tekar-skerforbund/Fagbib l io tekar-skerforbund/Fagbib l io tekar-
foreningenforeningenforeningenforeningenforeningen

I forbindelse med søknaden om med-
lemskap i AF var det viktig å få en
samarbeidsavtale med Norsk Forsker-
forbund som allerede organiserer bi-
bliotekarer i AF, gjennom Fagbib-
liotekarforeningen. 17. september ble
det undertegnet en avtale som viser
grenseoppgangen mellom BF og
Norsk Forskerforbund og hvordan
samarbeidet skal foregå.

Forberedelser til ordinært fagfor-Forberedelser til ordinært fagfor-Forberedelser til ordinært fagfor-Forberedelser til ordinært fagfor-Forberedelser til ordinært fagfor-
bundbundbundbundbund

Forbundsstyret valgte å arbeide med
utgangspunkt i at BF ville bli tatt opp
i AF. Det ble planlagt hvordan med-
lemmene raskest mulig skulle få be-
skjed om hvordan de skulle forholde

seg når BF ble et ordinært forbund.
Det er utarbeidet rutiner for
kontingentinnbetalinger, innhentet
opplysninger om forsikrings-
ordninger i AF. Søknad om medlem-
skap i Kommunenes Sentralforbund
måtte forberedes, likeledes ordning
med tillitsvalgte, lokallag, sekreta-
riat, søknad om kollektivt medlem-
skap i Norsk bibliotekforening. Ikke
minst hadde forbundsstyret et stort
behov for å orientere seg i lønnssaker
og hvordan lønnsforhandlinger fore-
går, både sentralt og lokalt, samt av-
taleverket som bestemmer forholdet
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

BibliotekarenBibliotekarenBibliotekarenBibliotekarenBibliotekaren

Det er utgitt tre nummer av BFs tids-
skrift «Bibliotekaren» i 1993. An-
svarlig redaktør er Randi Rønningen,
øvrige redaksjonsmedlemmer er Er-
ling Bergan og Kirsti Tveitereid.
Tidsskriftet er sendt alle medlem-

mene, viktige samarbeidspartnere og
alle forbundene i AF. I tillegg er det
tegnet 22 abonnement.

Informasjon og medlemsvervingInformasjon og medlemsvervingInformasjon og medlemsvervingInformasjon og medlemsvervingInformasjon og medlemsverving

Informasjon til medlemmene har i
hovedsak foregått via «Biblioteka-
ren». Tidsskriftet er også benyttet til
verving, bl.a. ved å legge det ut der
vi vet det er mange bibliotekarer, bl.a.
på Statens bibliotek- og informasjons-
høgskole og på Bok 93. I tillegg er
det skrevet meldinger i de øvrige
bibliotektidsskriftene. En pressemel-
ding umiddelbart etter stiftelsesmøtet
førte til meldinger og intervjuer i flere
aviser.

Bibliotekarforbundet har 584 med-
lemmer pr. 31.12.1993.

Regnskap  1993  for
Bibliotekarforbundet
For perioden fra 23.10.92 til 31.12.93

  Blad-
  penger
For ikke lenge siden fikk alle med-
lemmer tilsendt et brev fra forbun-
det, undertegnet av forbundsleder
Randi Rønningen, og med en post-
giro-innbetalingsblankett vedlagt. I
brevet ble den aktuelle situasjonen i
forhold til AF forklart, og dermed
også årsaken til at vi ikke kan kreve
inn kontingent som fullt fungerende
fagforbund.

Et av hovedtiltakene til forbundssty-
ret i løpet av 1994 er utgivelsen av
"Bibliotekaren", som alle medlem-
mene får tilsendt. Ettersom dette kos-
ter en del, håper vi alle medlemmer
følger oppfordringen fra BFs leder
Randi Rønningen, og betaler sine 200
kroner (100 kroner for studenter) i
bladpenger til BF, på postgiro-
nummer 0825.0817062.

Inntekter: Kronerulling kr.    3.958,50
Sengamat & medlemskontingent "   116.470,-
"Bibliotekaren"   - abonnement "       1.980,-

      - annonseinntekter "       4.200,-
Diverse "          277,-
Renter "       1.602,48

                      Sum "   128.487,98

Utgifter:          Reisegodtgjørelser kr.   50.771,10
                        Annonser "     14.274,-
                        Trykkeutgifter "     13.374,51
                        Porto "     10.832,75
                       "Bibliotekaren" - trykk, porto, osv. "     23.472,50
                        Kontorutgifter "       4.481,30
                       Leie av møtelokale "       1.000,-
                        Diverse "       2.328,60

 Overskudd "       7.953,22

                        Sum kr. 128.487,98

Saldo pr.01.01.94:   kr.7.953,22                          28.01.94  Kristin Østerholt
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Kva er det virtuelle biblioteketKva er det virtuelle biblioteketKva er det virtuelle biblioteketKva er det virtuelle biblioteketKva er det virtuelle biblioteket

Eitt av mange moteord i dag er
virtuelt bibliotek.  Kva dette tyder er
det ikkje alltid like enkelt å få vita.
Samlinga av ulike definisjonar av
omgrepet nærmar seg 50, og veks
stadig.  Denne artikkelen vil definera
det virtuelle biblioteket som eit
bibliotek der bøker, artiklar osb. er
tilgjengeleg elektronisk i full tekst.
Dvs. at data ikkje nødvendigvis ligg
i ein database i biblioteket eller på
ein maskin biblioteket kontrollerer,
men at dei ligg ein stad der biblioteket
kan lokalisera dei og få dei fram for
brukaren.

Dette biblioteket har det vore snakka
om i mange år, utan at det har vore
så mykje å sjå i praksis, og det har
heller ikkje vore teknologisk
grunnlag for det.  Denne teknologien
er no i hovudsak på plass og dei
hindringane som finns for utbygging
av eit elektronisk bibliotek ligg no på
det juridiske og økonomiske planet.

Eit døme er biblioteket ved de
Montfort universitetet i England (i
Milton Keynes).  Universitetet er nytt,
og satsa i utgangspunktet på å byggja
opp eit fullelektronisk bibliotek.
Dette førte til at dei eitt år etter
opninga hadde fått avtale med 12
forlag, og hadde 50 titlar tilgjengeleg
i biblioteket.  Eitt år seinare (hausten
1993) hadde dei framleis dei same
titlane, og ingen avtalar med nye

forlag.  Dei reknar likevel med at
dette problemet vil bli løyst.

Spådom: I løpet av få år vil vitskapleg
litteratur og vitskaplege tidsskrift i
hovudsak vera tilgjengeleg gjennom
datanettverk.  Det vil ta noko lenger
tid for skjønnlitteratur og populære
tidsskrift.

Nye nettverkstenesterNye nettverkstenesterNye nettverkstenesterNye nettverkstenesterNye nettverkstenester

Biblioteka og undervisings-
institusjonane vert etterkvart knytt til
det internasjonale datanettverket
INTERNET gjennom universitet- og
høgskulenettverket UNINETT.
UNINETT har no godkjent
folkebiblioteka som primærbrukarar,
noko som vil føra til at i første
omgong fylkesbiblioteka vil koma inn
på nettet.

Når ein først er knytt til INTERNET,
er bruken av det gratis (inn til vidare).
Dvs. at brukarane kan logga seg inn
på maskiner i USA, Tasmania, Kina
osb. utan at det medfører ekstra
kostnader.

Det er utvikla nye tenester for
navigering og søking i dette
nettverket.  Tenester som Gopher,
WAIS og World Wide Web gjer det
mulig for ein brukar  å finna fram til
databasar, tekstar, opplysingar om
organisasjonar m.m. på ein enkel
måte.  Nokre av dei viser dokumenta
i fullt grafisk format, med bilete,
fontar osb. intakt.

Det finns diskusjonsgrupper som
diskuterer 3-4000 ulike tema, og som
er tilgjengelege for alle.

Då Clinton heldt talen sin om

endringane i det amerikanske
helsevesenet, tok det berre timar før
talen var tilgjengeleg i full tekst på
internettet.

Datamengda på INTERNET er
enorm, og brukarane kan finna noko
om det meste, om dei berre finn det...

TTTTTo dimensjonale stro dimensjonale stro dimensjonale stro dimensjonale stro dimensjonale strekkekkekkekkekkodarodarodarodarodar

Ei teknologisk utvikling på eit noko
anna plan enn nettverkstenestene er
utviklinga av to-dimensjonale
strekkodar.  Desse kodane kan lesast
direkte inn i katalogen som MARC-
data ved hjelp av ein ny type
strekkodelesar.   Dette gjer det mulig
for distributørar, forlag osb. å lagra
katalogdata som strekkode i boka,
evt. ved påklistra etikettar.
Forlagsentralen har alt starta levering
av slike data og det kan ventast at
andre (biblioteksentralen?) kjem etter
nokså fort.  Den beste måten å utnytta
denne teknologien på vil utan tvil
vera ved at forlaga katalogiserer
sjølve og trykker strekkodane i boka.
Katalogisering i publikasjonen vil
kunna få ein ny vår, og biblioteka kan
sei farvel til katalogavdelingane.

StandarStandarStandarStandarStandardar fdar fdar fdar fdar for elektror elektror elektror elektror elektroniskoniskoniskoniskoniskeeeee
dokument.dokument.dokument.dokument.dokument.

SGML er ein standard for merking
av typografisk informasjon om
strukturen i eit dokument.  Dette vert
gjort ved merking av kvar eit element
i dokumentet byrjar og sluttar.
På¨denne måten vil ein alltid kunna
identifisera kapittel, avsnitt osb.
Vegen derifrå til å merka av  biblio-

                             (forts. neste side)

Bibliotekarrolla i det
virtuelle bibliotek  treng ikkje
bli ei virtuell bibliotekarrolle

Av Jan Arve Lægreid,
BRODD
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(forts. fra forrige side)

grafisk informasjon er ikkje lang.  Det
finns alt ISO-standardar for korleis
bibliografisk informasjon kan
merkast i SGML dokument.  Dette
gjer at databasesystem vil kunna lesa
inn eit dokument, og plukka ut dei
delane som skal inn i
bibliotekkatalogen.  Resten kan
eventuelt leggjast i ein
fulltekstdatabase og gjerast søkbart.

Til no er det ikkje katalogisering på
nasjonalbibliografisk nivå ein ser her,
men det vil likevel flytta

Dei nye nettverkstenestene gir
brukarane tilgong på informasjon,
svært mykje informasjon, og det er
det som vil vera problemet i framtida.
På INTERNET herskar det tilnærma
anarki.  Det er liten eller ingen
kontroll med kva data som finns der
og korleis dei er organisert.  Det vil
vera ei oppgåve for bibliotekarane å
tilrettelegga dei lokale systema på ein
måte som gjer det mulig for
brukarane å finna det dei treng.
Dette kan t.d. gjerast gjennom at
biblioteka byggjer opp eigne tenester
for Gopher, World Wide Web osb.
Informatikkbiblioteket ved
Universitetet i Oslo har t.d. utvikla
eit imponerande informasjonssystem
basert på World Wide Web, og
BIBSYS er tilgjengeleg gjennom
gopher-systemet.

Bibliotekarane må også velja om dei
vil vera med på organiseringa av
informasjonen i INTERNET, eller
om dei vil overlata det til andre.  I
dette ligg at vi må gå aktivt inn i
utviklinga av standardar og
informasjonssystem på nettet.
Dersom vi ikkje gjer dette, vil andre
(EDB-folka?) overta, og vi blir
sitjande med trykksakene våre så
lenge det varer.

Bibliotekarane si rolle i framtida vil
enno meir enn i dag verta ei
formidlarrolle - formidling av
informasjon og formidling av vegar
til informasjon.

katalogiseringsfunksjonen ut av dei
fleste biblioteka.  Framtida for dei
som ser katalogisering som si
oppgåve i livet, vil vera i forlaga.

Nye oppgåver for bibliotekaraneNye oppgåver for bibliotekaraneNye oppgåver for bibliotekaraneNye oppgåver for bibliotekaraneNye oppgåver for bibliotekarane

Enkelte (amerikanske) bibliotekarar
har uttrykt bekymring over at EDB-
folka gir brukarane tilgong til
nettverkstenester som Gopher og
World Wide Web utan at biblioteka
får kontrollera det.  Det er ei
maskinstormarhaldning som ikkje
kan vera utgangspunktet for korleis
vi møter utviklinga.
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modem-teknologi vil i de neste årene
revolusjonere verdens tele- og data-
industri. Med muligheter til å sende
video og lyd over eksisterende tele-
fonlinjer, velter informasjonsalderen
inn i de tusen hjem. Det norske tele-
verket planlegger allerede prøve-
prosjekter.
En elektronisk motorvei til alle hjem.
Dette har vært drømmen for den in-
ternasjonale tele-, data- og
underholdningsbransjen. Men hittil
har kostnadene av å legge fiber-
optiske kabler til alle husstander be-
grenset ideen til drømming.
Nå er plutselig disse drømmene blitt
nær virkelighet. Amerikanske Bell
Core annonserte i juni at de har kom-
binert den såkalte ADSL-teknikken
(Asynkron Digital Abonnent Linje)
med kraftig video-komprimering
(MPEG). Dette gjør det mulig å sende
levende video over vanlige telefon-
linjer og åpner for utrolige mulighe-
ter.
Ikke bare vil TV-tittere selv kunne
velge video fra godstolen, men også
få tilgang til musikk, interaktive spill,
databaser, interaktive aviser og mul-
timedia teletorgtjenester ."

TRENDER - NYHETER - TRENDER - NYHETER - TRENDER - NYHETER - TRENDER - NYHETER - TRE

Elektroniske
bibliotek i USA

Library Journal (nr.15/1993) melder
at en større undersøkelse gjort for In-
formation Access Company i USA i
1993, for å kartlegge utbredelsen av
elektroniske hjelpemidler i amerikan-
ske bibliotek, konkluderer med at
«trenden mot elektroniske bibliotek
akselererer, og omfatter nå 80% av
alle folkebibliotek og 99% av alle
akademiske bibliotek». Av andre re-
sultater fra undersøkelsen, kan vi
nevne at 90% av bibliotekene i «high
school» var utstyrt med CD-ROM
databaser, en nær dobling på to år.

Elektronisk motor-
vei til alle hjem?

Under overskriften "Videofilmer via
telefonen - nytt modem gir nye mu-
ligheter" har det norske (sic) tids-
skriftet "Publish & multimedia
world" et oppslag i sitt desember-
nummer i fjor, som bør fatte inter-
esse blant bibliotekarer: "Nyutviklet

UNINETT åpner
for alle slags biblio-
tek

"Uninytt", som er det treffende nav-
net på nyhetsbulletinen fra
UNINETT, melder at de på styremøte
i september i fjor vedtok "en utvidelse
av mandatet til å omfatte all ikke-
kommersiell virksomhet som har en
direkte befatning med forskning og
utdanning. Eksempler på slik virk-
somhet er skoler av lavere grad enn
regionale høgskoler, bibbibbibbibbibliotekliotekliotekliotekliotek, mu-
seer, arkiver, og andre ikke-kommer-
sielle institusjoner som har som ide-
elt formål å levere tjenester til eller å
koordinere/administrere utdannings-
og forskningsaktivitet. Begrepet
"UNINETT - kunnskapsnettet" synes
således å bli godt dekkende for den
virksomheten som UNINETT er satt
til å bedrive", heter det i dette opp-
slaget i Uninytt. Departementet har
gitt denne utvidelsen aksept. Faktu-
rering av tjenesteavgifter vil trolig
kunne starte fra 1.januar 1995.
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 - En stor del af BFs virksomhed
kanaliseres hen mod nye
medlemsgrupper og arbejds-
områder i vækst.

Av Elsebeth Tank,
formand i det danske
Bibliotekarforbundet

«Alting flyder» havde filosoffen Arno
Victor Nielsen meget betegnende og
tidstypisk kaldt sit indlæg på en te-
madag i forsommeren 93.

Fornemmelsen af at alting flyder er
genkendelig for de fleste og den bli-
ver stadig mere intens.
Uigennemsigtigheden, i det utal af
systemer vi indgår i, har aldrig væ-
ret mere udtalt. Den vidensmængde,
vi som kollektiv råder over, er kom-
plet uoverskuelig, og den vokser, som
bekendt, med en eksplosionsagtigt
hast.

Der er gode grunde til at panikken
breder sig. Det er svært at få klarlagt
målet og vejen derhen, hvis man
alligevel har fået kigget det ud.

Sådan føler vi indimellem på
Lindevangs Alle. Derfor er det ikke
uden en vis tilfredshed, vi kigger
tilbage på 1993, på de udviklingsveje
vi har valgt og de resultater, vi har
opnået. Det er slet ikke så ringe
endda!

Kontante konstateringerKontante konstateringerKontante konstateringerKontante konstateringerKontante konstateringer

Lad os til en start kaste os ud i de
mest kontante elementer:
BF forlader 1993 med et
budgetoverskud på en halv million,
og vel at mærke et overskud, som ikke
afspejler faldende aktiviteter, men et
øget antal stillingsopslag, en

medlemstilgang større end
budgetforudset og et uforventet stort
antal medlemmer, der betaler 100 og
110% i kontingent.
De foregående år har BF oplevet en

svag nedgang i medlemstallet. Nu har
vi gjort det med kurven, som Nyrup
gerne vil med sin. Vi har vendt den,
således at vi i januar 94 har 100 med-
lemmer flere end budgetforudset sva-

Vi har bedt Elsebeth Tank, formand i Bibliotekarforbundet i Danmark,
om å ta pulsen på de danske bibliotekarers situasjon akkurat nå.  Hun
forteller her hvilke utviklingstrekk som påvirker bibliotekarene, og hva
de  jobber med i Lindevangs Alle, dvs. Bibliotekarforbundets eget hus i
København.  (Foto: Kissen Møller Hansen/Ragnarok)
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rende til en stigning på 2,4%.
Hovedbestyrelse og sekretariat har
ellers efterhånden vænnet sig til tan-
ken om, at de nyuddannede bibliote-
karer og kandidater ikke pr.
automatik melder sig ind i forbun-
det. I 1992 meldte 88,9% af
dimittenderne sig ind i BF i 1993 var
det 90,8%. Den kollektive
fagforeningsmæssige bevidsthed,
som tidligere generationer
selvfølgeligt har båret med sig er ikke
slet så udtalt i de unge årgange. Man
vil have valuta for pengene, og va-
luta til disse grupper er langt hen ad
vejen anderledes ydelser, end dem de
massive årgange af offentligt ansatte
medlemmer har haft behov for.
Situationen må opfattes som en stor
og velkommen udfordring for hele
BF, der bliver tvunget til at tænke i
baner på tværs af traditioner og kol-
lektiv bevidsthed.
Allerede nu er en stor del af BFs
virksomhed kanaliseret hen mod nye
medlemsgrupper og arbejdsområder
i vækst. Mest synlig er denne tendens
materialiseret i Bibliotekarenes
Jobbørs*, som indtil videre har
fokuseret på det private
arbejdsmarked. Det har været og er
fortsat et af vores største
vækstområder. I løbet af 93 har
jobbørsen formidlet kontakten mel-
lem arbejdsgiver og bibliotekarer til
omkring 70 ansættelsesforhold - det
drejer sig såvel om tidsbegrænsede
som faste stillinger. Konkret er cirka
40 af disse «kontakter» udmundet i
et ansættelsesforhold.
Man kunne så frygte, at jobbørsen
byder Bibliotek70 unfair
konkurrence, således at antallet af
stillingsopslag ville være for nedad-
gående. Men tværtimod. En gennem-
gang af B70 de sidste 3 år viser at
der i 1991 var 172 opslag, i 1992 var
der 180 og i 1993 var der 232. Så der
er snarere tale om en god spiral, hvor
de forskellige medier og muligheder
inspirerer og virker positivt ind på
hinanden og på
omverdenen.
Også Privatgruppens medlemstal
afspejler klart, den fremgang der har
været på det private arbejdsmarked.
Mens Privatgruppen i  januar 92
kunne mønstre 383 medlemmer var

der i november 1993 447 medlemmer
i kartoteket. Tallet af privatansatte
bibliotekarer har aldrig tidligere
været så højt. Og stigningen ikke så
markant siden 1986.
Det statslige ansættelsesområde er
også inde i en gunstig udvikling.
Bibliotekarer har som faggruppe fået
manifesteret sig udenfor de
traditionelle biblioteksfunktioner, og
bliver nu i en øget udstrækning ansat
i tilknytning til forskningsfunktioner
på f.eks. undiversitetsinstitutter.
Statsgruppen har aldrig talt flere
medlemmmer end de 701, som var
registreret i 1993. I 1987 havde BF
606 statsansatte medlemmer, så der
er altså sket en procentuel stigning
på 15,7% i løbetaf disse 6 år. Det er
værd at nævne, at kandidaterne
spiller positivt ind på denne proces
og er med til at hæve prestigen
omkring faget.

Ny prNy prNy prNy prNy profofofofofililililil

Behovet for nye serviceydelser til
medlemmerne og behovet for
anderledes løsninger på problemerne
har medført en nyskabelse i BFs
sekretariat. I 1993 oprettedes den
såkaldte: Faglige Udviklingsafdeling.
Det er ingen kunst i sig selv at oprette
afdelinger og give dem ambitiøse
navne. Besværlighederne opstår når
der skal forandres og i dette tilfælde
når der skal flyttes ressourcer fra drift
til udvikling.
Selvom man kan tale en del om
rationaliseringer, vil det ofte være
nødvendigt i en omprioritering at
tage noget fra nogen, og jeg har
endnu ikke mødt nogen i BF
sammenhæng, der frivilligt giver
afkald på et gammelt privillegium.
Under alle omstændigheder er
afdelingen nu oprettet og det er målet,
at procentandelen til udvikling skal
stige i de kommende år. Med mindre,
selvfølgelig, at Generalforsamlingen
trækker i nødbremsen eller udstikker
en helt anden kurs, når vi mødes den
5-6. november.
I indeværende år har
udviklingsafdelingen udarbejdet
forslag til koncepter for BFs
fremtidige virksomhed. Det såkaldte
HUGO-projekt, som resulterer i et

debatoplæg, der udsendes til
medlemmerne i marts 94.
Der er ligeledes brugt en del energi
på udvikling af nye kursusformer for
arbejdsløse medlemmer. Og det er
planen at fremlægge et nyt grundlag
for arbejdsløsheds- og
beskæftigelsesarbejdet til beslutning
på Generalforsamlingen i 1994.
BF har i 93 holdt 2 store møder for
arbejdsløse medlemmer med ialt 100
deltagere, for at diskutere mulige
ændringer i arbejdet. Vi har startet 3
netværksklubber med 40 deltagere,
og gennemført et kursus for «de
vilde». Dem var der 12 af.
Forudsætningen for deltagelse var, at
man havde en god ide at arbejde med,
og målet med kurset at få ideen
virkeliggjort i et projekt. 32
arbejdsløse har herudover deltaget i
BFs inspirationskurser.
Samtidig har BF i AAK-regi arbejdet
aktivt for etablering af faciliteter for
arbejdsløse medlemmer på tværs af
faggrænser. Det har foreløbig
resulteret i åbning af særdeles gode
og velbeliggende lokaler med alskens
kontorudstyr i København og Aalborg
og med plan om tilsvarende tilbud i
Århus og Odense.
I september 93 var der 755
ledighedsberørte bibliotekarer. Derfor
er det evident, at vi også i årene
fremover må give udvikling af
beskæftigelse, uddannelse og
profession absolut topprioritet.

Biblioteksfaglige justeringerBiblioteksfaglige justeringerBiblioteksfaglige justeringerBiblioteksfaglige justeringerBiblioteksfaglige justeringer

Forbundets første Faglige Landsmøde
var et eksperiment, som vi både
m.h.t.opslutning og evaluering kan
tillade os at betragte som en succes.
Vel var der problemer undervejs, ikke
alle grupper fungerede lige godt, og
der skal i fremtidige arrangementer
gøres mere ud af det faglige input -
niveauet var ganske simpelt ikke højt
nok. Alligevel er det der står stærkest
tilbage erindringen om 478
bibliotekarer med engagement og lyst
til at afprøve nye veje. Med en god
stemning og nogle diskussioner af
mere fordomsfri observans, end dem
vi oftest fører på generalforsamlinger.
Der var flere deltagere til landsmødet,
end der har været til de to foregående
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generalforsamlinger. Det kan vel
forklares såvel med nyhedens
interesse og temaet, som med det
forhold, at ingen deltagere skulle
betale noget udover egen transport for
de to dage i Odense.
HB har nedsat en arbejdsgruppe, der
skal overveje, hvordan nogle af de
forfriskende nyskabelser på
landsmødet kan transformeres til
generalforsamlingen, ikke mindst
den økonomiske side af sagen.
I 93 har en arbejdsgruppe kigget
faggrupperne grundigt efter i
sømmene med det formål at
undersøge, hvorvidt alternative
faglige, formationer kunne fostre
mere offensive og ubundne udspil,
end de udspil faggrupperne generelt
har præsteret. Og hvordan vi får flere
unge bibliotekarer inddraget i det
biblioteksfaglige udviklingsarbejde?
Sonderingerne har øget HBs
opmærksomhed på faggrupperne, og
bl.a.har HB taget opfordringen om i
højere grad at udnytte faggruppernes
ekspertise til sig. Det betyder f.eks.
at en ide om at gennemføre
cafeaftener/gå-hjem-møder eller
road-shows vil blive udliciteret til
faggrupperne.
En anden lille reform har fundet vej
ind i systemet, idet HB vil forsøge at
skabe nye faglige ad-hoc-fora til
løsning af konkrete opgaver, fora som
i sagens natur alene eksisterer mens
opgaven løses. Disse grupper skal
bestå både af faggruppemedlemmer
og af «uorganiserede» BFere.

KKKKKulturulturulturulturulturen oen oen oen oen og bibg bibg bibg bibg bibliotekliotekliotekliotekliotekeneeneeneeneene

Og iøvrigt går det jo godt. På
Finansloven for 1994 blev
kulturområdet styrket med 260
mill.kr. til nye initiativer. Ganske vist
havde socialdemokratiet i de glade
oppositionsdage fristet med 50%
mere. Det kunne man ikke indfri,
men der ligger dog nogle tydelige og
meget opmuntrende signaler i den
linie den siddende kulturminister
trods alt er lykkedes med.
At kalde Bibliotekslovens
brugerbetalingsparagraf for en
«skønhedsplet» er dog en grov
underdrivelse. Og det er næsten
ubærligt at vi skal trækkes med denne

infame betalingsrisiko, specielt fordi
den ikke blev kulturpolitisk
begrundet. I hvert fald ikke i
Folketingets diskussion i tilknytning
til behandling af loven. Her fremstod
brugerbetalingsparagraffen alene
som en nødvendig konsekvens af
nogle handlinger begået af den
tidligere, radikale kulturminister i en
borgerlig regering.
Ærgerligt, smadderærgerligt! Men
bortset herfra har vi fået en forbedret
bibliotekslov. En mere lydhør
regering udsat for et sandt
bombardement af henvendelser fra
biblioteksvæsenets mange
interessenter har givet pote.
I BF havde arbejdet med
biblioteksloven en yderst central
plads i 93. HB producerede sit eget
lovforslag til inspiration for relevante
politikere. Vi holdt møder med
politikere, gjorde vores synspunkter
gældende i dagspressen, havde
foretræde for Folketingets
Kulturudvalg samt et møde med
Undervisningsministeren for bl.a. at
diskutere forskningsbibliotekernes
særlige vilkår. BF havde på linie med
flere andre organisationer anbefalet
en fælles lov der skulle tjene til at
styrke det sammenhængende
biblioteksvæsen. Så langt kom vi ikke
dennegang, men der blev dog på
ministerieplan nedsat en
arbejdsgruppe til belysning af
samarbejdsforholdene mellem folke-
og forskningsbiblioteker.
Kunderne synes tilfredse. I
Finansministeriets undersøgelse af
«Borgernes syn på den offentlige
sektor» får folkebibliotekerne
topkarakter. Biblioteksbrugerne er
meget tilfredse og blandt de, der ikke
bruger bibliotekerne, er årsagen ikke
mangel på tilfredshed. Undersøgelsen
konkluderer endvidere: At
tilfredsheden er stigende med
alderen, at de ledige er mere tilfredse
end de beskæftigede, at der er ekstra
mange meget tilfredse brugere i
husstande med indkomster på under
70.000 kroner om året, hvorimod
personer med en videregående
uddannelse sjældnere end andre er
meget tilfredse.
Også i denne undersøgelse
konfronteres vi med det

tilbagevendende paradoksproblem, at
bibliotekernes brugere på trods af den
udstrakte tilfredshed, når de skal
vælge områder til mulig
nedprioritering, peger på biblioteker
og andre brede kulturaktiviteter.
Det er nu næppe denne modsætning,
der kan forklare brugernes tilfredshed
på trods af den afmagringskur
folkebibliotekerne i en årrække har
været på, hvis vi skal tro «Kultur og
mediestatitikken. 1993.»
Snarere afspejler tilfredsheden de
kæmpemæssige anstrengelser
personalet gør for at imødekomme
brugerne og udvikle bibliotekerne
trods snerrende økonomiske rammer.
I BF oplever vi dynningerne fra disse
anstrengelser i form af sager på de
forskellige skriveborde. Disse sager
varierer på en skala fra mindelige
oganisationsændringer som sker i
gensidig forståelse til bitre
afskedigelsessager.
I 93 har BF deltaget i 26
afskedigelsessager. Heraf har ni været
begrundet i arbejdsmangel, syv i
samarbejdsproblemer, fem i
konkurser og resten er sket med
diverse andre begrundelser.
De mange lokale forandringer og den
omssiggribende decentralisering har
gjort det naturligt at optimere TR-
uddannelsen. Der er stigende
forventinger til
tillidsrepræsentanterne, om at
udfylde en stadig større
forhandlingkompetence. De senere år
har været kendetegnet ved en vigende
tilslutning til de ugelange TR-
moduler, derfor er afholdelse af
enkeltstående temadage i stedet
blevet oppprioriteret.
BF har i 93 afholdt 2 uge-kurser med
ialt 26 deltagere, og planlagt 11
temadage.  Heraf blev 4 aflyst p.gr.a.
manglende tilmeldinger, i de
resterende 7 deltog ialt 136
tillidsrepræsentanter.
BFs hovedorganisaionsskift er
efterhånden blevet en naturlig del af
det lokale liv. Dette slår igennem i
en øget efterspørgsel hos TRerne på
deltagelse i AC-TR-kurser. Fra HB
har vi valgt at modtage denne
efterspørgsel notorisk liberalt. ??? har
deltaget i AC kurser i 93.
Årets klubbestyrelsesseminar, med
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temaet «hvordan styrker
k l u b b e s t y r e l s e n
tillidsrepræsentanten?» måtte aflyses
p.gr.a. for få tilmeldinger.

OvOvOvOvOverererererenskenskenskenskenskomst oomst oomst oomst oomst og udg udg udg udg udviklings-viklings-viklings-viklings-viklings-
tendensertendensertendensertendensertendenser

I det hele taget er opslutningen
omkring de traditionelle
fagforeningsaktiviteter stærkt
begrænset. Dette kom også til udtryk
i deltagerantallet til de 4
medlemsmøder BF holdt i foråret 93
om overenskomstforhandlingerne. På
fire møder rundt i landet deltog ialt
48 medlemmer.
Interessen for overenskomsten og
arbejdet i den arbejdsgruppe der skal
søge at udtænke en realisabel model
for at føre bibliotekarerne over på
AC-overenskomsten er tilgengæld
vokset eksplosivt i takt med at
indgrebets omfang er åbenbart.
HB gennemførte i 93 fire temadage
for at udbrede diskusssionen om og
forståelsen af projektets indhold og
dets sammenhæng med de
udviklingstendenser, der præger
folkebibliotekerne i bred
almindelighed. Som noget nyt
inviterede vi TRere og ledere fra
bibliotekerne. Tanken var, at netop
disse personer efter møderne skulle
diskutere AC-projektet og
udviklingstendenserne i forhold til
deres specifikke arbejdsplads.
Interessen for dagene var
overvældende. Ialt deltog 265, heraf
93 tillidsrepræsentanter og 117
biblioteksledere. Dagenes forløb var
meget konstruktive, og det er bestemt
en mødeform HB vil genbruge.
På møderne fremkom der ikke
afgørende argumenter imod AC-
projektet, hvilket også ville have
været forbavsende, eftersom projektet
er formelt vedtaget af en
urafstemning. Men der blev rejst en
række spørgsmål, som HB har
arbejdet videre med. Især blev de
ledende børnebibliotekarers placering
på en AC-overenskomst
problematiseret. Og sidenhen har
også andre i stillinger på
mellemlederniveau rejst tvivl om
projektets fornuftige perspektiv.
HB har gjort en ihærdig indsats for

at forlige de mange forskellige
interesser, og stadigvæk fastholde
grundideen. Der har været holdt fem
møder med stor deltagelse fra ledende
børnebibliotekarer over det ganske
land. Og HB har nedsat en arbejds-
gruppe med ekstern repræsentation
for at få udarbejdet brugbare forslag
til styrkelse af det børnekulturelle
område og drøfte forskellige
problemer affødt af AC-projektet.
Arbejdsgruppen har i enighed
videresendt et kompromisforslag som
HB har tilsluttet sig, og som vil indgå
i de videre drøftelser med
arbejdsgivermodparten.
Stadigvæk forestår der et konkret
stykke arbejde for at få frembragt et
grundlag, som kan tiltrædes af såvel
arbejdsgivere som af BF. Der er stødt
komplikationer til, som vi ikke havde
forventet. Bl.a. har det skabt undren
i BF-delegationen, at Finans-
ministeriet og KL ikke umiddelbart
har villet anerkende Cand.Scient.-
Bibl.- uddannelsen som en kandidat-

uddannelse på akademisk niveau.
Det er ikke så forunderligt at projektet
har taget meget tid i BF, da det
repræsenterer en voldsom
nytænkning på det lønpolitiske
område. Selvom vi når vejs ende
inden stipuleret dead-line april 94,
kan vi ikke tillade os at flytte fokus
fra overenskomsten, vi bevæger os
nemlig direkte over i forberedelse af
overenskomst 95. Forhandlings-
grundlaget for denne overenskomst
vedtages i ACs bestyrelse i efteråret
94.

Ny hovedorganisatonNy hovedorganisatonNy hovedorganisatonNy hovedorganisatonNy hovedorganisaton

Apropos AC er det oplagt i denne
status at fremhæve ACsamarbejdet
fordi det har været betydningsfuldt og
det har lagt beslag på megen tid også
i 93. Det skyldes både den langstrakte
proces det er, at få alle organisatoriske
og forhandlingsmæssige forhold på
plads i en ny hovedorganisation. Og
det skyldes de muligheder, som

Mødet med AC har i det store hele været en særdeles positiv oplevelse,
forteller Elsebeth Tank om de danske bibliotekarers inntreden i sin
akademiske hovedsammenslutning. (Foto: Morten Nilsson/Ragnarok)
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ACsamarbejdet har indeholdt,
muligheder der har styrket BFs
position i AC, idet det bl.a. er
lykkedes for BF, at få en plads i ACs
Forretningsudvalg. Her
repræsenterer BF udover sig selv
tandlægerne, psykologerne,
mejeriingeniørene og indtil januar 94
også civiløkonomerne. Mødet med
AC har i det store hele været en
særdeles positiv oplevelse. BF har
større indflydelse her, end vi
formentlig kunne have fået i den
hovedorganisation vi forlod, og vi har
fået etableret et frugtbart samarbejde
til stort set alle
medlemsorganisationer. Her skal blot
fremhæves samarbejdet i den
valggruppe, BF er en del af, og ikke
mindst samarbejdet med DM og
DJØF, der begge er store,
toneangivende organisationer, som vi

har berøringsflader med på
arbejdspladserne især i staten og på
privatområdet, og som vi har et
interessefællesskab med i forhand-
linger f.eks. når det gælder chefløn.

Generalforsamling hver andet årGeneralforsamling hver andet årGeneralforsamling hver andet årGeneralforsamling hver andet årGeneralforsamling hver andet år

Det har vist sig umuligt for HB at
holde sig indenfor de rammer
Generalforsamlingen udstak i 1992.
I en så dynamisk og foranderlig tid,
som den vi lever i, er det utopisk at
forestille sig, at en
Generalforsamling i detaljen kan
udstikke en hovedbestyrelses opgaver
for en flerårig periode.
Generalforsam-lingen i 94 må derfor
tilrettelægges således at udviklings-
veje besluttes, at rammer defineres,
men rammerne må på en anden måde
end tidligere udfyldes og virkelig-

gøres af den siddende
Hovedbestyrelse.
Denne arbejdsform kræver et vist mål
af langtidsplanlægning, og i det
øjeblik BF behersker den disciplin,
vil vi da også kunne fremlægge nogle
langstidssikrede beslutningsforslag
for Generalforsamlingen. Det har
allerede været en omstillingsproces
for HB og sekretariat at tænke i 2
årige forløb, og vi arbejder på at blive
bedre til at tænke et endnu længere
sigt.
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«vårt vesen» blir oppfattet med så
mye uvitenhet.

Et medlemskap i Kommuneforbun-
det er selvfølgelig ikke entydig. Det
har å gjøre med størrelsen på arbeids-
plassen, kommunens organisering,
evt. fylkets, hvis det er der en er an-
satt, og mange andre faktorer. Gene-
relt må det vel kunne sies at uansett
alle disse faktorene som kan variere
for den enkelte, er det mange som har
vært misfornøyde med sin LO-tilhø-
righet, siden oppslutningen om
Bibliotekarforbundet kunne bli så
stor.

Ålesund er en middels stor norsk
kommune med ca. 36.000 innbyg-
gere, organisert etter den såkalte
hovedutvalgsmodellen. I 1992 ble
fagforeningen omorganisert slik at de
enkelt yrkesgruppene er organisert i
samsvar med den politiske og admi-
nistrative organiseringen. Bibliotek-
ansatte er organisert i noe som heter
«Klubb Kultur» som er en avdeling
av Kommuneforbundet. Vi represen-
terer nærmest en «restgruppe» bestå-
ende av renholderne i idrettshallene,
badevaktene i svømmehallene, kino-
vaktene, kontorpersonalet hos kirke-
vergen, klubbarbeiderne i fritidsklub-
bene og altså oss bibliotekansatte.
Alle andre på kultursektoren tilhø-
rer enten arbeidsgiversiden eller an-
dre forbund. Kommuneforbundet er
det største fagforbundet i kommunen
og som sådant ganske tungt i lokale
forhandlinger, men Klubb Kultur er
desidert den minste underavdelingen.

I klubbsammenheng er vi bibliotek-
ansatte gruppa med høy lønn og mye
utdanning. Hvis vi gikk inn for det
kunne vi sikkert manipulere hele
gruppa, men det er vel ikke menin-
gen med en fagforeningsgruppe. Kun
solidaritet med de som står lavere enn
oss er heller ikke nok til å kunne fun-
gere sammen. Sikkert er det ihvertfall
at det er en gruppe som det er umu-
lig å få til å fungere, og som sådan er
den Kommunforbundets store hode-
pine. Mange har påleggene vært om
større aktivitet og liv i klubben, men
den demonstrerer tydelig at et formelt
fellesskap ikke er nok til å skape et
faglig fellesskap det ikke fins grunn-
lag for.

En bevilgning på kr.1.000 til intern
aktivitet har vi ikke greidd å bruke
opp på 2 år, og årsmøtet har omtrent

Fagforeningstilknytning handler ikke bare om lønnskamp - det handler
også om tilhørighet, skriver Kari Asker. Hun er bibliotekar ved Åle-
sund bibliotek.

Av Kari Asker,
bibliotekar ved Ålesund bibliotek

Som tillitsvalgt for Ålesund biblio-
tek i 1992-1993 og medlem av
Kommuneforbundet i 15 år, har
frustrasjonene vært mange. De mest
konkrete har knyttet seg til lønns-
kampen, men etterhvert har jeg
endt opp med å føle de fleste
frustrasjonene i forhold til å tilhøre
et forbund hvor utdanning har så
lav status, og hvor alt annet ved

Avslag fra AF - ett år til med
Kommuneforbundet!   Det var
mildt sagt et slag i trynet.
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vært eneste grunn til å holde et sty-
remøte.

Manglende felles mål skaper ikke
noen felles strategi og innsatsvilje,
gruppa fungerer kun som et formelt
forum man kan bruke til å fremme
lønnskrav. I lengden blir det litt lite,
spesielt når vi representerer de høyt-
lønte, og i den posisjonen blir det
nesten umoralsk for oss å stille krav
i det hele tatt.

Når det gjelder selve lønnsforhand-
lingene tror jeg vi blir oppfattet som
en «vanskelig» gruppe. Med det me-
ner jeg at vi er en gruppe de synes er
fremmed å forhandle for. Vi bruker
en argumentasjon bak kravene som
er annerledes enn det de vanligvis
forholder seg til. Det er lettere å få
forståelse for yrkesbelastninger og
ubekvem arbeidstid enn for at ar-
beidspresset har økt pga. krav til
kunnskapsformidling og kompe-
tanse. Jeg føler de er usikre på hvor-
dan de skal fremme våre krav. En
gang har bibliotekarene som gruppe
fått gjennomslag ved lokale forhand-
linger her - det var etter at vi først
hadde meldt oss ut kollektivt. Da fikk
vi ett lønnstrinn - kanskje av redsel
for å miste oss som medlemmer.

Sannsynligheten for at LO-organi-
serte og KFO-organiserte biblioteka-
rer får uttelling ved årets lønnsopp-
gjør er kanskje rimelig stor. Skal de
kjenne sin besøkelsestid bør de jo
handle i år. Men for mange tror jeg
at uansett utfallet av lønnsoppgjøret
er toget gått for Kommuneforbundet.

Fagforeningstilknytning handler ikke
bare om lønnskamp - det handler
også om tilhørighet. Skal man føle
tilhørighet med andre yrkesgrupper
må man ha noe å være felles om. Bi-
bliotekarer og bibliotekansatte har
tradisjonelt vært aktive i sine lokale
fagforeninger. At så mange har gått
trøtt må si noe om manglende gjen-
nomslag - ikke bare i lønnskampen.

BF  byr  på  lunsj  i
Trondheim
Bibliotekarforbundet inviterer til
lunsj under bibliotekmøtet i Trond-
heim i juni.

Tid: Fredag 3.juni kl.12.30 - 14.00

Sted: Trondheim folkebibliotek

Pris: Kommer vi tilbake til, men
det blir billig og godt!

Har du tenkt deg til Trondheim - sett
av tidspunktet allerede nå. Ta en vel-
fortjent pause under "statens dag" og
møt andre glade BFere til en uformell
prat!

BFs leder Randi Rønningen vil. holde
en kort orientering om situasjonen,
og ellers være tilgjengelig for spørs-
mål.

Forbundsstyremøter
Forbundsstyret i BF skal ha sitt neste
møte 18.april. Da skal blant annet
informasjonsarbeidet overfor AF-for-
bundene forut for en fornyet søknad
fra oss om opptak i AF tas opp. Det
ble vedtatt på forbundsstyrets møte
3.desember i fjor.

Avslaget på søknaden om opptak i AF
var naturlig nok hovedsak på møtet.
Etter en gjennomgang av situasjonen
var det en klar konklusjon i styret at
vi skulle jobbe fram mot en ny søk-
nad om ett år. Deretter måtte vi gå
gjennom hva slags aktiviteter vi
skulle legge oss på i 1994 .

Informasjonsarbeid overfor AF og
forbundene i AF blir en hovedsak i
1994. Informasjonsarbeid overfor
våre egne medlemmer, og ikke minst
utgivelse av "Bibliotekaren", ble også
prioritert høyt. Møtevirksomheten ble
derimot prioritert ned, ikke minst
fordi AF-avslaget gjør 1994 til et år
vi må komme gjennom på økonomisk
nødbluss.

Da møtet ble avholdt hadde vi  knappe
600 medlemmer og drøye 4.000 kro-
ner i kassa. Møtet ble derfor  holdt i
en optimistisk, men nøktern ånd.

De skriver om oss..
"Foten ned for nytt bibliotekar-
forbund"  er overskriften på et opp-
slag i "Kommuniké", organet til den
kommunale sammenslutninga KFO
i YS, der Norske Bibliotekansattes
Landsforbund (NBL) er medlem. I
artikkelen uttaler NBLs leder Berg-
ljot Brønn Senumstad at "-Vi har nå
ett år på oss til å bevise at vi er best".
Til bladet uttaler forøvrig AFs gene-
ralsekretær Kai Thoresen at  "det
ikke hersket noen tvil om hvorvidt
bibliotekarene fylte kriteriene for
opptak, og kaller avslaget for et
utsettelsesvedtak."

I Norsk Kommuneforbunds "Fagbla-
det" er overskriften "Bibliotekar-
forbundet fikk nei fra AF".  I artikke-
len heter det: "Etter at AF har satt
foten ned for Bibliotekarforbundet har
de bibliotekansatte ifølge leder Berg-
ljot Brønn Senumstads mening fort-
satt bare to steder å organisere seg -
Norsk Kommuneforbund og KFO."
Fagbladets journalist Roar Bohinen
kan tydeligvis lese Kommuniké, men
om han har snakket med noen biblio-
tekarer i denne saken, er tvilsomt.
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Samarbeidstiltak mellom skole og
bibliotek stimulerer leselysten blant
ungdom. Dette viser en undersøkelse
fra Holmlia skole i Oslo, finansiert
av KS Forskning og Statens biblio-
tektilsyn. På tre år økte utlånet blant
en gruppe ungdom med nesten 70
prosent fra det lokale biblioteket.

Prosjektet ønsket å prøve ut forskjel-
lige samarbeidstiltak mellom skolen
og det lokale biblioteket, Holmlia fi-
lial av Deichmanske bibliotek, med
sikte på å øke leselysten blant elev-
ene. Holmlia skole har nær 400 elever
på ungdomstrinnet. En gruppe av
elevene ble plukket ut i såkalte

Holmlia-prosjektet viser at det
er mulig å gjøre ungdom mer
interessert i bibliotekene

adopsjonsklasser som fikk en mer
intens oppfølging enn de andre mens
prosjektet varte.

En bibliotekar var ansatt i halv stil-
ling som prosjektleder i hele prosjekt-
perioden, mens to lærere hadde satt
av fire timer pr. uke til prosjektet.
Ansvaret for gjennomføringen var
lagt til oppdragsavdelingen ved Sta-
tens bibliotek- og informasjons-
høgskole. Førsteamanuensis Ragnar
Audunson var prosjektansvarlig for
forsknings- og evalueringsdelen.

TTTTTiltakiltakiltakiltakiltakeneeneeneeneene

De tiltakene som ble iverksatt kan
deles i tre grupper:

1. Miljømessige tiltak, først og fremst
   på biblioteket. Det viktigste var eta-
  bleringen av et eget ungdomsrom.

2. Bok-utvalget og det øvrige utval-
  get. Aktuell litteratur ble kjøpt inn
  raskere enn vanlig. Det ble også
  kjøpt inn litteratur som Deichman-
  ske bibliotek vanligvis ikke kjøper
  inn, enten fordi det ikke prioriteres,
  eller fordi det er snakk om kiosk-
  litteratur som faller utenfor biblio-
  tekets vanlige kvalitetskriterier.
3. Formidlingstiltak. Alle klassene
  fikk besøk av bibliotekaren som le-
  det prosjektet, og alle klassene be-
  søkte prosjektet.
4. I tillegg til disse tiltakene som ret-
   tet seg inn mot vanlige elever, hadde
  prosjektet en ekstra tett oppfølging
  av to såkalte adopsjonsklasser.

FFFFFrrrrremmedspråkligemmedspråkligemmedspråkligemmedspråkligemmedspråklige elee elee elee elee elevvvvver i særer i særer i særer i særer i særstil-stil-stil-stil-stil-
linglinglinglingling

I en undersøkelse som ble gjort da
prosjektet startet, oppga 46 prosent av

Elevene selv oppgir at etableringen av et eget ungdomsrom var det viktigste tiltaket for å gjøre biblio-
teket mer attraktivt, skriver journalist Elisabeth Lund i denne oppsummeringen av Holmlia-prosjek-
tet. (Fotocollage: Kirsten Fich Pedersen/Ragnarok)

Av Elisabth Lund,
for KS Forskning
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elevene at de besøkte folkebiblioteket
månedlig eller oftere. 18 prosent sa
de aldri brukte biblioteket. Et særlig
interessant funn i denne undersøkel-
sen var den rollen biblioteket og sko-
len spilte for elever med fremmed-
språklig bakgrunn.

Når norskspråklige elever beskrev
hvor de hadde fått impulser til å velge
sist leste bok, henviste de oftest til
familien og vennene. De fremmed-
språklige elevene henviste langt of-
tere til skolen og biblioteket.

VVVVVoldsom økning i utlånetoldsom økning i utlånetoldsom økning i utlånetoldsom økning i utlånetoldsom økning i utlånet

Etter at prosjektet hadde vart i ett år,
økte andelen ukentlige brukere blant
elevene fra 46 til 50 prosent. Ande-
len som aldri brukte biblioteket ble
redusert fra 18 til 7 prosent. Fra før-
ste til andre prosjektår økte utlånet
med 29 prosent. Fra første til tredje
prosjektår var denne økningen på 69
prosent.

Ved starten av prosjektet var det in-
gen forskjeller mellom adopsjons-
elevene og de øvrige elevene i
bibliotekbruk og lesning. Etter ett år
var imidlertid forskjellen markant.
Adopsjonselevene brukte alle de lit-
terære tilbudene i biblioteket mer enn

sine medelever. Andre tilbud, som for
eksempel spill, brukte de ikke mer.

Jentene de største bokormeneJentene de største bokormeneJentene de største bokormeneJentene de største bokormeneJentene de største bokormene

Det var ingen forskjeller mellom jen-
ter og gutter med hensyn til å besøke
biblioteket over en viss tidsperiode.
Men tallene viste at jentene lånte
langt flere bøker enn guttene. Dette
endret seg ikke i løpet av prosjektet.
Det siste året sto jentene for en større
del av det totale utlånet enn det før-
ste året.

Andre tilbud biblioteket hadde, som
spill, tidsskrifter og musikk, ble
imidlertid mest brukt av guttene.
Særlig leste guttene aviser langt of-
tere enn jentene.

UngdomsrUngdomsrUngdomsrUngdomsrUngdomsrom oom oom oom oom og kiosk-litterg kiosk-litterg kiosk-litterg kiosk-litterg kiosk-litteraaaaaturturturturtur
viktigstviktigstviktigstviktigstviktigst

Elevene selv oppgir at etableringen
av et eget ugdomsrom var det vik-
tigste tiltaket for å gjøre biblioteket
mer attraktivt. 73 prosent av elevene
vurderte dette som et av de tre vik-
tigste tiltakene i prosjektet. Økt inn-
kjøp av bøker og blader som interes-
serer ungdom fikk en tilsvarende
rangering av 56 prosent av elevene.
Henholdsvis 36 og 25 prosent ran-

gerte tilbudet av plater og kassetter
og tilbudet av kiosklitteratur blant de
tre viktigste tiltakene.

Elevene i de spesielle adopsjons-
gruppene og de andre elevene hadde
svært forskjellig syn på betydningen
av klassebesøkene på biblioteket og
bibliotekarens besøk i klassene.
Adopsjonsgruppene, som fikk regel-
messig besøk av bibliotekaren og be-
søk på biblioteket, syntes opplegget
virket positivt. De andre likte tilta-
kene dårlig fordi de var så sporadiske.

Elevene i adopsjonsklassene ble klart
flittigere til å lese litteratur som mede-
levene ikke brydde seg om.
Adopsjonselevene i syvende klasse
leste også aviser like flittig som elever
i de ordinære niendeklassene.

Prosjektansvarlig: Førsteamanuensis
Ragnar Audunson, Statens bibliotek-
og informasjonshøgskole.

Rapporten kan bestilles fra høgsko-
len.
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at ingen av de to gruppene har den
posisjonen og den statusen som gjør
det umiddelbart mulig for samfun-
net å utvikle og nyttigjøre seg det
potensiale de representerer på en til-
fredsstillende måte.  Det er ingen av
dem som fungerer som motor i en
framtidsrettet sammenheng.  Derfor
er vi også nesten usynlige i det of-
fentliges strategi for tilpasning til det
postindustrielle samfunnet, i den
grad det arbeides med en slik stra-
tegi.

Norge er et land med et uforholdsvis
stort antall kommuner med et lite
innbyggtall.  Ca. 250 av Norges 446
kommuner har mindre enn 5.000
innbyggere, og mange av disse kom-
munene er i tillegg store i utstrek-
ning.  Ca. 100 kommuner har mel-
lom 5.000 og 10.000 innbyggere.
Det vil si at disse ca. 350 kommu-
nene også utgjør de små og mellom-
store biblioteksenhetene i det norske
folkebibliotekslandsskapet.  I nordisk
biblioteksammenheng er dette abso-
lutt små enheter.  For at folke-
bibliotekene i Norge skal heve seg og
utvikle seg til å bli mer sentrale red-
skap, må dette få en sentral betyd-
ning for valg og utforming av stra-
tegi for sektorens forhold til infor-
masjons- og kunnskapssamfunnet.

Denne store majoriteten av folke-
biblioteker har ofte 0, 1 eller 2 fag-
utdannede bibliotekarer, ved siden av
eventuelt merkantilt personale.
Denne personalressursen skal for-
holde seg til hele det spekteret av pro-
blemstillinger som utgjør hverdagen
på et folkebibliotek.  Samtidig skal

Av Richard Madsen,
biblioteksjef i Sørfold kommune

Det norske biblioteklandskapet kan
grovt sett deles opp i to.  Det er de
enhetene som er så store at persona-
let helt eller delvis har spesialiserte
oppgaver innenfor drift og tjeneste-
yting.  Disse enhetene har dermed
også en langt større mulighet for å
forholde seg til den utviklingen som
foregår i samfunnet uten å være av-
hengig av en felles strategi for hele
vesenet for å møte denne utfordrin-
gen.  Men disse enhetene ville helt
klart ha utbytte av en generell opp-
gradering av folkebiblioteksektoren.

Den andre delen, som er den abso-
lutt største, er den delen hvor enhe-
tene er så små at slik spesialisering
nesten ikke forekommer.  Den enkelte
bibliotekar må forholde seg til de
fleste fasetter innenfor det daglige
livet i biblioteket.  For å nå opp til å
bli mer sentrale institusjoner i sine
respektive kommuner, er disse avhen-
gig av en annen tenkemåte enn de
større enhetene.  Det er denne siste
gruppens problemstillinger jeg i det
alt vesentlige vil ta for meg i denne
kronikken.

UtgangspunktUtgangspunktUtgangspunktUtgangspunktUtgangspunkt

Norsk bibliotekvesens største over-
ordnede problem i forhold til infor-
masjons- og kunnskapssamfunnet, er

de forholde seg til det informasjons-
samfunnet som raser avgårde med
hurtigtogfart på utsiden av vinduene.
Etter min vurdering har disse små
enhetene ikke mulighet til å ha spiss-

Med røtter i framtiden: Folke-
bibliotekarer som pådrivere i
omstillingen til  informasjons-
samfunnet
K R O N I K K E N
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kompetanse på alle de nødvendige
områdene.  Og det er heller ikke øn-
skelig.  Det de har behov for er en
organisasjonsstruktur og et nettverk
som er tilpasset deres behov.  Jeg vil
komme tilbake til dette senere i denne
artikkelen.

SynliggjøringSynliggjøringSynliggjøringSynliggjøringSynliggjøring

Folkebibliotekvesenet i Norge står i
utgangspunktet overfor et
utsynlighetsproblem både overfor
våre nåværende og våre potensielle
framtidige brukere, men også over-
for de bevilgende myndighetene.  In-
gen av gruppene har noen store kunn-
skaper om hva et folkebibliotek kan
utvikles til, hvilke tjester vi kan tilby,
og bibliotekarene er lite flinke til å
formidle hva vi anser for å være våre
produkter og vårt potensiale.  Samti-
dig med økte besøks- og utlånstall,
konvertering av katalogene, stadig
flere kompliserte forespørsler, osv.,
betyr dette at vi ikke har ressurser -
verken personalmessige eller økono-
miske - til å forholde oss til utfordrin-
gene på en tilstrekkelig ekspansiv
måte.

Et av de sentrale punktene som vi må
ta fatt i når vi skal forholde oss til en
strategi for utviklingen av det norske
folkebiblioteksvesenet, er derfor
synliggjøring.

Det er to grupper vi må forholde oss
tett til i denne sammenhengen.  Det
ene er brukerne, både de nåværende
brukergruppene, men vi må selvføl-
gelig også på et tidlig tidspunkt rette
oss inn mot og bearbeide de gruppene
som vil bli potensielle satsingsom-
råder.  I og med at vi i langt større
grad enn i dag må være rettet inn mot
behovsdekning, betyr det at brukerne
vil stille langt mer presise krav til
våre tjenester.  Vi er eller kan være
det lokale fagbiblioteket for forskjel-
lige brukergrupper som er mer eller
mindre spesialiserte.  Dette må bl.a.
innebære en utvikling av biblioteks-
personalet og en større grad av for-
malisert sammarbeid på flere områ-
der mellom de enkelte bibliotek-
enhetene.

Den andre gruppa er de som bevilger
midler til driften av bibliotekene.  Det
sier seg selv at det er vesentlig hele
tiden å aktivt påvirke det bildet de
bevilgende myndigheter - enten det
nå er forvaltningen eller de politiske
institusjonene - har av bibliotekets
funksjon og nytte i det samfunnet vi
har i dag og det samfunnet vi er på
vei mot.

PPPPPererererersonalrsonalrsonalrsonalrsonalressuressuressuressuressurserserserserser

I nordisk sammenheng har de nor-
ske folkebibliotek betydelig mindre
personalressurser enn noen av de
andre landene.
Med den stadige økning det er i bruk
av bibliotekene, er det klart at de per-
sonalressursene man disponerer i det
norske bibliotekvesen på mange om-
råder utnyttes langt opp mot tåle-
grensen, samtidig som nye oppgaver
og nye utfordringer står i kø.  For å
utvikle tjenestene og tilbudet er det
derfor nødvendig med en tredelt sat-
sing på personalsiden:

** Det personalet som i dag er i bi-
bliotekene må gis anledning og mu-
lighet til et stadig vedlikehold og ut-
vikling av egen kompetanse.

** Samarbeidet mellom bibliotekene
for en mer effektiv bruk av personal-
ressursene stimmuleres og utvikles.

**Behovet for mer personale som har
nødvendige kvalifikasjoner må
synliggjøres.

Det kan ikke understrekes nok at sat-
sing også på folkebiblioteksektoren
er en nødvendig forutsetning for å
vedlikeholde og utvikle  konkurranse-
og kompetansefortrinn i en struktur
hvor internasjonaliseringen øker.

Biblioteket for alle?Biblioteket for alle?Biblioteket for alle?Biblioteket for alle?Biblioteket for alle?

Hva er forskjellen på fag- og folke-
bibliotekene.  Bibliotekdirektøren
(1992) sier: «Forskjellen mellom de
to biblioteksektorene kan kort uttryk-
kes slik:  Fagbibliotekene er behovs-
begrunnet - folkebibliotekene er idé-
elt begrunnet.  For planlegging og
utvikling betyr det at fagbibliotekene

tar utgangspunkt i behovsanalyser og
målgruppenes etterspørsel av tjenes-
ter, mens folkebibliotekenes utgangs-
punkt er lokalpolitikernes og
bibliotekledelsens ønske om å bidra
til et kvalitatitvt bedre samfunn ved
å formidle kunnskap og kultur...»

Skredeutvalget (Bibliotek i Norge
(NOU 1991:14)) derimot mener at
forskjellen mellom de to bibliotek-
formene etterhvert viskes ut, og at
«grenselinjer mellom fagbibliotek og
folkebibliotek er derfor ikke så mye
betinget av funksjon som av lokali-
sering og tilknytning til en
finansierings- og eierstruktur.»

Det som vel er sikkert er at et folke-
bibliotek er og vil bli et annerledes
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fagbibliotek enn det vi tradisjonelt
oppfatter som et fagbibliotek. Men det
er også slik at folkebibliotekene alle-
rede er og i framtiden vil få stadig
mer å gjøre som fagbibliotek for sitt
lokalmiljø. Og det er dette som er en
av de store utfordringene for de små
og mellomstore bibliotekene. De må
finne løsninger for å dekke opp denne
funksjonen på en tilfredsstillende og
profesjonell måte.

Revisjon av bibliotekloven bør ta opp
dette forholdet. Den gjeldende
biblioteklovens formålsparagraf sier
bl.a.:  "Folkebibliotekene skal ha til
oppgave å fremme opplysning, utdan-
ning og annen kulturell virksomhet
gjennom informasjonsformidling og
ved å stille bøker og annet materiale
gratis til disposisjon for alle som bor
i landet."

Det denne paragrafen viser helt klart,
er at det er folkeopplysningstanken
som fremdeles er  og fortsatt skal
være det ideologiske fundamentet for
folkebibliotekene.  Dette har etter min
oppfatning i alle fall to sentrale svak-
heter i seg.

For det første er det slik at
folkeopplysningstanken som alle an-
dre ideer, er tilpasset og fungerer godt

i forhold til sin storhetstid.  Deretter
vil den, hvis den får fortsette å re-
gjere, virke som en motkraft i forhold
til nødvendig utvikling og fornying.
Folkeopplysningstanken og folke-
bibliotekenes framvekst var på mange
måter nært knyttet til industri-
samfunnets framvekst og modnings-
periode.   Men samtidig som indus-
trisamfunnet har utviklet seg i et sta-
dig raskere tempo, og åtti-årene har
vært proklamert som overgangen til
det postindustrielle samfunnet, har
det ikke foregått noen politisk debatt
om bibliotekvesenets målsetninger og
funksjoner.  Det medfører at folke-
opplysnings-tanken i tilnærmelsesvis
sin opprinnelige form har blitt væ-
rende som den rådende ideologi i bi-
bliotekene, uten å ha maktet å ta opp
i seg den generelle utviklingen mot
et stadig mer kompetansekrevende
samfunn.  Dette er en av faktorene
som har ført til en stadig svekkelse
av folkebibliotekenes posisjon i sam-
funnet.

For det andre medfører
folkeopplysningstanken, slik den er
utformet i bibliotekloven, nødvendig-
vis at hele befolkningen blir målgrup-
pen.  Problemet blir da at man blir
nødt til å holde seg på et så generelt
nivå at man ikke har noen mulighet

til å bli en ressurs i et mer og mer
kunnskapsbasert og spesialisert sam-
funn.  Og et bibliotekvesen med små
ressurser som skal ha alle som bor i
landet som prioritert brukergruppe i
en periode hvor informasjon er i ferd
med å bli en sentral vare, har i ut-
gangspunktet spilt fallit som leveran-
dør av varen.  En slik bruker-
definisjon vil derfor i praksis usyn-
liggjøre de bibliotekene som prøver
å leve opp til den.  Derfor vil jeg for
å sette det litt på spissen, hevde at
hvis vi ikke har noen tilnærmelses-
vis definerte målgrupper, har folke-
bibliotekene ingen synlig funksjon og
dermed vil vi over tid ha en stadig
mer redusert eksistensberettigelse for
de instanser som fordeler ressursene.
I og med at kampen for å komme på
lista over de prioriterte oppgavene
blir stadig hardere, kan dette bli ka-
tastrofalt for sektoren og også svake
brukergrupper som i dag har et til-
bud i bibliotekene.

En annen indikasjon på hvor alvor-
lig tilstanden er, er at i 1991 repre-
senterte fjernlån under 1 % av det
totale utlånet fra folkebibliotekene.
På mange måter er dette skremmende
tall.  Når vi vet at kunnskaps- og
informasjonsmengden har en kolosal
økning, og vi vet at budsjett-
situasjonen har vært vanskelig for de
aller fleste kommunale bibliotek si-
den midten av 1980-årene, noe som
også har gått ut over mediekontoene,
er det bemerkelsesverdig at fjernlåns-
behovet ikke er større.  Bibliotek-
direktøren sier (1992): «Dette viser
at flertallet av folkebibliotekenes bru-
kere nøyer seg med de tilbudene det
enkelte bibliotek har tilrettelagt, og
antakelig er det forholdvis få som ser
på folkebiblioteket som et sted de skal
få dekket yrkes- og næringsrelaterte
behov.  Begrepet behovsdekning får
derfor liten relevans for folke-
bibliotekene, da det ut fra deres for-
mål er vanskelig å definere konkrete
behov.»  Her mener jeg Langeland
treffer spikeren på hodet.

HvHvHvHvHva skal biba skal biba skal biba skal biba skal bibliotek værliotek værliotek værliotek værliotek være?e?e?e?e?

Folkebibliotekene i Norge står der-
for, som bl.a. Ragnar Auduson (1991)
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sier, overfor det helt grunnleggende
spørsmålet om hva bibliotek skal
være.

Men hvorfor er så ikke dette grunn-
leggende spørsmålet gjenstand for en
heftig debatt i miljøet?  Jeg tror at en
av grunnene er at det finnes sentrale
krefter innenfor biblioteksmiljøet som
vil holde på den tradisjonelle
folkeopplysningstanken som et fort-
satt hovedfundament for vår virksom-
het.  Man mener at av de to strategi-
ene man kan velge mellom - kultur
eller informasjon og kunnskap - må
hovedsatsingsområdet for vesenet
være kulturaspektet.

En annen og kanskje like viktig
grunn er at det er liten interesse hos
de største og tyngste biblioteks-
enhetene til å diskutere biblioteks-
politikk i et nasjonalt strategisk per-
spektiv.  Det ser man bl.a. på den
tausheten som fulgte etter en hektisk
kort sommer med den sterkt etter-
lengtede «Bibliotek i Norge» (NOU
1991: 14).

En tredje grunn som følger av dette
er at spørsmålet kanskje er mest
grunnleggende for de små og mel-
lomstore bibliotekene.  Det er disse
som har minst ressurser - både per-
sonalmessige og økonomiske - til-
gjengelig for omstilling.  Det er sam-
tidig disse enhetene som har størst
behov for en felles strategi for videre-
utviklingen og fornyelsen av folke-
bibliotekvesenet.  Men disse sitter
også mer perifert i systemet og har
mindre mulighet til å påvirke utvik-
lingen og premissene for debatten.

Nye brukergrupperNye brukergrupperNye brukergrupperNye brukergrupperNye brukergrupper

Hvordan forholder vi oss så til en for-
midling som ikke er tuftet på
folkeopplysningstanken, til bruker-
grupper som stiller strengere krav til
kvalitet?  For de små og mellom-store
bibliotekene tror jeg ikke det er på
dette punktet man skal starte disku-
sjonen.  Jeg tror utgangspunktet for
oss ligger et helt annet sted.  For
mange av de gruppene som vi må sir-
kle oss inn mot, er ikke informasjons-
samfunnet en realitet annet enn som

en anelse om noe framtidig.  Det er
ikke noe som ennå griper avgjørende
inn i hverdagen.  Jeg skal ta et ek-
sempel:

Bibliotekene i Fauske, Saltdal og Sør-
fold i Indre Salten i Nordland, kjørte
et prosjekt som de kalte «Forvalt-
nings-bibliotek» i perioden 1990-92.
Prosjektet hadde følgende formål:

   «Ved et strukturert samarbeid mel-
lom bibliotekene i Indre Salten om
innsamling, systematisering, lagring
og gjenfinning av relevant materiale,
vil prosjektet bedre forvaltningens
mulighet til å ta i bruk rett informa-
sjon til rett tid.  Prosjektet vil derved
styrke forvaltningens arbeid for fel-
les målforståelse og lette kommune-
nes inngang i «informasjonssamfun-
net».
   Prosjektet vil innebære en mer ra-
sjonell utnyttelse av kommunenes og
bibliotekvesenets informasjons- og
kunnskapsressurser.  Et ferdig utvi-
klet konsept vil i siste instans også
komme bibliotekenes samlede publi-
kum til gode gjennom bedret tilgang
på tilgjengelig offentlig informa-
sjon.»

Før selve prosjektet ble satt i gang,

alle tre kommunene undersøkt m.h.t.
bruk av ressurser til informasjon og
faglitteratur.  Undersøkelsen hadde
en meget høy svarprosent.

På grunnlag av besvarelsene kunne
man trekke følgende generelle kon-
klusjoner om tilstanden på dette om-
rådet i samtlige kommuner:

* Anskaffelse av faglitteratur, enten
i tidsskrift- eller bokform, er tilfel-
dig.

* Oppbevaring av og tilgjengelighet
til materiale er tilfeldig.

 * Strukturert gjenfinning av relevant
materiale er i praksis ikke mulig.

* Ingen etater har definert informa-
sjonsarbeid og vedlikehold av faglit-
teratur som arbeidsområde knyttet til
en bestemt stilling.

* Planlagt fornyelse av tidsbegrenset
materiale finner ikke sted.  Dette gjel-
der også lovkommentarer o.l.

* Ingen etater har oversikt over år-
lige kostnader forbundet med innkjøp
av faglitteratur.
Ut fra dette kan man si at kulturen
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for bruk av biblioteket i den kommu-
nale informasjons-anskaffelsen er til-
dels fraværende - i beste fall person-
lig og ikke systematisk.  Den viktig-
ste erfaringen som ble gjort, er man-
gelen på tradisjon og kultur for inn-
henting av ekstern informasjon i
kommunal saksbehandling.  Prosjek-
tet har synliggjort at den kommunale
forvaltningen ikke er aktiv i sin bruk
av den type informasjonsmateriale
som biblioteket kan formidle.  En
erfaring fra prosjektet er derfor at den
primære oppgaven for biblioteket i
forhold til nye brukergrupper og mer
spesialisert tjenesteyting, er å oppdra
gruppen til å bruke informasjon på
en anderledes og mer aktiv måte.
Den må læres opp i hva slags infor-
masjon som er tilgjengelig, på hvil-
ken måte den er tilgjengelig, og hvil-
ken bruk man har for informasjonen.
Å kunne bringe fram og bruke ny
kunnskap i forvaltning og produksjon
blir svært viktig. (G. Vestheim,
1992).

En annen vesentlig konklusjon som
kan trekkes er at informasjonssam-
funnet ikke er etablert i og med at
det er «oppfunnet».  Gamle rutiner
og forestillinger må ryddes av veien
både hos bruker og formidler, og nye
forestillinger og rutiner og dermed
produkter og organiseringsmåter må
etableres.  Og det tar selvfølgelig tid.
Så midt i alt det daglige kavet, må vi
ha et lengere perspektiv som går på
alle deler av vår virksomhet, fra den
enkelte medarbeiders utvikling, til
utviklingen av produktet og organi-
seringen av formidlingen og synlig-
gjøringen av vår kompetanse for po-
tensielle brukergrupper.

En viktig faktor er derfor at folke-
biblioteket må være en av de lokale
pådriverne i omstillingen til informa-
sjonssamfunnet.  Dette for å synlig-
gjøre biblioteket som en ressurs i et
kunnskapsbasert samfunn, men også
for å starte en prosess internt i biblio-
teket som utvilker denne ressursen.

I forhold til forvaltningen vil det være
riktig å arbeide langsiktig for at per-
spektivet og dermed også tyngde-
punktet flyttes til kulturelle områder

samt kompetanseutvikling. Dette må
være det enkelte biblioteks langsik-
tige overordnede oppgave/prosjekt.

Kommunale informasjonstjenesterKommunale informasjonstjenesterKommunale informasjonstjenesterKommunale informasjonstjenesterKommunale informasjonstjenester

For å synliggjøre bibliotektjenestene
tror jeg det er vesentlig at vi beveger
oss ut i forvaltningsmessige lands-
skapet.  Jeg tror vi er nødt til å se
hele kommunens informasjons- og
kompetansebehov i en sammenheng.
I dette inngår kommunenes interne
og eksterne informasjonsbehov, inn-
befattet kommunenes arkivfunksjo-
ner, kommunens næringslivs-
strategier, spesielt for små og mel-
lomstore bedrifter, forvaltningens
behov for kompetanseutvikling i egen
personale, en nødvendig opprusting
av skolebibliotekene og folke-
biblioteket.  Ved å ta aktivt del i denne
sammenhengen, blir folkebiblioteket
og bibliotekarens fagkunnskaper en
brikke i en større sammenheng.  En
modell for å få dette til å fungere, er
at kommunen ansetter en bibliotekar
som sjef, kompetansesjef, for hele
dette spekteret, og at folkebiblioteket
blir en avdeling i dette.  Kompetanse-
sjefen må knyttes til rådmannens
stab.  Det man da oppnår er at infor-
masjonsfunksjonene, innbefattet bi-

blioteket blir nærmere knyttet opp til
forvaltningens strategi for informa-
sjonssamfunnet.  En av kompetanse-
sjefens primære oppgaver blir å være
en pådriver for å tilpasse forvaltnin-
gen til informasjonssamfunnets be-
hov, og å organisere de enkelte enhe-
tene han/hun rår over innen dette
perspektivet.

Regionalt samarbeidRegionalt samarbeidRegionalt samarbeidRegionalt samarbeidRegionalt samarbeid

Det er nødvendig at alle bibliotek
innenfor alle forvaltningsnivåer i en
region knyttes nærmere sammen og
samarbeider så tett som mulig.  Dette
vil gi konkrete effektiviserings-
resultater, og det vil samkjøre opp-
rioriteringen av bibliotekene i regio-
nen.  Det er lettere å argumentere for
behovet for mer ressurser i det en-
kelte bibliotek hvis man er del av et
aktivt og forpliktende nettverk, enn
hvis man står aleine.
Hovedproblemet i denne sammen-
hengen er at det er vanskelig å få alle
til å yte forholdsvis like mye, bl.a.
fordi man i utgangspunktet har vel-
dig forskjellige ressurs- og aktivitets-
nivåer.  Problemer rundt dette må
dsikuteres og løses.  En måte er at de
små enhetene også gis spesial-
oppgaver, enten nå dette er som
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ressursbibliotek innen et avgrenset
tiltrengt område, om det er perso-
nalressurser som har spesiell kom-
petanse som kan utnyttes i hele re-
gionen, eller om man betaler for-
holdsvis mer for deltakelse i det re-
gionale samarbeidet.  Her er det
mange forskjellige modeller å velge
mellom.  Det vesentlige er at alle
yter, fordi det bare er gjennom ytelse
til det avtalte fellesskapet at man
kan argumentere overfor egen sty-
relse for midler til egen utvikling.

Forskning og utviklingForskning og utviklingForskning og utviklingForskning og utviklingForskning og utvikling

Det snakkes mye om en forsknings-
utvikling på biblioteksområdet i
Norge. Denne forskningen må inn-
befatte prosjektjobbingen i det en-
kelte bibliotek og den enkelte re-
gion. Det betyr at de praktiske pro-
sjektene i  stor grad må innordnes
en forsknings- og utviklingsstrategi
for biblioteksektoren. Samtidig må
det legges stor vekt på å distribuere
og holde en tett dialog om resulta-
tene ut i hele biblioteksmiljøet. Fors-
kningen må ikke bli en institusjon
og et forum bare for spesielt inter-
esserte. Skal vi makte en utvikling
som det kreves av oss, må premis-
sene og mulighetene for innovasjon
spres og oppmuntres i alle deler av
vesenet.

OppsummeringOppsummeringOppsummeringOppsummeringOppsummering

Som vi alle er klar over trengs det
en stor fargerikdom i folke-
bibliotekene framover. Det er langt
fra tilstrekkelig å gjøre det gamle
på nye måter.  Vi må i sentrale sam-
menhenger og i løpet av relativt kort
tid, orientere oss på nytt.  Strategien
må tilpasses den situasjonen vi er i,
og i forholdet til den hurtige utvik-
lingen.

De store utfordringene bibliotek-
vesenet står overfor vil selvfølgelig
kollidere mot den eksisterende in-
stitusjons- og profesjonskulturen.
Psykologien i organisasjonene er
ikke innrettet på de forandringene
som er nødvendige for å komme i
posisjon.  Dette problemet må dis-
kuteres nøye og den kan sansynlig-

de nødvendige ressursene til å for-
midle de tjenestene de er tjent med
at denne institusjonen leverer.   In-
formasjons-samfunnet og
informasjonsteknologien vil stille
store krav til oss som arbeider i bi-
bliotekene, fordi den bilde av oss selv.

Litteraturliste:Litteraturliste:Litteraturliste:Litteraturliste:Litteraturliste:

Audunson, R.: Framtiden i Norsk
biblioteksdebatt. Biblioteken och
framtiden. Göteborg, 1991.

Bibliotek i Norge. NOU 1991: 14.

Langeland, A.: Folkebibliotek og fag-
bibliotek. Særpreg og samarbeid.
Bibliotekhagen : festskrift til riksbi-
bliotekar
Bendik Rugaas 50 år. Riksbibliotek-
tjenesten, 1992.

Vestheim, G.: Folkebibliotek i for-
vandling. Oslo, 1992.

vis håndteres mest tilfredsstillende
gjennom at det etableres en felles stra-
tegi for utviklingen innen vesenet.

Lenger behøver vi ikke gå for å for-
holde oss til framtiden.  Vi må forholde
oss til vår egen nære fortid og den nære
framtiden, og ut fra dette finne våre
funksjoner, tilpasse våre redskaper, og
skape en synliggjøring av vår kompe-
tanse og bibliotekenes funksjoner.

Det er ogå vesentlig at vi ikke glem-
mer bibliotekets kulturfunksjoner.
Biblioteket skal være en primær
kulturformidler også i framtiden.  Men
jeg tror at skal vi få «tilstrekkelige»
ressurser i framtiden, er vi nødt til å
velge informasjons- og kompetanse-
aspektet for å synliggjøre vær
potensiale, og for å få fart på utviklin-
gen av egne organisasjonsstrukturer.

Det spørsmålet det hele dreier seg
rundt, er om folkebiblioteksektoren på
sikt er de rette leverandørene av det
produktet vi kan se oss som potensi-
elle leverandører av?  Et slikt spørs-
mål er relevant nettopp fordi vi for
store grupper, og de bevilgende myn-
digheter er for usynlige .  Publikum er
derfor ikke garantert at folke-
bibliotekene over tid kan tilkjempe seg

Alle foto i denne kronikken er tatt
av (ebe) og viser bibliotekar Sigrid
Gjelsvik i arbeid ved Sogn  og Fjor-
dane ingeniørhøgskule i Førde.
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mens andre er veldig bevisst på hva
arbeidet de utfører er verdt i kroner
og øre. Selv befinner jeg meg vel et
sted midt imellom disse ytterpunk-
tene.

Jeg ønsker ikke at lønnsspørsmålet
skal få vokse seg så stort at det øde-
legger gleden ved å være bibliotekar,
samtidig er ikke denne yrkesgleden
så stor at jeg helt kan skyve unna tan-
ken på bibliotekarenes dårlige lønns-
utvikling. Det gjelder å ikke la denne
tanken utvikle seg til en generell mis-
nøye som man aldri gjør noe med
selv. I stedet bør man sette inn kref-
tene der man kan gjøre noe for egen
lønn - for eksempel ved sette fram
lønnskrav ved overgang til ny jobb
eller ved lokale forhandlinger (jeg
tenker nå først og fremst på ansatte i
kommunal sektor).

Det går an å fremme sin sak i lokale
forhandlinger uten å vite noe hverken
om hva som gjelder for bibliotekarer
i følge hovedtariffavtalen eller hvor-
dan gangen i lokale forhandlinger er.
Det har jeg prøvd. Jeg vil vel egent-
lig ikke anbefale det - selv om jeg fikk
et lite lønnstrinn ekstra!

Vi må ta ansvar for egen lønn!

I løpet av det siste året har jeg disku-
tert bibliotekarers forhold til egen
lønn med ganske mange. Noen sy-
nes det er direkte uetisk og usolid-
arisk å være for opptatt av egen lønn,

Av Kristin Storvig,
biblioteksjef i Snåsa og medlem av
arbeidsutvalget i BFs forbundsstyre.

En stiller nok sterkere om en har satt
seg inn i både hovedtariffavtalen og
hovedavtalen. I forbindelse med ar-
beidet i Bibliotekarforbundet har jeg
brukt litt tid på nettopp dette, og øn-
sker å dele med andre kommunalt
ansatte det jeg i første omgang har
trukket ut som vesentlig i forbindelse
med bibliotekarer og lokale forhand-
linger. Jeg vil med en gang ta forbe-
hold om at denne informasjonen er
blottet for eksempler fra virkelighe-
ten. Jeg vet at skikk og bruk  i for-
bindelse med lokale forhandlinger
kan variere fra kommune til kom-
mune, og jeg håper noen tar pennen
fatt og deler sine erfaringer med oss
andre.

BibBibBibBibBibliotekarliotekarliotekarliotekarliotekarererererers lønnsvilkår ifølgs lønnsvilkår ifølgs lønnsvilkår ifølgs lønnsvilkår ifølgs lønnsvilkår ifølgeeeee
hovedtariffavtalenhovedtariffavtalenhovedtariffavtalenhovedtariffavtalenhovedtariffavtalen

Informasjon om stillingsbetegnelser,
stillingskoder, lønnsrammer, lønns-
ansiennitet og lønnstrinn knyttet til
biblioteksektoren er her forsøkt sam-
let i en tabell (opplysningene er hen-
tet fra hovedtariffavtalen som gjelder
fram til 30. april 1994).

                    (Foto: Thomas Brevik)
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Kommentarer til tabellen:

- I tariffrevisjonen av 1.5.93 står bi-
bliotekarer i lønnsramme 4B - mer-
ket «Med Statens Bibliotekhøg-
skole». Alle med treårig høgskole
plassert i lønnsramme 4 fikk et lønns-
trinn ekstra ved siste oppgjør, og der-
for også en egen lønnsrammekode.
Det ligger altså en viss beskyttelse av
tittelen i dette, ihvertfall når det gjel-
der lønn. Det er ellers viktig å få med
lønnsrammekoden i ansettelses-
brevet, dette kan få betydning for
opprykk i forbindelse med sentrale
oppgjør.

- Stillingsbetegnelsen bibliotekar har
en grunnstige, en alternativ stige og
dessuten 3 alternative plasseringer
(personlige plasseringer). Dette sier
noe om at lokale forhandlinger kan
bety mye for lønnsutviklingen av hver
enkelt stilling.

- Bibliotekar 1 / Avdelingsbibliote-
kar og distriktsbibliotekar er direkte
plasserte stillinger som har 4 alter-
native plasseringer i tillegg til grunn-
plasseringen.

- Biblioteksjef og fylkesbiblioteksjef
er unormerte stillinger som direkte-
plasseres i forhold til ansvarsområde,
lønnsplassering for kommunens øv-
rige ansatte i lignende kategori og i
forhold til den ansattes ansiennitet og
krav. Hovedtariffavtalen gir ingen
retningslinjer for lønnsplassering.
Lokale forhandlinger kan ha stor be-
tydning, samt påvirkning ved utlys-
ning av biblioteksjefstillinger (sær-
lig ved overgang fra ufaglært til ut-
dannet biblioteksjef). Bibliotekarer
må dessuten bli flinkere til å fremme
lønnskrav i forbindelse med nyanset-
telse.

Samlet sett kan lokale lønnsforhand-
linger ha stor betydning for
bibliotekarers lønnsutvikling. Det er
derfor viktig at hver enkelt har god
tilgang på informasjon om gangen i
lokale forhandlinger, samt får hjelp
til argumentasjonen som skal legge
grunnlaget for de tillitsvalgtes arbeid.

Lokale forhandlingerLokale forhandlingerLokale forhandlingerLokale forhandlingerLokale forhandlinger

Forsøk på en oversikt over gangen i
lokale forhandlinger:

1. En viss andel av den økonomiske
ramme avsettes sentralt til lokale for-
handlinger (etter forhandlinger mel-
lom KS (Kommunenes sentralfor-
bund) og arbeidstakerorganisasjo-
nene).

2. Partene lokalt fastsetter den totale
pottens størrelse for de arbeidstakerne
som omfattes av forhandlingene.
Hver enkelt ansatt må selv ta ansvar
for at ens sak blir tatt i betraktning,
enten via tillitsvalgte for din organi-
sasjon eller via overordnede.

3. Lønnspolitisk drøftingsmøte (mel-
lom de lokale parter) avholdes ved-
rørende:
-erfaringer fra tidligere lokale for-
 handlinger;
-rekrutteringstiltak;
-lønns- og personalpolitske planer;
-hensynet til likestilling;
-lønnsmessige skjevheter;
-tiltak for særskilte arbeidstaker
 grupper;
-praktisk gjennomføring av de lokale
 forhandlinger.

4. Krav stilles overfor den enkelte
arbeidsgiver, forhandlingene føres
lokalt og kan gjelde følgende forhold:
-unormerte stillinger;
-endring av alternativ lønns-
 plassering;
-endring i en stillings arbeids- og
 ansvarsområde;
-behov for å rekruttere, evt. beholde
 kvalifisert arbeidskraft.

5. Partene fastsetter tidspunkt for
sluttføring av de lokale forhandlin-
ger.

6. Alle endringer må skje innenfor
rammen av Hovedtariffavtalens be-
stemmelser.

7. Hvis enighet ikke oppnås og det
blir nødvendig å anke saken, oppret-
tes et sentralt ankeutvalg som består
av 3 personer (1 oppnevnt av riks-
meklingsmannen, 1 representerer

forhandlingssammenslutningen
(f.eks. AF) og 1 representerer KS).
(Kilde : Hovedtariffavtalen s. 73-76).

Særskilte forhandlingerSærskilte forhandlingerSærskilte forhandlingerSærskilte forhandlingerSærskilte forhandlinger

Partene lokalt kan uavhengig av sen-
trale bestemmelser om lokale lønns-
oppgjør (fastsetting av økonomisk
ramme og tidspunkt) ta opp forhand-
linger om omgjøring av stillinger,
alternative lønnsplasseringer og/eller
annen godtgjøring etter T-tabellen
innenfor Hovedtariffavtalens bestem-
melser når:
-det er foretatt betydelige organisa-
 toriske og/eller bemanningsmessige
 endringer;
-det er gjennomført produktivitetstil-
 tak som medfører klart målbare re-
 sultater, i forhold til bedre service
 eller besparelser i forhold til års-
 budsjett;
-det er skjedd betydelige endringer i
 en stillings arbeids- og ansvarsom-
 råde.
(Men da innenfor kommunens øko-
nomiske rammer!)
(Kilde: Hovedtariffavtalen s. 75)

BF og forhandlinger om lønnBF og forhandlinger om lønnBF og forhandlinger om lønnBF og forhandlinger om lønnBF og forhandlinger om lønn

Ettersom BF ikke er tatt opp i hoved-
sammenslutningen AF (Akademiker-
nes fellesorganisasjon) har vi ikke
status som noen reell lønns-
organisasjon i 1994. Dette betyr at vi
ikke kan forhandle om lønn hverken
på lokalt eller sentralt plan. Vi for-
bereder oss imidlertid på at vi skal
kunne gå løs på denne jobben i 1995!

Som del av en hovedsammenslutning
skal BF forhandle sentralt for med-
lemmene i de ulike sektorene. Det
kommer til å bli viktig å samkjøre
argumentene for organiserte biblio-
tekarer i stat, kommune og privat sek-
tor for å få størst mulig gjennomslag.
Her kommer samarbeidet med Fag-
bibliotekarforeningen (allerede en del
av AF via Forskerforbundet) inn som
en viktig faktor.

Det blir en viktig oppgave å bygge
opp et nettverk av tillitsvalgte for BF

                             (forts. neste side)
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          NAUSTDAL KOMMUNE          NAUSTDAL KOMMUNE          NAUSTDAL KOMMUNE          NAUSTDAL KOMMUNE          NAUSTDAL KOMMUNE

                              Naustdal kommune ligg i Sunnfjord i Sogn og
                             Fjordane fylke. Kommunen har ca.2.700 innbyg-
                             garar. Kommunesenteret ligg ca. 10. min. biltur
                              frå fylkessenteret Førde og 45 min. biltur frå
                              kystbyen Florø. Vi har ledig stilling som

Biblioteksjef ved Naustdal bibliotek

frå 15.april 1994. Stillinga er plassert i st.kode 7439, lønnsramme 25.1,
lønssteg 13. Med atterhald om politisk godkjenning er stillinga auka
frå 75% til 100% stilling frå 15.april.

Stillinga krev utdanning med eksamen frå Statens bibliotek- og
informasjonshøgskole eller tilsvarande godkjend utdanning og det er
ønskjeleg med praksis frå folkebibliotek. Det kan verte gjeve dispen-
sasjon for utdanningskravet for ei avgrensa periode dersom ein ikkje
får kvalifiserte søkjarar.

Vi har eit hovudbibliotek som ligg i kommunehuset og er i gang med
ei forsøksperiode med bokbuss. Biblioteket har datasystemet
Mikromarc. Biblioteket har gjort seg nytte av ulike
sysselsettingsordningar for å gjennomføre ulike tidsavgrensa prosjekt.
Arbeidet ved biblioteket er variert og miljøet ved kommunehuset er
triveleg.

Kommunen har god barnehagedekning og vil være hjelpsame med å
skaffe husvære.

Ytterlegare opplysningar om stillinga eller kommunen kan du få ved å
ta kontakt med kultur- og tiltakssjef Siw Heggedal Longvastøl eller
personalkonsulent Rolf Kalland på tlf. 57 81 91 01. Søknad kan sendast
Naustdal kommune v/rådmannen, postboks 43, 6943 Naustdal innan
1.april 1994.

(forts. fra forrige side)

rundt i landet. På større arbeidsste-
der og i kommuner med flere biblio-
tekarer vil det bli egne tillitsvalgte.
På mindre steder kan det bli proble-
matisk å ha egen tillitsvalgt for BF,
da kan ulike AF-forbund ha felles til-
litsvalgt. Denne ordningen vil stille
store krav til hver enkelt arbeidsta-
ker når det gjelder framlegging av
argumenter for tillitsvalgte, og til de
tillitsvalgte/forhandlerne som må
sette seg inn i mange ulike arbeid-

områder. Interkommunalt samarbeid
kan også være en løsning - bibliote-
karer i flere kommuner kan ha en fel-
les tillitsvalgt som fører deres sak.

I vanskelige forhandlingssaker med
behov for juridisk bistand vil det i
utgangspunktet bli snakk om å leie
inn juridisk hjelp. Noen andre AF-
forbund har avtaler med jurister, og
det mulig å samarbeide innenfor AF
for å få bygget opp gode kontakter.

Svensk
synlig-
gjøring
Under overskriften "Bilden av
bibliotekarien påverkar lönen", kom-
menterer lederen av vår svenske
søsterorganisasjon DIK-förbundet,
Britt Marie Häggström, en interna-
sjonal undersøkelse om hvordan
bibliotekaryrket oppfattes. Undersø-
kelsen ga et nedslående resultat.

Til DIK-forum sier hun at samfun-
nets syn på profesjonen er en viktig
faktor for lønnen. "Men vi skal bryta
bilden och höja yrkets status. Bli syn-
liga."

Undersøkelsen hun referer til ble
gjennomført for et drøyt år siden un-
der navnet "Status and image of the
librarian". Det var IFLA som tok ini-
tiativ til undersøkelsen, som ble gjen-
nomført i tolv land for å kartlegge
befolkningens syn på bibliotekarer,
blant annet sammenlignet med juris-
ter og leger.

Bildet er nærmest identisk i alle lan-
dene. Bibliotekaren oppfattes som
konservativ, beskjeden og tilbake-
trukket. Man oppfatter ikke at biblio-
tekarene trenger noen dypere kunn-
skaper for å utøve yrket sitt. Man reg-
ner heller ikke bibliotekaryrket som
nødvendig for samfunnet. "Det är en
av anledningarna till den låga lönen",
kommenterer Häggström.

Synliggjøringen må ikke minst gjelde
bibliotekarene i bibliotekene, sier hun
videre. "Den som kommer för att söka
bibliotekariens kunskap finner alla
lika vänliga och kan inte skilja ut vem
som är bibliotekarie. Synliggör gjerna
biblioteket, men det är än viktigare
att synliggöra bibliotekarien!" sier
Britt Marie Häggström til DIK-fo-
rum.
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Vi bibliotekarer liker å tro om oss selv
at vi er service-innstilte og kunde-
vennlige. Men vet vi nok om sam-
spillet mellom oss og våre lånere, og
hvordan forholdene innbyrdes på ar-
beidsplassen påvirker vårt arbeid
utad?

Dette var tema for et kurs som Helle
Kanaris i KSK (Kompetansesenter
for service og kundebehandling)
holdt i Sandvika 27.januar. Det var
et åpent kurs for bibliotekansatte og
de 11 deltakerne kom fra folke-, fag-
og universitetsbibliotek.

Hva er service? Det er den individu-
elle, subjektive opplevelsen/følelsen
en servicetaker har når han eller hun
er sammen med service-giveren. Å
yte god service er å sette kunden i
sentrum.

Som service-medarbeidere er vi bi-
bliotekarer ansvarlige for at kundene
kommer til biblioteket, at de trives
der, at de kommer tilbake og at de
forteller andre noe positivt om biblio-
teket.

God service er viktig for bibliotekets
renommé og gir trivsel og motivasjon
på arbeidsplassen. Det koster fem
ganger så mye å skaffe en ny kunde
som å beholde en gammel. Bare 4
prosent av de som er misfornøyde
klager, dvs. at bak hver klage står det
25 misfornøyde kunder.

For å kunne yte god service må vi
kunne oppnå god kommunikasjon

i transaskjonsanalyse som et medium
for å skape bedre kommunikasjon.
Det ga flere av oss lyst til å lese mer
på egen hånd om emnet. Snakker vi
med våre kunder eller snakker vi til
dem? Hva med tålmodighet, opp-
merksomhet, avbrytelser, og hvordan
klarer vi å ta imot følelsesutbrudd?

Kunden hører ikke bare hva vi sier,
men registrerer også tonefall og
kroppsspråk. Det gamle bildet av den
grå bibliotekaren med knute i nak-
ken (for selvsagt var det en kvinne)
er vel en saga blott. Men alle biblio-
tekarer bør vise respekt for kundene
ved måten de kler og oppfører seg på.

Det ble på kurset også gitt nyttige tips
om hvordan en svarer på samtaler via
telefon - det er også en del av biblio-
tekets ansikt utad.

Ethvert bibliotek bør ha sin forret-
ningsidé - sine mål. En god bedrifts-
kultur skaper samarbeid, trivsel og
faglig dyktighet.

Ja, her var det mange tanker som kom
i sving. Hva kan hver enkelt av oss
bidra med på vår arbeidsplass?

Helle Kanaris var en inspirerende og
spirituell kursleder og foredragshol-
der. Hun hadde god kommunikasjon
med kursdeltakerne. Det eneste som
var vanskelig var å få oss med på
rollespill - men det er kanskje ikke
noe særeget for bibliotekarer.

Alle kursdeltakerne fikk et kurs-
kompendium med referat av det
meste som ble gjennomgått på kur-
set pluss endel annet nyttig stoff om
service og kundebehandling.

Det koster fem ganger så mye
å skaffe en ny kunde som å
beholde en gammel
Av Kirsten Grøtte,
skolebibliotekar i Bærum og sekre-
tær i BFs forbundsstyre.

Kirsten Grøtte, inspirert skole-
bibliotekar uten knute i nakken.
(Foto: Thomas Brevik)

med kundene våre. Det viktigste er å
spørre og å lytte. Det ble på kurset
gitt eksempler på tre spørsmålstyper
(ledende, nøytrale og alternative).
Kursleder hadde erfart at biblioteka-
rer er flinke til å bruke nøytrale
(åpne) spørsmål, dvs. de som begyn-
ner med hvem, hva, hvor, osv. Da får
en frem kundens mening og får et
utfyllende svar uten å påvirke det.

Kundene får en god opplevelse når
de:
* føler seg velkommen
* møter en vennlig betjening
* får god rådgivning
* finner det han/hun leter etter
* lett kan finne ut hvor han/hun kan
    henvende seg
* unngår lang ventetid
* får et godt forhold til front-
   personalet
* opplever at bibliotekets image er
    god

Kurslederen ga oss en kort innføring
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