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B i b l i o t e k a r e n

Blant kollegaerBlant kollegaerBlant kollegaerBlant kollegaerBlant kollegaer
melasureJ i melasureJ i melasureJ i melasureJ ii Jerusalem

"Bibliotekaren" har besøkt jødiske og palestinske
bibliotekarer i Jerusalem, byen som stadig står i
begivenhetenes sentrum. Det meste er politikk og
religion i denne byen. Men her finner vi også ver-
dens  første bibliotek som var fullt automatisert på
åpningsdagen, og vi finner et bibliotek som har
fått emneordkatalogen sin konfiskert av  militær-
myndighetene. De tre bibliotekarene på forside-
bildet jobber i dette biblioteket. Mer om dette, og
om andre bibliotekarer i Jerusalem og Ramallah,
på side 16.

I dette nummeret har vi mer internasjonalt stoff:
På side 14 har vi et intervju med  en bibliotekar fra
Latvia, Silvija Tretjakova, som var på norgesbesøk
i juni. Vi kikker på hvordan danskene alt har be-
gynt å forberede IFLA-konferansen i København
i 1997, på side 12. Og vi har
kikket på tomta til det nye
prestisje-biblioteket i
Alexandria, der
plakaten mellom
palmene foreløpig
er det eneste som
rager over gjerde-
kanten
(side 25).køs FB køs FB køs FB køs FBBF søk  re  re  re  reer FAFAFAFAAF, ,, ,,

r.2 r.2 r.2 r.2  2.r råg ednu råg ednu råg ednu råg ednuunde går ... ... ... ......
(side 6)

Reform-94 og
bibliotekene

(side 8)
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Forbundsstyret
i Bibliotekar-
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Randi Rønningen (leder)
Menighetsfakultetets bibliotek
Boks 5144 Majorstua
0302 Oslo
Tlf.jobb:     22 59 05 22
Fax:           22 69 18 90
Tlf.priv.:    22 19 56 41

Erling Bergan (nestleder)
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Avdeling for helsefag
6800 Førde
Tlf.jobb:     57 82 94 10
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Tlf.priv.:    57 82 24 09

Kristin Storvig (AU-medlem)
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Dampsaga
7700 Steinkjer
Tlf.jobb:     74 16 93 54
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Tlf.priv.:    74 15 16 46

Kirsten Grøtte (sekretær)
Rud videregåande skole
Hauger skolevei 8-10
1351 Rud
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Tlf.priv.:    67 13 26 49

Kristin Østerholt (kasserer)
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Anne-Mette Vibe (styremedlem)
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De 4 numrene av «Bibliotekaren»
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kr.110,-. Beløpet betales inn til vår
postgirokonto. Merk  talongen
«Abonnement 93».
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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
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Før vi alle tok vår vel fortjente som-
merferie, opplevde landet en streik
som fikk stor mediaomtale. Sykeplei-
ere, fysioterapeuter, radiografer, er-
goterapeuter og bioingeniører god-
tok ikke vårens lønnsoppgjør og gikk
ut i streik. Streiken blant medlem-
mene i de fem forbundene, som for-
øvrig alle er medlem av AF, ble kort-
varig. Tvisten ble brakt inn for Riks-
lønnsnemnda og den er i skrivende
stund enda ikke ferdigbehandlet.

Et av hovedargumentene blant de
streikene var forskjell i lønn på
grunn av kjønn, av noen betegnet
som kjønnsfradraget. Medlemmene
i de aktuelle forbundene har alle en
tre-årig grunnutdannelse og yrkes-
gruppene har en stor overvekt av
kvinner. Svært lik oss bibliotekarer
altså. Dersom vi sammenligner oss
med andre yrkesgrupper med samme
utdannelsesbakgrunn, men som i
hovedsak består av menn, finner vi
at lønnsforskjellene er store. Ser vi
f.eks. på offentlige ansatte ingeniø-
rer, vil en sammenligning av deres
og bibliotekarenes lønnsplaner vise
at det er små forskjeller på de laveste
kodene, grunnlønnen er f.eks. den
samme for begge grupper. Det er
først på de høyeste kodene at ulikhe-
ten kommer frem. Ingeniørene har
muligheter for mye høyere avlønning
enn bibliotekarer. På den statlige
lønnsplanen har de i tillegg bestem-
melser som sikrer automatisk høy-
ere avlønning for høyere akademisk
utdanning og opprykk fra grunn-

Kjønnsfradraget

kodene etter 16 års ansiennitet. For
å se hva en yrkesgruppe faktisk har i
lønn, er det ikke nok å se på lønns-
systemet, vi må også se hvor de er
plassert i systemet. Undersøkelser
viser at de laveste ingeniørkodene er
nesten tomme, det vil si at svært få
er ansatt i disse kodene. Selv
nyutdannede blir plassert i koder over
grunnlønnen for yrkesgruppen. Ser
vi derimot på bibliotekarer er en svært
stor del av oss plassert i de laveste
kodene og tilsvarende få på toppen.

Det var derfor gledelig at dette per-
spektivet kom så klart fram i vårens
streik. Vi er ikke alene i kampen. Når

vi stiller krav, både som gruppe i sen-
trale oppgjør og som enkeltpersoner
på hver våre arbeidsplasser, og ikke
får gjennomslag, legger vi ofte skyl-
den på oss selv. Det er jeg som ikke er
flink nok, bibliotekarer blir ikke nok
verdsatt o.s.v. Kanskje ikke det er deg
og meg det er noe galt med når vi ikke
får den lønnen vi synes vi fortjener.
La oss rette ryggen, samarbeide med
de som kjemper samme kamp som oss,
lære av de som har kommet lengre en
oss og fortsette med å stille krav for
vår yrkesgruppe!

La oss rette ryggen, samarbeide med de som kjemper samme kamp som oss,
lære  av de som har kommet lengre enn oss og fortsette med å stille krav for
vår yrkesgruppe, skriver Randi Rønningen i denne lederen.  (Foto: ebe)

Randi Rønningen,
leder i Bibliotekarforbundet

leder'n:
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Fredag 26.august hadde forbundssty-
ret i Bibliotekarforbundet møte i
Oslo. Status for BF ble gjennomgått.
Mens vi venter på avklaring av med-
lemskap i AF, har medlemstallet ste-
get litt. Vi har holdt utgiftene nede
og har en beholdning på kr.52.000,-
på BFs konto.

På bibliotekmøtet i Trondheim hadde
vi egen stand og et åpent lunsj-møte.
Forbundsstyret oppsummerte begge
deler som vellykket. Lunsjmøtet trakk

25 interesserte deltakere, og en rekke
bibliotekarer var bortom standen vår
for å få informasjonsmateriell og slå
av en prat.

Forbundsstyret gikk gjennom søkna-
den om opptak i AF og et eget brev
til forbundene i AF. Utover høsten vil
AF behandle søknaden først i sekre-
tariat, så i styret, og til slutt i repre-
sentantskapet, som har berammet sitt
møte til 11.november.

Utgivelsen av «Bibliotekaren» ble
gjennomgått. Deadline for nr.4/94 ble
forskjøvet noe, blant annet for å
kunne få med stoff om situasjonen
etter AFs representantskapsmøte.

Tidspunkt for BFs landsmøte ble dis-
kutert, og fastsatt til fredag 29.sep-
tember 1995.

Forbundsstyret bevilget kr.1.000,-
som støtte til produksjon av en yrkes-
veiledningsfilm om bibliotekaryrket.

Møtet fordelte også en del ansvars-
og arbeidsoppgaver for høsten.

Neste styremøte blir mandag 21.no-
vember.

Kristin Østerholt (over) er kasserer i Bibliotekarforbundet. På siste styre-Kristin Østerholt (over) er kasserer i Bibliotekarforbundet. På siste styre-Kristin Østerholt (over) er kasserer i Bibliotekarforbundet. På siste styre-Kristin Østerholt (over) er kasserer i Bibliotekarforbundet. På siste styre-Kristin Østerholt (over) er kasserer i Bibliotekarforbundet. På siste styre-
møte kunne hun konstatere at økonomien er under god kontroll før høstenmøte kunne hun konstatere at økonomien er under god kontroll før høstenmøte kunne hun konstatere at økonomien er under god kontroll før høstenmøte kunne hun konstatere at økonomien er under god kontroll før høstenmøte kunne hun konstatere at økonomien er under god kontroll før høsten
setter inn.  Kirsten Grøtte (til høyre) er sekretær og holder orden på hvasetter inn.  Kirsten Grøtte (til høyre) er sekretær og holder orden på hvasetter inn.  Kirsten Grøtte (til høyre) er sekretær og holder orden på hvasetter inn.  Kirsten Grøtte (til høyre) er sekretær og holder orden på hvasetter inn.  Kirsten Grøtte (til høyre) er sekretær og holder orden på hva
styrstyrstyrstyrstyret behandler oet behandler oet behandler oet behandler oet behandler og vg vg vg vg vedtaredtaredtaredtaredtar. (F. (F. (F. (F. (Foto:oto:oto:oto:oto: e e e e ebe)be)be)be)be)

Forbundsstyrets møte
på ettersommeren
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Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet har fastsatt dato for neste landsmøte: Det blir
29.september 1995 i Oslo.

Dette er i tråd med vedtaket gjort på Bibliotekarforbundets stiftelsesmøte i fjor:
«Første ordinære landsmøte etter stiftelsesmøtet, skal være i 1995. Forbundsstyret
fastsetter tid og sted og kunngjør dette i tråd med vedtektene.»

I Bibliotekarforbundets vedtekter § 7.2 heter det: «Landsmøtet sammenkalles av
forbundsstyret. Sted og tidspunkt for ordinært landsmøte gjøres kjent med ett års
varsel. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 4 uker før landsmøtet.»

Forbundsstyret vurderer å arrangere kurs for tillitsvalgte i tilknytning til landsmøtet.
Forøvrig vil styret komme tilbake med informasjon om de praktiske sidene ved
landsmøtet på et senere tidspunkt.

Landsmøtet  1995
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Som kjent søkte Bibliotekarforbundet
om opptak i AF i fjor høst. Repre-
sentantskapet i AF behandlet søkna-
den 12.november i fjor. 68,5% av
stemmene var for at vi ble tatt opp i
AF, men det holdt altså ikke. Det kre-
ves 3/4 flertall for å ta opp nye for-
bund. Vi er ikke alene om å gå flere
runder før opptak i AF. Norsk Syke-
pleierforbund måtte søke tre ganger
før de ble sluppet inn i varmen.

Et viktig moment nå, er at vi sann-
synligvis blir alene om å søke opptak
i AF i denne runden. I fjor ble vår
søknad behandlet samtidig med søk-
nadene til to små forbund som var
vesentlig lenger unna opptak enn oss.
Det kunne dessuten hevdes at disse
forbundene ikke burde komme inn i
AF, da medlemmene hadde andre
AF-forbund å gå inn i. For
Bibliotekarforbundet er det tvert imot
slik at vi vil gi AF et organisasjons-
tilbud de ikke har hatt før. Og vårt
forhold til bibliotekarene i Forsker-
forbundet er trygt regulert gjennom
en samarbeidsavtale.

Søknaden vår skal først behandles i
AFs styre, som skal avgjøre om den
skal sendes videre til representantska-
pet. Det kreves simpelt flertall for at
den skal videresendes.
Representanskapet skal ha møte 11.
november, her kreves det 3/4 flertall
for at nye forbund skal opptas. Stem-
mene beregnes etter antall medlem-
mer i forbundene slik at de største for-
bundene har flest stemmer.

Ett av spørsmålene som helt sikkert
vil bli stilt er om det har skjedd noe
nytt siden vår forrige søknad. Er det
noen grunn til at de som stemte mot
oss i fjor skal endre standpunkt nå?

Det er ikke lett å finne noe som er
annerledes. Siden vi ikke kom inn i
AF har vi ikke kunnet arbeide som et
vanlig fagforbund, med ordinære
kontingentinntekter, deltagelse i
lønnsforhandlinger, kursvirksomhet,
o.l. Men vi kan vise til stabiliteten
som et fortrinn: Våre medlemmer har
sluttet helhjertet opp om å fremme
ny søknad etter ett års venting, vi har
utgitt tidsskriftet vårt regelmessig, og
vi har fungert samlende.

Styret i BF har hatt møte med AFs
sekretariat som nå forbereder saken
for AFs styre.

Styret har også hatt møter med Norsk
Forskerforbund og Fagbibliotekar-
foreningen. Hensiktene med disse
møtene var å avklare grenseoppgan-
gen som er nedfelt i samarbeidsavta-
len som ble inngått i fjor. Det er blitt
stilt spørsmål om BFs vilje til å følge
de retningslinjene for medlemskap
som går fram av avtalen. BFs styre
har ikke endret syn i denne saken og
har til hensikt å følge avtalen.

Søknaden ble altså sendt til AF i be-
gynnelsen av september. Vi gjengir
brev-teksten i sin helhet, til medlem-
menes orientering:

«Bibliotekarforbundet (BF) søker
med dette om medlemskap i Akade-
mikernes Fellesorganisasjon fra 1.ja-
nuar 1995.

Bibliotekarforbundet er et nystiftet
fagforbund for bibliotekarer med 3-
årig utdanning fra Høgskolen i Oslo,
Bibliotek- og informasjonsstudiene
(tidligere Statens bibliotek- og
informasjonshøgskole).

Forbundet har pr. 1.september 588
medlemmer. Svært mange uttrykker
positiv støtte, men vil vente med å
melde seg inn til søknaden om opp-
tak i AF er behandlet.

Det finnes i dag vel 2.000 yrkesak-
tive fagutdannede bibliotekarer i
Norge. Disse arbeider i statlig, kom-
munal, fylkeskommunal og privat
sektor, som bibliotekarer, arkivarer,
dokumentalister, m.m. Det blir ut-
dannet ca.100 bibliotekarer i året.

Bibliotekarer er til tross for samme
utdanning fra én høgskole, organisert
i minst syv forskjellige fagforbund.
De fire viktigste er Norsk kommune-
forbund, Kommunalansattes fellesor-
ganisasjon, Norsk tjenestemannslag
og Norsk forskerforbund. Det finnes
i dag ikke noe forbund som kan or-
ganisere alle bibliotekarer, uansett
arbeidssted.

Bakgrunnen for stiftelsen av
Bibliotekarforbundet er et utbredt
ønske blant bibliotekarer om å få en
mer enhetlig fagorganisering av vår
yrkesgruppe. Organisasjonsbildet er
uoversiktlig og har ført til at andelen
uorganiserte stiger, spesielt blant
nyutdannede. Det har også vært van-
skelig å profilere bibliotekarene som
yrkesgruppe.

Diskusjonen om å samle alle biblio-
tekarer i én fagorganisasjon har fore-
gått i flere år. Initiativet til dannel-
sen av Bibliotekarforbundet ble tatt
våren 1992 i form av et opprop som i
løpet av 14 dager ble undertegnet av
472 bibliotekarer. Høsten 1992 ble
Prosjekt «Bibliotekarforbund» igang-
satt med en styringsgruppe på seks
personer. Styringsgruppens viktigste

Ny søknad til AF
I begynnelsen av september sendte forbundsleder Randi Rønningen på vegne
av Bibliotekarforbundet søknad om medlemskap i AF. Forut for dette var det
avholdt møter med AFs sekretariat og våre samarbeidspartnere i Forsker-
forbundet, foruten interne drøftinger i BFs styre.
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arbeidsoppgaver var å forberede stif-
telsen av et forbund samt medlems-
verving. Styringsgruppen ble avløst
av et forbundsstyre ved stiftelsen
12.juni 1993.

Med vårt kjennskap til AF, har vi sett
denne som Bibliotekarforbundets
naturlige hovedsammenslutning. AF
har i dag allerede bibliotekarer som
medlemmer, gjennom Fag-
bibliotekarforeningen i Norsk For-
skerforbund. Fagbibliotekar-
foreningen organiserer i hovedsak
ansatte i offentlige og private fag- og
forskningsbibliotek. Bibliotekar-
forbundet og Forskerforbundet/Fag-
bibliotekarforeningen har inngått en
avtale om forhandlingsteknisk sam-
arbeid og som regulerer rekrutterin-
gen til de to forbundene.

Siden vår søknad om medlemskap i
AF fra 1.1.1994 ikke fikk tilstrekke-
lig oppslutning, har det ikke vært
mulig å fungere som et fullverdig fag-
forbund i 1994. Vi har ikke kunnet
forlange full kontingentinnbetaling
og har således ikke hatt økonomi til
å iverksette våre opprinnelige planer.
1994 har derfor blitt benyttet til å øke
de tillitsvalgtes kompetanse og plan-
legge normal aktivitet fra 1.januar
1995.

Vi har spesielt arbeidet med å tilegne
oss kunnskaper om de ulike avtaler i
arbeidslivet og bibliotekarenes lønns-
og arbeidsforhold.

Vi har videreutviklet vårt tidsskrift
Bibliotekaren, som kommer med fire
nummer i 1994. Fra neste år plan-
legger vi å utgi 8-10 nummer pr.år. I
den forbindelse har vi arbeidet med
annonsemarkedet slik at tidsskriftet
skal bli selvfinansiert.

Bibliotekarforbundet skal ha lokal-
lag, i første omgang 16 fordelt etter
geografi og ett for studentene ved
Bibliotek- og informasjonsstudiene
ved Høgskolen i Oslo. BFs styre vil
sørge for at medlemmene i alle de 17
lagene blir innkalt til møter i løpet
av første halvår 1994.

Vår første og viktigste oppgave etter
opptak i AF vil være å opprette et
sekretariat med full stilling som
sekretariatsleder. Dersom det ikke er
praktisk mulig å få besatt stillingen
fra 1.januar 1995, vil vi bemanne se-
kretariatet med tillitsvalgte. Vi har
inngått avtale med Høgskolen i Oslo
om leie av kontor. Dersom det finnes
muligheter, ser vi gjerne at BF senere
deltar i et kontorfellesskap med an-
dre forbund i AF.

Vi håper på en positiv behandling av
vår søknad. Til tross for at 1994 ble
annerledes enn planlagt, har interes-
sen for Bibliotekarforbundet vært stor
blant bibliotekarene. Det er store for-
ventninger i miljøet til at hovedvek-
ten av bibliotekarer nå skal kunne
organisere seg i forbund tilsluttet
AF.»

Brevet er altså undertegnet av for-
bundsleder Randi Rønningen.
Sammen med brevet er vedlagt våre
vedtekter, samarbeidsavtalen med
Forskerforbundet, protokoll fra
stiftelsesmøtet, budsjett og oversikt
over tillitsvalgte.

Etter at AF hadde fått denne søkna-
den, ble det sendt et brev til alle
medlemsforbundene i AF. Brevet in-
formerer om at vi søker om AF-med-
lemskap på nytt og hvorfor. Utover
høsten vil vi ta muntlig kontakt med
forbundene, først og fremst der hvor
vi er usikre på hvordan vår søknad
blir mottatt.

FFFFForborborborborbundsstyrundsstyrundsstyrundsstyrundsstyret,et,et,et,et, her r her r her r her r her reeeeeprprprprpresenteresenteresenteresenteresentert vt vt vt vt ved fred fred fred fred fra va va va va venstrenstrenstrenstrenstre Kre Kre Kre Kre Kristin Østerholt,istin Østerholt,istin Østerholt,istin Østerholt,istin Østerholt,     TTTTTurururururid Holterid Holterid Holterid Holterid Holtermann omann omann omann omann og g g g g Anne Mette Anne Mette Anne Mette Anne Mette Anne Mette VVVVVibeibeibeibeibe,,,,, sa sa sa sa satsertsertsertsertser
ofofofofoffffffensiensiensiensiensivt på et livt på et livt på et livt på et livt på et liv innefv innefv innefv innefv innefor or or or or AF etter årAF etter årAF etter årAF etter årAF etter årsskiftet. (Fsskiftet. (Fsskiftet. (Fsskiftet. (Fsskiftet. (Foto:oto:oto:oto:oto: e e e e ebe)be)be)be)be)
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skal gi elevane metodisk kompetanse
i innhenting av informasjon. Biblio-
tekaren må gå inn i det pedagogiske
planarbeidet og mellom anna driva
omfattande opplæring i bibliotek-
bruk av alle brukarar, både elevar
og lærarar. Nytt for både bibliote-
kar og lærar er nok og samarbeid og
planleggjing saman med ein annan
profesjon.

Statistikk og undersøkjingar viser at
biblioteka i vidaregåande skule vari-
erer sterkt. Ein liten prosent av
skulane, dessverre svært liten, har bi-
bliotekar i heil stilling, kontorhjelp,
god plass med lesesal, grupperom,
romsleg økonomi, EDB, CD-Rom,
basetilknytning, og ei klårt definert
plassering i det pedagogiske miljøet.
På den andre ytterkanten har me: «bi-

Det tradisjonelle læringsmiljøet var
prega av: lærar/klasserom/lærebok/
prøvar; skriftleg og munnleg indivi-
duell eksamen. Reformen vil endra
dette til: ressursbasert læring og un-
dervisning, aktiv kunnskapssøking
og problemorientering, bruk av ny
infoteknologi, prosjekt og tverrfaglig
samarbeid og nye eksamens- og
evalueringsformer der elevane får tid
(2-4 dg) og høve til å førebu seg,
henta informasjon, bruka alle hjelpe-
middel, og dei kan vidare samarbeida
før det munnar ut i ein individuell
prøve. Sjølve arbeidsprosessen skal
telje med i evalueringa, ikkje berre
dei innlærte kunnskapane.

Undervisninga i den «gamle»
undervisningsmodellen kunne
fungera bra utan eit skulebibliotek. I
den nye modellen som R-94 står for,
blir skulebiblioteket ein viktig del av
læringsmiljøet og det får ein peda-
gogisk funksjon. Dette set nye krav
til eit godt utbygd, oppdatert biblio-
tek, åpent og bemanna heile skule-
dagen, med lokale tilpassa sterk auke
i prosjektarbeid, og med teknisk ut-
styr for info-innhenting. Den set og
nye krav til lærar og bibliotekar.
Læraren skal vere formidlar, og han

Av
Åse Foss Andresen,
bibliotekar ved
Lillehammer videregåande skole

Reform-94  og  bibliotek
i  vidaregåande  skule
Nytt skuleår, og den vidaregåande skulen skal setja Reform-94 ut i livet.
Reformen er ein struktur- og innhaldsreform, som vil føra til endringar både
for elevar, lærarar og bibliotekarar. I denne artikkelen skal eg sjå på den
pedagogiske delen, der biblioteket vert ein viktig medspelar.

Bibliotekaren må gå inn i det pedagogiske planarbeidet og mellom annaBibliotekaren må gå inn i det pedagogiske planarbeidet og mellom annaBibliotekaren må gå inn i det pedagogiske planarbeidet og mellom annaBibliotekaren må gå inn i det pedagogiske planarbeidet og mellom annaBibliotekaren må gå inn i det pedagogiske planarbeidet og mellom anna
drdrdrdrdriiiiivvvvva omfa omfa omfa omfa omfaaaaattande opplærttande opplærttande opplærttande opplærttande opplæring i bibing i bibing i bibing i bibing i bibliotekbrliotekbrliotekbrliotekbrliotekbruk auk auk auk auk av alle brv alle brv alle brv alle brv alle brukarukarukarukarukarararararar,,,,, både ele både ele både ele både ele både elevvvvvararararar
ooooog lærg lærg lærg lærg lærarararararararararar,,,,, skr skr skr skr skriiiiivvvvver Åse Fer Åse Fer Åse Fer Åse Fer Åse Foss oss oss oss oss AndrAndrAndrAndrAndresen i denne aresen i denne aresen i denne aresen i denne aresen i denne artikktikktikktikktikkelen. (Felen. (Felen. (Felen. (Felen. (Foto:oto:oto:oto:oto: Niels Niels Niels Niels Niels
Rosenvold/PULS)Rosenvold/PULS)Rosenvold/PULS)Rosenvold/PULS)Rosenvold/PULS)
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blioteket» er eit avlåst rom borti gan-
gen med diverse oppslagsbøker eller
meir eller mindre tilfeldig litteratur,
og ein samlingstyrar med 1-2 t. res-
surs pr. veke. Denne versjonen er det
dessverre langt fleire av. Det seier seg
sjølv at på dette nivået er det umulig
å oppfylla intensjonane i R-94.
Mange bibliotek ligg midt i mellom:
halve stillingar, dårlig økonomi, dår-
lig plass. Resultatet av dette er at
folkebiblioteka vil få eit sterkt press
nå når reformen skal setjast ut i li-
vet. Det er der elevar og lærarar må
venda seg for informasjons-
innhenting.

Biblioteka i vidaregåande skulen er
fylkeskommunane sitt ansvar, men ermen ermen ermen ermen er
dei villigdei villigdei villigdei villigdei villige til å ta dette ansve til å ta dette ansve til å ta dette ansve til å ta dette ansve til å ta dette ansvarararararetetetetet?

Det er viktig at alle elevar i heile lan-
det får eit mest mulig likt og eit best
mulig lærings- og arbeidsmiljø, el-
lers kjem med lett opp i ein situasjon
med A- og B-skular, og det er vel
ikkje intensjonane til
fylkeskommunane og politikarane?

Den 9.nordiske konferansen for in-
formasjon og dokumentasjon (NORD
IoD) vil avholdes i Oslo 6.-9.septem-
ber 1995. Konferansens tittel er «In-
formasjon og makt». Under denne
overskriften vil blant annet følgende
problemstillinger bli presentert:

- Tradisjonelt har økonomi vært den
viktigste konkurransefaktoren.
Hvilke konsekvenser ser vi av end-
ringen fra økonomisk makt til
informasjonsmakt?

- En naturlig konsekvens av
kompetansebedriftens utvikling er at
hver medarbeider blir en
informasjonsarbeider. Hvilke mulig-
heter representerer dette for interna-
sjonale bedrifter og hva betyr dette
for maktforholdet mellom dem?

- Informasjon er en vare som
omsettesi et kommersielt marked ba-
sert på tradisjonelle økonomiske prin-
sipper. Hva betyr dette for den interne
informasjonsvirksomheten?

- Gjennom de siste årene har vi sett
store endringer i den interne

informasjonsforvaltningen, og utnyt-
telsen av informasjonsteknologi bi-
drar sterkt til dette. Det forventes fort-
satt strukturendringer i det interna-
sjonale informasjonsmarkedet.
Hvilke konsekvenser får dette for
informasjonsspesialisten?

Målsettingen med konferansen er å
øke kunnskapen om informasjonens
betydning for omstilling i nordiske
og internasjonale bedrifter og orga-
nisasjoner. Bibliotekarer og andre
informasjonsspesialister er ønsket
som deltakere, sammen med blant
andre ledere i virksomheter hvor
informasjonsbehandling er av betyd-
ning.

Leder for organisasjonskomiteen for
NORD IoD 1995 er Karl Kalseth, IT-
sjef i Norsk Hydro. Kjellaug Schei fra
Riksbibliotektjenesten er sekretær.
Mer informasjon om konferansen kan
fåes fra henne (internet:
kjellaug.schei@rbt.no, eller telefon
22 43 08 80).

Nord-IoD 1995
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Det er selskapet «Eureka Film og
TV» som skal stå for produksjonen
av 20 nye filmer i denne serien,
hvorav bibliotekaryrket altså ser ut til
å få en plass.  Alle skoler vil bli til-
budt videofilmen til gratis utlån, og
barne- og ungdomsredaksjonen i
NRK vil innpasse filmene i sende-
skjemaet sitt for å nå de aktuelle mål-
gruppene. Når det gjelder distribusjon
og markedsføring samarbeider
Eureka med firmaet «Opplysnings-
film» (NHO).

Produksjonskostnaden er stipulert til
kr.300.000,-, som inkluderer distri-
busjon og markedsføring. Statens bi-
bliotektilsyn er innstilt på å bidra med
halvparten av dette beløpet. Norsk
bibliotekforening har utfordret øvrige
instanser og organisasjoner i
bibliotekmiljøet til å dekke opp re-
sten.

På sitt siste styremøte vedtok
Bibliotekarforbundet å støtte produk-
sjonen av denne yrkesveilednings-
filmen om bibliotekarer, med
kr.1.000,-.

I prosjektbeskrivelsen for serien «I-
sikte» skriver Eureka blant annet:
«Prosjektets formål er å motivere og
bevisstgjøre ungdom  i forhold til valg
av yrke, og gjøre det lettere å plan-
legge en yrkeskarriere på et tidlig
tidspunkt. Dette kan gi samfunnet og
den enkelte en økonomisk og sosial
gevinst gjennom bedre motiverte ar-
beidstakere, mindre frafall i arbeids-

livet og ved utdannings-
institusjonene, og bedre trivsel. Må-
let er også å stimulere til utdanning
innenfor bransjer som idag har et lite
rekrutteringsbehov, men hvor beho-
vet vil oppstå noen år frem i tid.»

I følge Eureka er det kommet tilbake-
meldinger på at programmene fun-

Eureka !   -   BF støtter
video om  bibliotekaryrket
NRK har i løpet av de siste årene sendt 25 korte filmer om forskjellige yrker,
i en serie kalt «I sikte». Målgruppen for denne yrkesveiledningsserien har vært
ungdomsskoleelever. De har fått seg presentert blant annet gullsmeder, vete-
rinærer, skipsoffiserer, radiografer, ergoterapeuter, loser, landskapsarkitekter,
oljearbeidere og befal i hæren. Men ennå har ikke bibliotekarene blitt presen-
tert. Dette kan det nå bli en løsning på.

gerer godt overfor
målgruppen, og at
utlån av videokas-
setter ligger over
gjennomsnittet for
underv i sn ings -
programmer gene-
relt.

I brevet som BF
har mottatt fra
Norsk Bibliotek-
forening, skriver
Sissel Nilsen blant
annet: «Jeg håper
at vi sammen vil
være i stand til å
stable på beina det
beløpet som trengs
for at også vårt
m a n g f o l d i g e
bibl iotekaryrke
skal kunne vises
for den oppvok-
sende slekt og bi-
dra til at vi får dyk-
tig og motivert
ungdom til å velge
bibliotekarstudiet.
Det er svært
mange som ikke

riktig vet hva en bibliotekar-
utdannelse kan brukes til og de fær-
reste kjenner bibliotekarens mange
arbeidsoppgaver. Det blir opptil oss
å samarbeide med Eureka film og TV
slik at filmen blir spennende. Vi må
komme med ideer for å få vist fram
bredden og mangfoldet i vårt yrke.»

     (Foto: Morten Nilsson/Ragnarok)     (Foto: Morten Nilsson/Ragnarok)     (Foto: Morten Nilsson/Ragnarok)     (Foto: Morten Nilsson/Ragnarok)     (Foto: Morten Nilsson/Ragnarok)
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Helt konkret skal IFLA-kongressen
avholdes på Bella Centret fra 31.au-
gust til 5.september 1997. Men alle-

ansatt Hellen Niegaard, tidligere
stadsbibliotekar i Hillerød, som ge-
neralsekretær for herligheten.

Når dette gjøres nesten tre år i for-
veien, forteller det noe om dimensjo-
nene på arrangementet, og det for-
teller nok også noe om danske ambi-
sjoner. Til vårt danske søsterblad B70
sier hun at hun er overbevist om at
det internasjonale engasjementet i
danske bibliotekkretser vil bli styr-
ket i forbindelse med IFLA ’97.

B70 spør generalsekretæren om hvor-
for «Libraries and information for
human development» ble valgt som
hovedtema for konferansen. Hun sva-
rer at hovedtemaet «tager på sin vis
afsæt i dansk tradition på biblioteks-
og folkeoplysningsområdet, og
afspejler vel bl.a. vores udgangspunkt
som en stat med demokratisk styre-
form. Skal demokratiet virkeliggøres,
må det enkelte menneske henholds-
vis befolkningen som helhed sikres
ret til, det vil sige adgang til infor-
mation, viden uddannelse og til egen
kultur og kulturarv, så det har en re-
ell chance for at tage aktivt del i og
påvirke samfundsudviklingen. Det
forudsætter kort sagt, at indsamling,
registrering, opbevaring og formid-
ling af alle de relevante medieformer
sikres på nationalt sokm på lokalt
plan. IFLA ’97 kommer til at foku-
sere på disse konkrete opgaver og
redskaberne til at løse dem, samt på
ideen bag opgaverne. For eks.
udmøntet i dansk lovgivning  i
nationale informationspolitiske
overvejelser.»

IFLA '97 i København
Den internasjonale sammenslutningen av bibliotekforeninger, IFLA, avholdt
årets kongress på Cuba. Neste år er det samling i Tyrkia. Men fortvil ikke alle
dere som syns dere har noe der å gjøre, men ikke finner dekning for reiseut-
giftene. I 1997 kan dere greie dere med danskebåten ut av landet. For IFLA-
kongressen skal være i København.

Som en del av strategien med å om-
forme seg fra en papirbasert ressurs
til en hovedsaklig elektronisk, har
Time Inc. skåret ned bibliotek-
personalet sitt med omtrent en tre-
del, i følge en talsmann for Time Inc.
Time kunngjorde beslutningen om å
si opp 43 medarbeidere i oktober i
fjor. «Bibliotekets hovedfunksjon er
å støtte opp om tidsskriftet», uttalte
Peter Castiglia, Times visepresident
for kommunikasjon. Han forklarte at

tidsskriftets «ønske om å drive mer
effektivt enn før og bevege seg inn i
den elektroniske verden», var en stor
faktor i omorganiseringen av biblio-
teket. Bibliotekpersonalet besto før
dette av 29 bibliotekarer og 79 assis-
tenter. Nedskjæringene er gjennom-
ført gradvis i løpet av det siste året
og har rammet et spekter av stillin-
ger, fra referansebibliotekarer til kon-
torpersonale.

«TIME INC.» SLANKER
BIBLIOTEKET SITT

rede i september i år ble det stiftet en
forening i Danmark kalt «IFLA ’97
Copenhagen». Og fra oktober har de

Hellen Niegaard er fra 1.oktober i år generalsekretær for foreningenHellen Niegaard er fra 1.oktober i år generalsekretær for foreningenHellen Niegaard er fra 1.oktober i år generalsekretær for foreningenHellen Niegaard er fra 1.oktober i år generalsekretær for foreningenHellen Niegaard er fra 1.oktober i år generalsekretær for foreningen
"IFLA '97 Copenhagen". (Foto: Jørgen Nielsen)"IFLA '97 Copenhagen". (Foto: Jørgen Nielsen)"IFLA '97 Copenhagen". (Foto: Jørgen Nielsen)"IFLA '97 Copenhagen". (Foto: Jørgen Nielsen)"IFLA '97 Copenhagen". (Foto: Jørgen Nielsen)
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Det er Silvija Tretjakova som sier
dette. Hun er avdelingssjef ved
Latvias nasjonalbibliotek i Riga, med
ansvar for barne- og skolebibliotek-
tilbud. I sommer var hun i Norge og
holdt fordrag på seminaret «Biblio-
tek i Afrika og Baltikum» under
bibliotekmøtet i Trondheim. Vi fikk
en prat med henne etter foredraget,
det vil si: Vi snakket med tolken Ralfs
Znotins, som snakket med Silvija. Vi
var interessert i høre nærmere om den
virkelighet bibliotekarene i Latvia
står overfor akkurat nå.

 - I Latvia, som i andre eks-sovjetiske
republikker, er det et velutviklet nett-
verk av spesialbibliotek for barn. Mye
av utviklingen har skjedd i sovjet-
perioden etter krigen. Bibliotekarene
i disse barnebibliotekene har konklu-
dert med at myndighetenes hensikt
med denne prosessen var å dele sam-
funnet inn i små grupper. I dette til-

fellet var målet å isolere barna fra
foreldrene, for deretter å påvirke dem
ideologisk. De spesielle barne-
bibliotekene skulle være utdannings-
institusjoner som produserte kosmo-

politiske borgere av Sovjetunionen.
Det var akkurat motsatt av den po-
pulære europeiske modellen av
«familiebibliotek».

- I Latvia må vi lære
å snakke på nytt!
- Under sovjettiden klassifiserte bibliotekene etter et system kalt BBK, der
bøker av «klassikerne» Marx, Engels og Lenin kom først i hver faggruppe. Vi
har nettopp frigjort oss fra den såkalte «eneste rette ideologi» eller «eneste
vitenskapelig baserte fortolkning av historien». Vi må derfor på nytt definere
begreper som kultur, sivilisasjon, nasjon, stat, demokratisering. Vi må kort
sagt lære å snakke på nytt.

FFFFFAKTAKTAKTAKTAKTA OM LAA OM LAA OM LAA OM LAA OM LATVIATVIATVIATVIATVIA

Landet ligger mellom de to andre baltiske statene Litauen og
Estland. Landarealet er på størrelse med fylkene Nordland og
Troms tilsammen. Flertallet av befolkningen på omlag 2,5 mil-
lioner er latviere, men det er et betydelig innslag av russere. Den
eldste litteratur på latvisk går tilbake til 1585. Latvia har gjen-
nom århundrene vært skueplass for mange kriger og erobringer.
Fra begynnelsen av 1600-tallet var de dels under polsk, dels un-
der svensk herredømme. Fra 1700-tallet var de under Russland.
I 1917 ble Latvia proklamert som selvstendig stat, men de tre
første årene etterpå ble de først erobret av tyske styrker, så av
sovjetiske. Men fra 1920 til 1940 var de selvstendige igjen. Som-
meren 1940 kom sovjettroppene, 1941-44 var de okkupert av tys-
kerne, hvoretter russerne igjen rykket inn i landet. Etter oppløs-
ningen av Sovjetunionen for noen år siden er Latvia igjen en
selvstendig stat.

Silvija Tretjakova intervjuet
av Erling Bergan
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- Hvilken rolle spilte barne-
bibliotekarene oppi dette?

- Til tross for dette var flertallet av
våre barnebibliotekarer helt bevisst
sin profesjonelle rolle. Barne-
biblioteket har alltid spilt en viktig
rolle i Latvias kulturelle liv. Det er
kjent for sitt individuelle arbeid med
små brukere. Og barna betrakter
barnebibliotekene som sine egne bi-
bliotek.

- Hvordan går det med barne-
bibliotekene nå?

- Når vi sammenligner bibliotek-
statistikken for 1992 og 1993 ser vi
at antallet barnebibliotek i Latvia har
sunket fra 106 til 101. Tre er nedlagt
og to er omgjort til avdelinger til

voksenbibliotek. (I Latvia er det 28
slike barneavdelinger i folke-
bibliotek.) Nedgangen kan synes li-
ten, men bibliotektjenestene til barn
blir sterkt påvirket av den raske re-
duksjonen i antallet folkebibliotek.
De siste 2-3 årene har antallet
landsbybibliotek blitt redusert med
nærmere 100. Mange brukere av
disse bibliotekene var skolebarn.

- Hva med skolebibliotekene?

- Den første presidenten i Latvias
bibliotekarforbund, Teodors
Lîventâls, sa i 1922 at samfunnet ikke
hadde noen klar forståelse for biblio-
teket som en institusjon for allmenn
utdanning. Det var i perioden Latvia
var selvstendig republikk. Det samme
kan sies om situasjonen i dag. En

kikk på historien gir oss ikke bare
motstridende analogier, men også en
forståelse av det bruddet i kulturell
utvikling som årene med okkupasjon
forårsaket. Historien hjelper oss også
å innse at gjenopptagelse av gode tra-
disjoner fremmer samfunnets opp-
merksomhet på et område, noe som
er nødvendig for utviklingen.

- Har du et eksempel på dette?

- I 1935 tok president Kârlis Ulma-
nis til orde for at folk skulle gi bøker
til skolene i Latvia, gjennom den så-
kalte «Friendly Call». Responsen var
stor. Dette var i en tid da Latvia var
et av de ledende land i Europa på
utdanningsfronten. Aksjonen viste at
folks forståelse av den betydning ut-
danning har vokste i takt med

- - - - - TTTTTil nå har 7 baril nå har 7 baril nå har 7 baril nå har 7 baril nå har 7 barnenenenenebibbibbibbibbibliotek i Laliotek i Laliotek i Laliotek i Laliotek i Latvia fått samarbeidspartvia fått samarbeidspartvia fått samarbeidspartvia fått samarbeidspartvia fått samarbeidspartnertnertnertnertnere i Nore i Nore i Nore i Nore i Norgggggeeeee,,,,, o o o o og i fjor vg i fjor vg i fjor vg i fjor vg i fjor var en aar en aar en aar en aar en av skv skv skv skv skole-ole-ole-ole-ole-
bibbibbibbibbibliotekarliotekarliotekarliotekarliotekarene frene frene frene frene fra ba ba ba ba byyyyyen en en en en VVVVVentspils på studietur til norentspils på studietur til norentspils på studietur til norentspils på studietur til norentspils på studietur til norskskskskske ske ske ske ske skoleoleoleoleolebibbibbibbibbibliotek,liotek,liotek,liotek,liotek, f f f f forororororteller Silvija teller Silvija teller Silvija teller Silvija teller Silvija TTTTTrrrrretjaketjaketjaketjaketjakooooovvvvva.a.a.a.a.
Hun er avdelingssjef ved Latvias nasjonalbibliotek i Riga. Her sees Silvija og hennes tolk Ralfs ZnotinsHun er avdelingssjef ved Latvias nasjonalbibliotek i Riga. Her sees Silvija og hennes tolk Ralfs ZnotinsHun er avdelingssjef ved Latvias nasjonalbibliotek i Riga. Her sees Silvija og hennes tolk Ralfs ZnotinsHun er avdelingssjef ved Latvias nasjonalbibliotek i Riga. Her sees Silvija og hennes tolk Ralfs ZnotinsHun er avdelingssjef ved Latvias nasjonalbibliotek i Riga. Her sees Silvija og hennes tolk Ralfs Znotins
på seminar arpå seminar arpå seminar arpå seminar arpå seminar arrrrrrangangangangangererererert at at at at av NBFs interv NBFs interv NBFs interv NBFs interv NBFs internasjonale utvnasjonale utvnasjonale utvnasjonale utvnasjonale utvalg under bibalg under bibalg under bibalg under bibalg under bibliotekmøtet i liotekmøtet i liotekmøtet i liotekmøtet i liotekmøtet i TTTTTrrrrrondheim i juni i årondheim i juni i årondheim i juni i årondheim i juni i årondheim i juni i år.....
(Foto: Ivar Haug)(Foto: Ivar Haug)(Foto: Ivar Haug)(Foto: Ivar Haug)(Foto: Ivar Haug)
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utdanningsnivået. I 1993 ble denne
«Friendly Call» gjentatt av vår nå-
værende president i Latvia, Guntis
Ulmanis. Det har hatt en positiv inn-
virkning på bibliotekarbeidet og dets
rolle i utdanningsprosessen.

- Hvordan forholder lærerne seg til
skolebibliotekene?

- Lærernes fagforening i Latvia hadde
sin kongress i mars i år. Dessverre
ble de akutte problemene i
skolebibliotekene nesten ikke berørt
på denne kongressen. Hoved-
konklusjonen var at situasjonen for
latviske skolebibliotek var tragisk.
Men i mine øyne er ikke situasjonen
håpløs. Utviklingen hemmes riktig-
nok av samfunnets generelle nedvur-
dering av biblioteket og dets ansatte.

- Hvordan er skolebibliotekarens
rolle?

- Offisielt betraktes ikke skole-
bibliotekaren som en av det pedago-
giske personalet, men som en av det
tekniske personalet. Det betyr lavere
lønn og anseelse. Og som i alle land
som har gått bort fra et autoritært re-
gime, lider vi også generelt av en at-
mosfære av gjensidig mistillit og
manglende respekt.

- Har du eksempler på dette?

- Når lærere har vært i utlandet på
konferanser eller lignende, og har
med seg undervisningsmateriale
hjem, blir dette materialet ofte gjemt
unna i private skap. Selv ansatte i
Utdannings-, kultur- og vitenskaps-
departementet lider av denne «syk-
dommen». I beste fall etablerer de
informasjonssentre for en liten krets
av lærere. Disse sentra er isolert og
samarbeider ikke med bibliotekene.
Men jeg tror de kan utgjøre et steg
mot etableringen av et hovedbibliotek
for pedagogikk og psykologi i Lat-
via. I framtida kan dette fungere som
koordinator for skolebibliotekene og
som et senter for forbedring av
bibliotekarenes kvalifikasjoner.

- Hvordan er det med bibliotekar-
utdannelsen i Latvia nå?

- Ved universitetet har vi både mel-
lom- og hovedfagsstudier i bibliotek-
og informasjonsvitenskap, lagt under
det filologiske fakultet. I tillegg får
pedagogikk-studenter tilbud om å til-
egne seg grunnleggende teknikker i
bibliotekarbeid, for å gi
skolebibliotekene mer kvalifisert per-
sonell. I Riga arrangerer skolemyn-
dighetene kurs for skolebibliotekarer.
Og nasjonalbiblioteket har utviklet et
nytt opplegg for å heve kvalifikasjo-
nene til bibliotekarer i de regionale
nasjonalbibliotekene vi har i Latvia.

- Har dere god kontakt med norske
bibliotekarer?

- Ja, bibliotekforeningene i våre to
land har tatt initiativ til ordningen
med vennskaps-bibliotek. Til nå har
7 barnebibliotek i Latvia fått samar-
beidspartnere i Norge. I fjor var en
av skolebibliotekarene fra byen

Ventspils på studietur i norske skole-
bibliotek.

- Er det plan eller tilfeldigheter som
styrer bibliotekutviklingen i Latvia
nå?

- Blant bibliotekarer kan du ofte høre
ytringer som denne: «Vi improvise-
rer når vi arbeider i bibliotekene våre,
lokale myndigheter improviserer når
de legger ned folkebibliotek, statlige
myndigheter improviserer når de fi-
nansierer kultur og utdanning...»
Dette illustrerer problemene vi har
med å heve standarden på bibliotek-
tjenestene i Latvia. Det gamle syste-
met er ødelagt, men det nye er ennå
ikke skapt.

Sier Silvija Tretjakova avslutnings-
vis. Det regner jeg iallfall med, for
tolken Ralfs Znotins virker like nøk-
tern og hederlig som Silvija selv.

PRISER  OG  LØNNINGER  I  LAPRISER  OG  LØNNINGER  I  LAPRISER  OG  LØNNINGER  I  LAPRISER  OG  LØNNINGER  I  LAPRISER  OG  LØNNINGER  I  LATVIATVIATVIATVIATVIA

I 1993 bevilget Latvias regjering ca.600.000 norske kroner
til drøyt 1.000 folkebibliotek på deling. Barnebøker i Latvia
koster omtrent 6 kroner, voksenromaner 20 kroner og prakt-
verk 60 kroner. Fjernlån er i dagens situasjon heller ikke
noe reelt alternativ, eksempelvis fortelles det fra Latvia at
fjernlån fra Wien koster 120 østerrikske shilling. Økonomisk
svake bibliotek skyver regninga videre til sluttbrukeren. Det
blir ikke stort rom til å bruke den nyervervede friheten til
anskaffelser fra vesten da.

Lønningene til offentlig ansatte er svært lave - dette ram-
mer selvfølgelig bibliotekansatte også. 500 kroner måneden
er vanlig - med dagens prisnivå vil jeg anslå baltisk pris-
nivå til 25% av det norske. For mange familier er det et
under at man får husholdningspengene til å rekke rundt fra
måned til måned.
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Det er tidlig mai-morgen i Jerusalem.
Lufta er litt kjølig. Likevel inntar de
fleste gjestene på «Jerusalem Hotel»
frokosten sin i hotellets hage. Det er
trivelig å begynne dagen ute. Vi har
utsikt nedover Nablus Street mot
Damaskusporten i den gamle byde-
len. Den rolige morgenstemningen
brytes av en israelsk veisperring som
settes opp hver morgen i Nablus
Street. Men det er ingen dramatikk
rundt kontrollposten i dag. Bare de
vanlige engstelige blikkene fra pur
unge israelske soldater som møter de
dystre blikkene til eldre palestinske
kvinner på vei til markedet.

Jeg har to avtaler for dagen, med en
palestinsk og en israelsk bibliotekar.
Jeg ville skaffe meg førstehånds inn-
trykk av to bibliotekvirkeligheter i en
by som er hjemsøkt av politisk, kul-
turell og religiøs spenning, og som
har vært det i årtusener.

Institusjonene disse bibliotekarene
jobber i ligger i gangavstand fra hver-
andre. Al-Makassed Hospital ligger
på Oljeberget, i den arabiske delen
av Jerusalem. Hebrew University lig-

ger på Mount Scopus, en israelsk
enklave i Øst-Jerusalem.

Jeg har aldri vært i Jerusalem før, og
kjenner en viss spenning i kroppen
når jeg forlater hotellet. I Suleiman
Street står folkevogn-pickupene og
venter på å fylles med passasjerer for
å kjøre til Oljeberget. Slik er kollek-
tiv-trafikken her. Vi legger en shekel
hver på dashbordet, og så kjører dro-
sjen.

Etter 5 minutter er jeg foran porten
til Al-Makassed Hospital. Rett over
gaten ligger den tilhørende sykeplei-
erskolen og biblioteket som betjener
begge institusjonene. Bibliotekar
Nadja Hossani møter meg som avtalt.
Kontoret hennes er spartansk utstyrt,
men svalt og hyggelig.

En kopp teEn kopp teEn kopp teEn kopp teEn kopp te

Som en kan vente av en araber som
får besøk på jobben, gjør hun umid-
delbart tre ting: Hun ønsker meg hjer-
telig velkommen og spør hvordan jeg
har det. Hun sørger for at jeg får en
kopp te. Og hun ringer opp en øvrig-
hetsperson som hun ber komme og
hilse på meg.

Biblioteket er velordnet. Første-
inntrykket er at bøkene slett ikke er
foreldet. Men samlingen er liten.
Tidsskriftene dominerer, med 160

løpende abonnement i 1994. Å skaffe
midler nok til å betale for dette er
hovedutfordringen for biblioteket nå,
betror Nadja meg.

Øvrighetspersonen ankommer, i form
av overlegen på pediatrisk avdeling,
Dr. Anwar Dudia. Han er leder av
bibliotekrådet på Makassed, noe som
åpenbart er ansett for å være et vik-
tig verv. Dr.Anwar har mye på hjer-
tet. Han tar seg tid til en times sam-
tale med meg. Tålmodighet og venn-
lighet er sterke palestinske dyder.

VVVVViktigiktigiktigiktigiktige tidsskre tidsskre tidsskre tidsskre tidsskrifterifterifterifterifter

Dr.Anwar understreker viktigheten
av tidsskriftene. Jeg forteller om det
nesten totale fraværet av tidsskrifter
på det palestinske sykehusbiblioteket
i Kairo. Han rister på hodet og sier
med ettertrykk: «A library without
journal subscriptions cannot be a
medical library». På Makassed har de
en rekke spesialiteter, og tidsskrift-
abonnementene er avgjørende for å
holde kvaliteten oppe og være ajour
på de enkelte fagområdene, sier han.

Nadja legger til at nettopp kvalitets-
kravet gjør henne kritisk til tilbud om
bokdonasjoner. For en tid tilbake fikk
hun tilbud om å overta et nedlagt
sykehusbibliotek fra USA. Det ville
hun sjekke nøye aktualiteten til før
hun eventuelt tok imot. Men som

Streiftog  blant  bibliotekarer
 i    Jersualem  og  Ramallah
Etter å ha vært bibliotekkonsulent for palestinske utdanningsinstitusjoner i
Kairo i flere år, avsluttet jeg mitt siste opphold i den egyptiske hovedstaden
med å ta veien om Jerusalem hjem. Det er jo Jerusalem, Vestbredden og
Gaza som står i fokus for palestinerne nå. Det er de delene av gamlelandet
som de ser ut til å kunne returnere til etterhvert. Jeg ville skaffe meg inntrykk
av Palestina, i relieff til Israel, med bibliotek som innfallsvinkel. Her er mine
inntrykk.

Av Erling Bergan
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eksempel på nyttige donasjoner, for-
teller hun om en boksamling etter en
eldre palestinsk lege. Den donasjo-
nen  tok de imot samlet, fordi den
fortalte hvilke bøker den palestinske
legestanden hadde tilgjengelig den-
gang han praktiserte.

De forteller videre at biblioteket ennå
ikke har tatt i bruk edb. De har et visst
samarbeid med biblioteket i det isra-
elske Haddasah Hospital i Jerusalem.
Det fungerer greitt, sier Nadja. «It’s
over politics», sier hun for å komme
spørsmålet mitt i forkjøpet. Men inn-
lån fra Haddasah har begrenset om-
fang, og det gjelder bare tidsskrift-
artikler. Hun kan ikke hente bestilte
artikler selv, men noen leger ved Al-

Makassed kan selv dra til Haddasah
og hente artiklene de har bestilt. En
sjelden gang går det også fjernlån fra
Hebrew University på Mount Scopus
til Al-Makassed.

ELBS-utgaverELBS-utgaverELBS-utgaverELBS-utgaverELBS-utgaver

Når jeg forteller dem om hvordan
bokbudsjettet til biblioteket jeg job-
bet ved i Kairo ble mye drøyere gjen-
nom kjøp av de billige såkalte ELBS-
utgavene av engelske fagbøker, repli-
serte de at den ordningen gjaldt
hverken Jerusalem, Vestbredden el-
ler Gaza. ELBS-utgavene er å få kjøpt
i Jordan og Egypt, men det er ingen
lett sak å få bøker over grensa fra
disse landene til Palestina. Før den

israelske okkupasjonen i 1967 hadde
Gaza Egypt å forholde seg til, mens
Vestbredden forholdt seg til Jordan.
De siste 27 årene har internasjonale
organer og forleggere ikke hatt an-
dre enn de israelske okkupasjons-
myndighetene å forholde seg til. Og
Israel er selvfølgelig ikke regnet som
noe u-land på linje med Jordan og
Egypt.

Ettersom besøket mitt faller sammen
med den historiske undertegninga av
fredsavtalen mellom Israel og PLO i
Kairo, faller det naturlig å be om
kommentarer til denne prosessen.
Men som jeg skulle erfare så mange
ganger disse dagene: Palestinere har
sett håp bli avløst av skuffelser så
mange ganger at de kommenterer
selv disse dramatiske begivenhetene
med stor ro. «We hope for peace. But,
time will show.»

Usynlig gUsynlig gUsynlig gUsynlig gUsynlig grrrrrenseenseenseenseense

Det er tid for oppbrudd. Jeg spør hvor
lang tid det tar å gå til det israelske
universitetet på Mount Scopus. De ser
på meg som den naive nordmann jeg
insisterer på å være, og svarer at det
kanskje tar 15-20 minutter. Det er
tydelig at de ikke har for vane å gå
den strekningen.

For Jerusalem er en delt by. Grensa
er ikke synlig med det blotte øye, men
for innbyggerne er den reell nok. Vest
er jødisk. Øst er arabisk. De fleste har
bare vært i «sin» del.

Jeg tar farvel og legger i vei fra Olje-
berget. Jeg passerer veien som tar av
tilbake til sentrum av byen og starter
på stigningen mot Scopus. Det slår
meg at jeg ikke har klart for meg
hvem jeg burde være redd for, der-
som jeg i det hele tatt har noe å frykte.
Jeg beveger meg altså fra et område
der ungdom viser palestinsk V-tegn
i gatene, til et område der ungdom
går med jødisk hodeplagg til hver-
dags. Provoserer jeg palestinere som
ser hvor jeg går? Eller provoserer jeg
israelere som ser hvor jeg kommer
fra? Eller er det de israelske militære
jeg burde forberede meg på å stå over-
for?

Bibliotekar Nadja Hossani på biblioteket i Al-Makassed Hospital på Olje-Bibliotekar Nadja Hossani på biblioteket i Al-Makassed Hospital på Olje-Bibliotekar Nadja Hossani på biblioteket i Al-Makassed Hospital på Olje-Bibliotekar Nadja Hossani på biblioteket i Al-Makassed Hospital på Olje-Bibliotekar Nadja Hossani på biblioteket i Al-Makassed Hospital på Olje-
berberberberberggggget i Jet i Jet i Jet i Jet i Jerererererusalem. Både hun ousalem. Både hun ousalem. Både hun ousalem. Både hun ousalem. Både hun og Drg Drg Drg Drg Dr.Anw.Anw.Anw.Anw.Anwar Dudia,ar Dudia,ar Dudia,ar Dudia,ar Dudia, leder leder leder leder lederen aen aen aen aen av bibv bibv bibv bibv bibliotek-liotek-liotek-liotek-liotek-
rådet, legger avgjørende vekt på tidsskrift-abonnementene for å opprett-rådet, legger avgjørende vekt på tidsskrift-abonnementene for å opprett-rådet, legger avgjørende vekt på tidsskrift-abonnementene for å opprett-rådet, legger avgjørende vekt på tidsskrift-abonnementene for å opprett-rådet, legger avgjørende vekt på tidsskrift-abonnementene for å opprett-
holde kvaliteten på et medisinsk bibliotek. (Foto: ebe)holde kvaliteten på et medisinsk bibliotek. (Foto: ebe)holde kvaliteten på et medisinsk bibliotek. (Foto: ebe)holde kvaliteten på et medisinsk bibliotek. (Foto: ebe)holde kvaliteten på et medisinsk bibliotek. (Foto: ebe)
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Mount ScopusMount ScopusMount ScopusMount ScopusMount Scopus

Men turen går greitt. Jeg innser et-
terhvert at jeg har liten grunn til å
være engstelig. For meg er israelske
soldater ingen trussel. Jeg har ingen
skumle pamfletter eller småstein i
jakkelomma. Jeg har mitt norske pass
og mine relativt edle grunner for å
være her. Og jeg har et privilegium
som hverken jøder i 30-åras Europa
hadde eller palestinere i dagens Midt-
Østen har: Jeg kan reise nesten hvor
jeg vil, ikke minst hjem, når jeg måtte
ønske det.

Mount Scopus er altså en høyde i øs-
tre Jerusalem. Her har israelske myn-
digheter bygd et stort universitet. Ikke
bare med egne midler. En impone-
rende mengde veggtavler med nav-
nene til jødiske bidragsytere fra hele
verden vitner om det. Men at Israel
ser dette som mer enn en tilfeldig
plassering av en læreanstalt, fortel-
ler det festningsaktige utseendet til
dette universitetet.

Det er påfallende folketomt rundt
murene som omgir universitetet. Jeg

spør en jeg treffer om hvor inngan-
gen er, og blir vist en lang vei rundt,
inn gjennom et garasjeanlegg, opp
trapper og bort korridorer, før jeg
plutselig befinner meg i et mylder av
mennsker. Dette er et svært stort og
moderne universitet, skjønner jeg. Og
når jeg nærmer meg biblioteket ser
jeg at det ikke står noe tilbake for re-
sten.

FullautomatisertFullautomatisertFullautomatisertFullautomatisertFullautomatisert

Jeg har avtale med Janet Lefkovitz,
bibliotekar med ansvar for edb-kata-
logen. Og hun kan stolt fortelle at vi
sitter i det første biblioteket i verden
som var «fully computerized from day
one» ved åpningen i 1981. Katalog,
utlån og søk, både på engelsk og he-
braisk. På spørsmål om det betyr at
biblioteket har god økonomi, svarer
hun at de ikke har tilstrekkelige mid-
ler til f.eks. å tilby gratis søk i Dia-
log eller å legge ut søking i CD-ROM
på det lokale nettverket.

Fjernlån er dagligdags. Fra telex har
de beveget seg til datakommunika-
sjon, også med tekst-scanning. Fjern-

lånsamarbeidet gjelder det akade-
miske miljø. Folkebibliotekene har de
lite samarbeid med.

Bibliotekarer som er utdannet i Israel,
kommer fra Haifa universitet, Bar-
Ilan universitet i Tel Aviv, eller fra
Hebrew University i Jerusalem. Disse
universitetene tilbyr både BA og MA
i bibliotekfag.

FrynsegoderFrynsegoderFrynsegoderFrynsegoderFrynsegoder

Jeg ber henne fortelle litt om fagfo-
reninger for bibliotekarer. Det er ty-
delig at den sentraliserte og sterkt
korporative karakteren til Histadrut,
den eneste lovlige hoved-
sammenslutning for fagforeninger i
Israel, har hatt større appell før enn
nå. Lokale forhandlinger finnes ikke.
Det er Histadrut som forhandler sam-
let for alle arbeidstakere i Israel.

Frynsegoder er etterhvert blitt en ve-
sentlig del av lønningsposen for of-
fentlig ansatte i Israel. Dekning av
utgifter til bil, telefon, forsikring og
andre fordeler kan i enkelte tilfelle
utgjøre mer enn selve regulativlønna.

Hebrew University på Mount Scopus i Jerusalem. Jeg fikk ikke lov til å ta bilder inne på campus. Men vel utenforHebrew University på Mount Scopus i Jerusalem. Jeg fikk ikke lov til å ta bilder inne på campus. Men vel utenforHebrew University på Mount Scopus i Jerusalem. Jeg fikk ikke lov til å ta bilder inne på campus. Men vel utenforHebrew University på Mount Scopus i Jerusalem. Jeg fikk ikke lov til å ta bilder inne på campus. Men vel utenforHebrew University på Mount Scopus i Jerusalem. Jeg fikk ikke lov til å ta bilder inne på campus. Men vel utenfor
universitetsområdet kunne jeg snu meg og ta dette bildet uten at noen protesterte. Det festningslignende bygnings-universitetsområdet kunne jeg snu meg og ta dette bildet uten at noen protesterte. Det festningslignende bygnings-universitetsområdet kunne jeg snu meg og ta dette bildet uten at noen protesterte. Det festningslignende bygnings-universitetsområdet kunne jeg snu meg og ta dette bildet uten at noen protesterte. Det festningslignende bygnings-universitetsområdet kunne jeg snu meg og ta dette bildet uten at noen protesterte. Det festningslignende bygnings-
komplekset har utsyn over det meste av Øst-Jerusalem. (Foto: ebe)komplekset har utsyn over det meste av Øst-Jerusalem. (Foto: ebe)komplekset har utsyn over det meste av Øst-Jerusalem. (Foto: ebe)komplekset har utsyn over det meste av Øst-Jerusalem. (Foto: ebe)komplekset har utsyn over det meste av Øst-Jerusalem. (Foto: ebe)
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Og det er bare den regulære lønna
som er utgangspunkt for pensjonen.
Dette må det bli en endring på, sier
Janet.

Jeg lurer på om forholdet mellom
befolkningsgruppene, mellom jøder,
kristne og muslimer, mellom Israel
og palestinerne, om dette er tema når
israelske bibliotekarer møtes. Det er
det ikke, ifølge Janet.

Ingen bilderIngen bilderIngen bilderIngen bilderIngen bilder

Så er det på tide å runde av samta-
len. Det aner meg at jeg forhindrer
Janet i få fullført dagens oppgaver.
Dette er et moderne og effektivt bi-
bliotek. Jeg blir tilbudt å gå rundt og
se på biblioteket på egen hånd, og da
spør jeg naturligvis om jeg kan ta
noen bilder i biblioteket.

Det er i dette øyeblikket at dette bi-
blioteks øvrighetsperson må
kontaktes. Jeg blir geleidet til
biblioteksjefen, som tar vennlig imot
meg og forteller at jeg dessverre ikke
kan ta bilder her. Jeg antar at det må
være av sikkerhetshensyn. Men jeg
må gjerne gå fritt rundt og se på bi-
blioteket.

Biblioteket går over fire store etasjer.
Boksamlingen er imponerende og det
er mye folk overalt. Søking i katalo-
gen er enkelt og helt tilsvarende det
alle med tilgang til Internet kan gjøre
i dette biblioteks katalog hjemmefra.

Mesteparten av litteraturen er på en-
gelsk, tilsammen i underkant av en
kvart million bind. Men de har også
store samlinger på hebraisk, tysk og
fransk (ca.30.000 bind på hvert
språk). Samlingen på arabisk er li-
ten i sammenligning, i underkant av
5.000 bind. Tilsammen består biblio-
teket av nærmere 400.000 bind.

VVVVVeien uteien uteien uteien uteien ut

Vel nede i mylderet i vestilbylen
igjen, har jeg problemer med å finne
utgangen. Jeg blir vist til en lang rul-
letrapp nedover mot en underetasje.
Der finner jeg et garasjeanlegg der
flere hundre studenter står og venter.

Jeg spør hvor veien ut er, og får til
svar at man ikke går ut, man venter
på at spesielle busser kommer og kjø-
rer deg trygt tilbake til Vest-Jerusa-
lem. Det er tydeligvis ingen av disse
studentene som føler noe behov for å
vandre ut av dette befestede jødiske
universitetet og rett inn i arabisk Je-
rusalem. Men en vennlig sjel ser på
mitt uskyldige, nordiske utseende og
sier «but maybe you can do it».

Jeg går samme veien tilbake. Retning
Oljeberget, ned gjennom Kedrons
dal, og opp til Damaskusporten i
gamlebyen igjen. Hva har jeg opp-
levd? Noen trivielle spørsmål har fått
noen trivielle svar? Hvilke andre pa-
lestinske bibliotek bør jeg besøke, for
å sette Hebrew University i et mer
rettferdig relieff? Jeg har heldigvis
avtaler med palestinske bibliotekarer
i dagene som kommer også. Både i
Jerusalem og Ramallah. Men først
skal jeg svale meg med et glass før-
steklasses appelsinjuice i Via
Dolorosa, og så få en god natts søvn!

Orient HouseOrient HouseOrient HouseOrient HouseOrient House

Hovedgata i Øst-Jerusalem heter
Salah-al-din, oppkalt etter den store
frigjører av Jerusalem fra korsfarerne
på 1100-tallet. Det er denne gata jeg
må gå til endes for å komme til det
betydningsfulle Orient House og dets
institusjon «Arab Studies Society». I
utlandet er lederen for institusjonen,
Feisal Husseini, kjent som en viktig
talsmann for palestinerne i forhand-
lingene med Israel. Men her var in-
stitusjonen hans kjent lenge før det
for sine viktige aktiviteter for pales-
tinerne, ikke minst driften av biblio-
teket.

Fasaden på Orient House er drapert
med et langt japansk flagg på ven-
stre side og et palestinsk flagg på
høyre side. Jeg skjønner at den for-
ventningsfulle stemninga foran
hovedinngangen ikke er myntet på
meg. Jeg forteller vakta ærendet mitt
og blir geleidet rundt til en side-
inngang. (Neste dag kan jeg se i «Je-
rusalem  Post» at den japanske uten-
riksministeren hadde gått inn hoved-
inngangen, da han besøkte Feisal

Husseini i det som vel var det første
statsbesøket til palestinernes Pales-
tina etter Oslo-avtalen.)

Jeg blir tatt imot av generaldirektø-
ren for Arab Studies Society, Mr.
Ishaq A. Budeiri, som gir et overblikk
over hva denne institusjonen har dre-
vet med siden den ble opprettet som
et forskningssenter i 1980. Nå er ak-
tiviteten organisert rundt fire sentre,
og det jeg skal få se er informasjons-
og dokumentasjonssenteret med sitt
bibliotek. Målgruppen for dette sen-
terets tjenester er ikke bare forskere,
men også journalister, politikere, by-
råkrater og studenter.

VVVVViktig dokumentsamlingiktig dokumentsamlingiktig dokumentsamlingiktig dokumentsamlingiktig dokumentsamling

I dokumentavdelingen har de en sam-
ling som spenner fra 1901 til idag og
som dekker den britiske mandat-pe-
rioden, de jordanske områder og de
israelske okkupasjons-områder.
20.000 dokumenter er lagret i denne
avdelingen. Her har de også et presse-
arkiv fra lokale aviser, og en interes-
sant foto-samling som dekker perio-
den helt fra århundreskiftet til i dag.

I biblioteket har de 12.000 bind, mest
på arabisk, men også på engelsk.
Samlingen dekker selvfølgelig spesi-
elt palestinere og Palestina, men også
generelt den arabiske verden, og kon-
flikten mellom Israel og den arabiske
verden. De har 250 tidsskrift-abon-
nement løpende.

Ettersom det ikke finnes noen pales-
tinsk stat, er det ingen «offentlig fi-
nansiering» av sentrale palestinske
institusjoner. For Arab Studies Soci-
ety er det forskjellige arabiske dona-
torer i tillegg til et 4-årsprogram som
det amerikanske Ford Foundation
støtter økonomisk.

Emneordkatalogen konfiskertEmneordkatalogen konfiskertEmneordkatalogen konfiskertEmneordkatalogen konfiskertEmneordkatalogen konfiskert

Jeg blir presentert for biblioteksjefen,
Salim El-Bast, som forteller om en
tøff periode for senteret fra 1988. Da
stengte de israelske myndighetene
bygningen. Først for ett år, så for ett
år til, og så helt til 1992. Da perso-
nalet fikk slippe inn i bygningen
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igjen, var en god del dokumenter og
hele emneordkatalogen fjernet! Fem
års arbeid var utradert!

Da Arab Studies Society kom i virk-
somhet igjen i 1992, hadde Israel mer
eller mindre stengt Jerusalem for pa-
lestinerne fra Vestbredden. Det er
kontrollposter ved alle innfartsveiene,
og det er ikke lett for palestinere å få
tillatelse til å reise inn i byen. Resul-
tatet er at 10 av de 80 ansatte i Orient
House ikke kan komme seg på jobb
selv om huset er åpnet igjen. Og før
stengningen hadde de 15-25 brukere
innom biblioteket hver dag, etter
1992 har det vært 8-10 brukere om
dagen.

Men også etter 1992 har Israel stengt
huset i perioder, både i mars 1993 og
etter Hebron-massakren i februar
1994. Nå står de foran en ny periode,
med palestinsk selvstyre på Vestbred-
den og i Gaza, men med Jerusalems
status fremdeles som Israels selv-
erklærte hovedstad. Vil palestinske
institusjoner i Jerusalem, som
Makassed sykehus og Arab Studies
Society bli mer isolert fra palestinerne
utenfor byen? Salim poengterer
ihvertfall at grensa mellom Øst-Je-
rusalem og Vestbredden blir viktigere
i tida som kommer.

PlillPlillPlillPlillPlill

Raja Abu Alia og Nisreen Al Sadeq
heter de to fagutdannede biblioteka-
rene Salim har i staben sin. De er
begge utdannet i Moskva. De tar seg
tid til å vise meg et spesielt bibliotek-
samarbeid som er i ferd med å utvi-
kle seg for fjernlån. PLILL kaller de
dette edb-baserte systemet. Det står
for «Periodical list for interlibrary
lending» og består av en samkatalog
over periodika for bibliotekene ved
universitet og skoler på Vestbredden
og deres eget bibliotek, tilsammen 13
deltakere. Systemet utvikles hos dem,
men samarbeidet ledes fra bibliote-
ket ved Bir Zeit University i Ram-
allah.

Hver 3.uke blir basen oppdatert og
reservering på tidsskrift-artikler over-
ført. Alle deltagende bibliotek har en

kopi av basen. Kommunikasjonen
foregår med modem og oppringt data-
samband over telefonlinjen for å over-
føre filer fram og tilbake. Det er in-
gen online kommunikasjon.

Raja presiserer at PLILL ikke er et
komplett fjernlånssystem, foreløpig
er det bare et system for formidling
av bestillinger. Det å få tak i selve
den etterspurte artikkelen, kan for
låneren innebære å måtte reise til bi-
blioteket som eier tidsskriftet. Det kan
igjen innebære å måtte passere en is-
raelsk kontrollpost, som krever
passér-seddel, som til syvende og sist
kan være umulig å få. Så her er fjern-
lånsspørsmål ikke bare bibliotek-
politikk men også storpolitikk.

Nisreen viser til at bibliotek-
samarbeid er noe som gradvis vok-
ser fram nå. Innen Øst-Jerusalem har
de blant annet samarbeid med Bri-
tish Council om bibliotekspørsmål.

Og ettersom BCs bibliotek nettopp er
åsted for mitt neste bibliotekbesøk
denne dagen, passer det å runde av
besøket i Orient House.

Suheir KhourySuheir KhourySuheir KhourySuheir KhourySuheir Khoury

Det er store politiske kløfter og små
geografiske avstander i Jerusalem.
Det tar meg bare 3-4 minutter å gå
til det moderne British Council, der
BBC surrer og går på TV-en i vesti-
bylen. Biblioteket er britisk og biblio-
tekaren er palestinsk. Suheir Khoury
heter hun, og tittelen er Information
Manager i British Council. Hun av-
slører omfattende kjennskap til de
forskjellige palestinske bibliotekene
i området, og spiller åpenbart en vik-
tig rolle i bibliotekutviklingen for pa-
lestinerne. Hun er utdannet barnepsy-
kolog, og synes selv at publikums-
behandling er hennes styrke.

Hun begynner med å fortelle om for-

Biblioteksjef Salim El-Bast og bibliotekar Nisreen Al Sadeq flankerer ar-Biblioteksjef Salim El-Bast og bibliotekar Nisreen Al Sadeq flankerer ar-Biblioteksjef Salim El-Bast og bibliotekar Nisreen Al Sadeq flankerer ar-Biblioteksjef Salim El-Bast og bibliotekar Nisreen Al Sadeq flankerer ar-Biblioteksjef Salim El-Bast og bibliotekar Nisreen Al Sadeq flankerer ar-
tikkelforfatteren, under besøket  i biblioteket til Arab Studies Society i Orienttikkelforfatteren, under besøket  i biblioteket til Arab Studies Society i Orienttikkelforfatteren, under besøket  i biblioteket til Arab Studies Society i Orienttikkelforfatteren, under besøket  i biblioteket til Arab Studies Society i Orienttikkelforfatteren, under besøket  i biblioteket til Arab Studies Society i Orient
House i Jerusalem. (Foto: ebe)House i Jerusalem. (Foto: ebe)House i Jerusalem. (Foto: ebe)House i Jerusalem. (Foto: ebe)House i Jerusalem. (Foto: ebe)
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søkene på å få stiftet en palestinsk
bibliotekforening. Det startet med
møter arrangert i British Council for
fagbibliotekarene i 1970-71. Et nytt
initiativ ble tatt i 1986. En søknad
om å få opprettet en faglig forening
for bibliotekarer ble avvist av israel-
ske myndigheter, til tross for at
mange andre yrkesgrupper hadde
slike foreninger. Suheir forteller at
det trengs tillatelse fra israelske myn-
digheter for forsamlinger på mer enn
3 personer på Vestbredden.

Pirat-klassifikasjonPirat-klassifikasjonPirat-klassifikasjonPirat-klassifikasjonPirat-klassifikasjon

Det siste avslaget fra Israel på å få
dannet en palestinsk bibliotek-
forening kom for noen uker siden,
forteller Suheir. Likevel har de greidd
å få til noen samlinger av biblioteka-
rer, og fått til en viss koordinering i
faglige spørsmål. Tidligere ble de
enige om å klassifisere etter Dewey,
men har nå gått over til Library of
Congress. En gruppe bibliotekarer

har jobbet i flere måneder med å til-
passe LC til palestinske forhold. LC
har mange nummeralternativ for Is-
rael og tilsvarende få for Palestina.
Dette har de snudd opp-ned, og bru-
ker nå en slik «pirat-utgave» av LC.
Den virker godt, sier hun stolt. Hun
forteller også at British Council har
avholdt 60-timers kurs for bibliotek-
personale.

Tidligere kom 60% av bibliotek-
brukerne til British Council i Jerusa-
lem fra Vestbredden. Nå gjør de isra-
elske restriksjonene at bare 20%
kommer fra Vestbredden. I fjor åp-
net derfor British Council avdeling i
Nablus, og året før åpnet de avdeling
i Gaza. De driver interbiblioteklån
mellom disse avdelingene. Disse av-
delingene er viktige for studenter på
grunnutdanninger ved de høyere læ-
restedene, i følge Suheir.

Suheir kjenner godt til de billige
ELBS-utgavene av engelske fagbøker

som selges i tredje verden. Hun har
forespurt den engelske instansen som
avgjør hvilke land som skal nyte godt
av ordningen, Overseas Development
Agency, om å innlemme de palestin-
ske områdene, men har så sent som
denne våren fått avslag. Vi blir enige
om at et norsk initiativ overfor ODA
kan være en god ide nå. Et norsk ini-
tiativ gjennom IFLA, for å bidra til
at en palestinsk bibliotekforening kan
se dagens lys, ser hun også som posi-
tivt.

Samarbeid og økonomiSamarbeid og økonomiSamarbeid og økonomiSamarbeid og økonomiSamarbeid og økonomi

Suheir mener det er 20-25 fag-
utdannede bibliotekarer blant pales-
tinerne. Hun mener derfor at antallet
bibliotekarer ikke er problemet. «We
have the beads, now we need the
thread to bind them together», sier
hun. Men i bunnen står selvfølgelig
økonomien som hovedproblemet. Bi-
blioteket på An-Najah Universitet i
Nablus hadde f.eks. et bokbudsjett på
$ 120.000 i 1986. Etter det har de
ikke hatt økonomi til innkjøp. (Dette
har undertegnede fått bekreftet fra
nordmenn som har besøkt dette bi-
blioteket: Sist mottatte tidsskrift i
abonnement på An-Najah var fra
1986!)

Når universitetene på Vestbredden
bestiller arabiske bøker, betales de på
forskudd. Senere skal de da komme
via Amman over Allenby Bridge,
som er den enste grensepasseringa
mellom Jordan og Vestbredden. Og
Allenby Bridge har vært under isra-
elsk kontroll siden okkupasjonen av
Vestbredden i 1967. All post blir kon-
trollert her. Mange bøker blir konfis-
kert av de israelske myndighetene på
grunn av innholdet. Når de samme
bøkene like etter er å finne i hyllene
på biblioteket til det israelske Hebrew
University i Jerusalem, er det klart
at det føles ekstra bittert.

Suheir vil gjerne at jeg besøker et uni-
versitetsbibliotek på Vestbredden, og
har satt opp en avtale for meg med
en bibliotekar på Bir Zeit Universitet
i Ramallah dagen etter. Det er ett av
bibliotekene som spiller en sentral
rolle for palestinerne. Kanskje det

Bibliotekar (eller rettere: information manager) Suheir Khoury vedBibliotekar (eller rettere: information manager) Suheir Khoury vedBibliotekar (eller rettere: information manager) Suheir Khoury vedBibliotekar (eller rettere: information manager) Suheir Khoury vedBibliotekar (eller rettere: information manager) Suheir Khoury ved
Britsih Councils bibliotek i Jerusalem. Hun er palestinsk og har langBritsih Councils bibliotek i Jerusalem. Hun er palestinsk og har langBritsih Councils bibliotek i Jerusalem. Hun er palestinsk og har langBritsih Councils bibliotek i Jerusalem. Hun er palestinsk og har langBritsih Councils bibliotek i Jerusalem. Hun er palestinsk og har lang
erfaring og omfattende kjennskap til bibliotekforholdene både i Jerusa-erfaring og omfattende kjennskap til bibliotekforholdene både i Jerusa-erfaring og omfattende kjennskap til bibliotekforholdene både i Jerusa-erfaring og omfattende kjennskap til bibliotekforholdene både i Jerusa-erfaring og omfattende kjennskap til bibliotekforholdene både i Jerusa-
lem,lem,lem,lem,lem,     VVVVVestbrestbrestbrestbrestbredededededden oden oden oden oden og Gaza. (Fg Gaza. (Fg Gaza. (Fg Gaza. (Fg Gaza. (Foto:oto:oto:oto:oto: e e e e ebe)be)be)be)be)
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kommende nasjonalbiblioteket? Eller
er det Arab Studies Society som as-
pirerer til det? Suheir antyder enda
noen kandidater til en evt. status som
nasjonalbibliotek, bl.a. Palestine Bu-
reau of Statistics. Men Bir Zeit er
uansett verdt et besøk, sier hun
avslutningsvis.

MistenksomhetMistenksomhetMistenksomhetMistenksomhetMistenksomhet

Hodet mitt er stint av informasjon når
jeg vandrer tilbake gjennom Øst-Je-
rusalems hovedgate. Jeg stopper for
en kebab og appelsinjuice underveis.
Vennligheten jeg kjenner fra Kairos
gater mangler her i Jerusalem. Ikke
blant dem jeg har møtt på tomanns-
hånd og som vet hvorfor jeg er her.
Men på gaten, i butikkene og i kafe-
ene. Mistenksomheten har hatt gode
vilkår i Jerusalem.

En ny dag rinner og jeg skal til Bir
Zeit. Såkalt service-taxi er
fremkomstmiddelet. Jeg spør meg
fram blant de lange Mercedes-taxi-
ene utenfor Damaskus-porten, og når
den som skal til Ramallah er full, kjø-
rer vi. Etter ti minutter kommer vi til

en av kontrollpostene rundt Jerusa-
lem. Bilene som er på vei ut av Jeru-
salem blir ikke sjekket særlig nøye,
men vi må kjøre sakte forbi sperrin-
gen, så de israelske miltære kan gran-
ske alle ansiktene i bilen.

Landskapet vi kjører gjennom heter
Judea. Det er kupert og steinete. Vi
skal bare tilbakelegge en strekning på
knappe to mil, men det tar oss like-
vel tre kvarter. Ramallah ligger 900
meter over havet og var før okkupa-
sjonen et yndet sommerferiested på
grunn av den svale friske luften. I dag
har byen omlag 25.000 innbyggere,
de fleste kristne, og er kanskje mest
kjent i vesten som et sted der den
palestinske motstandsbevegelsen
«intifada» står sterkt.

Bir ZeitBir ZeitBir ZeitBir ZeitBir Zeit

Drosjen stopper på Mannara-plassen
i sentrum av byen. Synet som møter
meg er en skuffelse. Bygningene er
nedslitt og alt virker grått og trist. Jeg
skynder meg å finne en taxi som kan
ta meg videre til universitetet. Det
viser seg at dette er et par mil videre

nordover, gjennom enda mer kupert
og steinete Judea-landskap. Endelig
skimter jeg Bir Zeit universitetet
foran oss, flere store hus bygd i natur-
stein på en høyde.

Jeg finner veien til biblioteket der
Diana Sayej tar imot meg som avtalt.
Hun er utdannet bibliotekar med
Master Degree fra USA. Første post
på programmet, ja etter en kopp te
selvfølgelig, er å gi meg noen fakta
om biblioteket. Det rommer 100.000
bind, men har plass til flere. To tre-
deler av samlinga er på engelsk, re-
sten er hovedsaklig på arabisk.

Mellom 1988 og 1993 fikk de ikke
kjøpt en eneste ny bok, men nå har
de innkjøpsbudsjett igjen. I den pe-
rioden, under intifadaen, var det ikke
bare biblioteket som ikke fungerte.
Universitetet ble stadig stengt av is-
raelske myndigheter, ofte for lengre
perioder av gangen. Selv om de ikke
hadde tillatelse til det, ble en del fore-
lesninger holdt i privathus, i YMCA
eller i British Councils lokaler i denne
perioden.

BibBibBibBibBibliotekbliotekbliotekbliotekbliotekbygningygningygningygningygningen på Bir Zeit Unien på Bir Zeit Unien på Bir Zeit Unien på Bir Zeit Unien på Bir Zeit Univvvvvererererersity utenfsity utenfsity utenfsity utenfsity utenfor Ramallah på or Ramallah på or Ramallah på or Ramallah på or Ramallah på VVVVVestbrestbrestbrestbrestbredededededden. Uniden. Uniden. Uniden. Uniden. Univvvvvererererersitetet har værsitetet har værsitetet har værsitetet har værsitetet har vært stengt i pert stengt i pert stengt i pert stengt i pert stengt i perio-io-io-io-io-
der under intifder under intifder under intifder under intifder under intifadaen 1988-93. Underadaen 1988-93. Underadaen 1988-93. Underadaen 1988-93. Underadaen 1988-93. Undervisning bvisning bvisning bvisning bvisning ble likle likle likle likle likeeeeevvvvvel fel fel fel fel forororororsøkt gsøkt gsøkt gsøkt gsøkt gitt i pritt i pritt i pritt i pritt i priiiiivvvvvaaaaathus othus othus othus othus og lånte lokalerg lånte lokalerg lånte lokalerg lånte lokalerg lånte lokaler. Nå er vir. Nå er vir. Nå er vir. Nå er vir. Nå er virksomhe-ksomhe-ksomhe-ksomhe-ksomhe-
ten mer normalisert, men økonomien er selvfølgelig en utfordring. (Foto: ebe)ten mer normalisert, men økonomien er selvfølgelig en utfordring. (Foto: ebe)ten mer normalisert, men økonomien er selvfølgelig en utfordring. (Foto: ebe)ten mer normalisert, men økonomien er selvfølgelig en utfordring. (Foto: ebe)ten mer normalisert, men økonomien er selvfølgelig en utfordring. (Foto: ebe)
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Satsing på tidsskriftSatsing på tidsskriftSatsing på tidsskriftSatsing på tidsskriftSatsing på tidsskrift

Biblioteket kjøper de fleste bøkene
sine gjennom British Council nå, for-
teller Diana. Men mange bøker blir
det ikke i året. De har 760 abonne-
ment på engelskspråklige tidsskrift,
og det tar mesteparten av
akkvisisjonsbudsjettet. Arabisk-
språklige bøker har de nesten ikke til-
vekst av for tiden, fordi de har store
problemer med å få dem over grensa
fra Jordan. Men 400 arabiske tids-
skrift abonnerer de på. Rett nok er
det problemer med å få disse over
grensa også, men det løses ofte ved
at venner tar med seg tidsskriftene
når de reiser fra Amman til Vestbred-
den. Ofte må de ta med seg to-tre
nummer av et tidsskrift i slengen.

Katalogen ligger på edb, i et system
kalt MINISIS. Diana kaller dette
systemt for bestemoren til CDS/ISIS.
(For de som ikke kjenner dette, er det
et UNESCO-utviklet system som dis-
tribueres gratis til bibliotek i hele den
tredje verden.) MINISIS var i ut-
gangspunktet ikke gratis, men The
Arab League har skaffet det og dis-
tribuert det gratis på Vestbredden.

Høy kompetanseHøy kompetanseHøy kompetanseHøy kompetanseHøy kompetanse

Diana forteller videre at de er 7 bi-
bliotekarer her med Master Degree.
Fire er utdannet i USA, to i Russland
og en i Storbrittania. I tillegg har de
annet personale med lang erfaring.
Bir Zeit universitet underviser ikke
selv i bibliotekfag, men det gjør An-
Najah universitet i Nablus, forteller
Diana. Men de som fullfører det to-
årige studiet der, arbeider etterpå i
skole- og folkebibliotek.

Ansvaret Bir Zeit har for fjernlåns-
systemet PLILL, gjør det naturlig for
meg å fortelle litt om hvordan fjern-
lån blir drevet i Norge. Dette interes-
serer Diana, som det gjorde Suheir
på British Council, og en ide om pa-
lestinsk studietur til Norge begynner
å ta form.

Men først vil hun vise meg bibliote-
ket. Og dette blir en positiv overras-
kelse. Biblioteket går over 4 etasjer
og er et estetisk flott bibliotek, med
rommelig plass og god organisering
av samlingene. Jeg får dessverre ikke
noe inntrykk av bruken, da bibliote-

ket akkurat er stengt for dagen. Men
jeg får inntrykk av et profesjonelt uni-
versitetsbibliotek av ikke ubetydelig
størrelse.

KKKKKontrontrontrontrontrollerollerollerollerollert at at at at avskjedvskjedvskjedvskjedvskjed

Min bibliotekariske rundreise er over.
Jeg sier farvel til Diana Sayej, og trå-
kler meg tilbake til Jerusalem. Gry-
tidlig dagen etter er jeg på Ben
Gurion flyplass utenfor Tel Aviv i Is-
rael, klar til hjemreise. Men det isra-
elske sikkerhetspoliti slipper ikke
besøkende ut sånn uten videre. Jeg
visste at det er vanlig med streng kon-
troll på vei ut av Israel, men etter at
tre sikkerhetsoffiserer på en hygge-
lig måte spør meg om de samme tin-
gene i nærmere en time, siver en
Kafka-stemning over meg. De må jo
ha et helt bibliotek av intetsigende
informasjon om oss besøkende opp
gjennom årene, tenker jeg. Men det
biblioteket tror jeg neppe jeg besøker
noengang.

Bibliotekar
Diana Sayej
i det impo-
nerende bi-
blioteket på
Bir Zeit uni-
versitetet. 4
etasjer med
100.000 bø-
ker og drøyt
1.000 tids-
skrift-abon-
n e m e n t .
Men den
problema-
tiske perio-
den 1988-93
har gitt
store hull i
samlingen.
(Foto: ebe)
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Vi møtte Snøhetta-arkitekten Øyvind
Mo i Kairo for en prat om prosjektet.
De samarbeider med et egyptisk firma

om oppdraget, men de norske arki-
tektene tilbringer stadig mer tid i
Egypt for å følge opp. Byggingen er
ikke startet ennå, men urgravingen
er i gang på tomta.

Øyvind Mo viser meg store flak med
tegninger i forskjellige snitt. Totalt
gulvareal for det nye Bibliotheca

Var Alexandria bare
begynnelsen?
Etter et tiår med forberedelser er prosjektet med å bygge en etterfølger til
antikkens alexandrinske bibliotek i gang. Nå er riktignok prosjektet så omfat-
tende at mange avklaringer står igjen. Ikke minst finansieringen. Men det er
klart at det norske arkitektfirmaet Snøhettas tegning blir lagt til grunn, etter
at de vant arkitektkonkurransen i konkurranse med 1.333 andre forslag for
fem år siden.

Av
Erling Bergan

Alexandrina blir på 52.700 kvadrat-
meter. Bygningen har form av en sir-
kel, skråstilt mot havet, med vinduer
over hele sirkelflaten for å symboli-
sere opplysning av verden og den
menneskelige kultur.

Det er mange som står bak prosjek-
tet, ikke minst UNESCO og den

Hullet til venstre på bildet er begynnelsen på Bibliotheca Alexandrina.  Det er arkeologene som undersøker 5
meter nedover i grunnen før noe kan bygges. Til høyre konferansesenteret som skal integreres i biblioteket med tid
og stunder. (Foto: ebe)
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egyptiske stat. Litt kiving om eier-
skap og ære er ikke uventet. Mye om
og men før avgjørelser kan fattes lig-
ger også i kortene. Øyvind forteller
at det først nå er engasjert bibliote-
kar til å stå for romprogram. Dette er
avgjørende for hvordan Snøhetta skal
tegne ut kabelganger og uttak for da-
taterminaler blant annet.

Bygget skal selvfølgelig romme bø-
ker, det skal ha en mengde leseplas-
ser, det skal være bibliotekar-
utdanning her for hele regionen,
m.m. I festtaler blir biblioteket om-
talt i pompøse vendinger, med en
enorm betydning for kultur og utdan-
ning i Egypt, Midt-Østen og hele ver-
den. Og planene er imponerende, det
må innrømmes. Selv om bok-
samlingen er planlagt å være på
200.000 bind ved oppstarten, kan
bygget romme inntil 8 millioner bind.

Da statsledere og andre notabiliteter
møttes i Aswan i februar 1990 for å

diskutere finansieringen, satt pen-
gene løst. Hosni Mubarak, Francois
Mitterand, Melina Mercouri, Daniel
Boorstein (Library of Congress) og
prinsesse Caroline av Monaco ledet
an i et kobbel av lovnader som beløp
seg til totalt 44 millioner US$. Og så
ringte Iraqs president Saddam Hus-
sein i løpet av møtet og lovte Mubarak
21 millioner US$ i tillegg.

Prosjektet har en totalkostnad på 150
millioner amerikanske dollar. Av
dette skal 100 millioner brukes på
bygningen, 30 millioner på bøker og
tidsskrifter og 20 millioner på utstyr.
Driftsbudsjettet kjenner vi ikke til.

Dagen etter møtet med Øyvind Mo
tar undertegnede toget ut til Alexan-
dria for selv å se det lille som måtte
være å se. På jernbanestasjonen for-
søker jeg med minimale arabisk-
kunnskaper å fortelle en drosjesjåfør
hva jeg vil se. Det er tydeligvis ikke
hverdagskost. Etter å ha involvert 10-

15 alexandrinere, alt fra politimenn
til tilfeldige forbipasserende, finner
vi byggeplassen. Drosjesjåføren fore-
slår diverse andre severdigheter, men
må undrende konstatere at det er dette
hullet jeg vil se.

For et hull er alt det er foreløpig. Og
en stor plakat som forteller hva som
skal stå oppå hullet etterhvert. Rett
nok står et nybygd konferansesenter
som rommer 3.000 mennesker rett
ved siden av. Det skal integreres i bi-
blioteket etterhvert. Men på selve
bibliotektomta er det arkeologene
som rår. Fem meter ned graver de på
jakt etter fortida.

Men byggingen vil komme igang
med det første. Og før årtusenskiftet
bør det være mulig å valfarte til dette
storslåtte biblioteket, enten man er
turist og skuelysten, egyptolog fra
Norge eller arabisk bibliotekar-
student.

Min stakkars drosjesjåfør foran hullet jeg så gjerne ville se. Han hadde kjørt turister til utallige turistattraksjoner
i Alexandria, fra museer og moskéer til severdighetene ved havna. Men aldri hadde noen dratt han med hit. Inntil
bygget kommer opp, og alexandrinerne også imponeres, vil han nok fortelle historien om den gale nordmannen
som dro til Alexandria for å se på et hull i jorda. (Foto: ebe)
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En kvinnelig ansatt med skrøpelig lønnEn kvinnelig ansatt med skrøpelig lønnEn kvinnelig ansatt med skrøpelig lønnEn kvinnelig ansatt med skrøpelig lønnEn kvinnelig ansatt med skrøpelig lønn
kom gående gjennom en gang som var grønnkom gående gjennom en gang som var grønnkom gående gjennom en gang som var grønnkom gående gjennom en gang som var grønnkom gående gjennom en gang som var grønn
og der fikk hun se personalsjefen ståog der fikk hun se personalsjefen ståog der fikk hun se personalsjefen ståog der fikk hun se personalsjefen ståog der fikk hun se personalsjefen stå
med sitt smil og hodet på skrå.med sitt smil og hodet på skrå.med sitt smil og hodet på skrå.med sitt smil og hodet på skrå.med sitt smil og hodet på skrå.

Hun kremtet og spurte om høyere lønn.Hun kremtet og spurte om høyere lønn.Hun kremtet og spurte om høyere lønn.Hun kremtet og spurte om høyere lønn.Hun kremtet og spurte om høyere lønn.
Hun talte på vegne av fler av sitt kjønn,Hun talte på vegne av fler av sitt kjønn,Hun talte på vegne av fler av sitt kjønn,Hun talte på vegne av fler av sitt kjønn,Hun talte på vegne av fler av sitt kjønn,
for lønna til kvinner i forhold til mennfor lønna til kvinner i forhold til mennfor lønna til kvinner i forhold til mennfor lønna til kvinner i forhold til mennfor lønna til kvinner i forhold til menn
var blitt hengende etter igjenvar blitt hengende etter igjenvar blitt hengende etter igjenvar blitt hengende etter igjenvar blitt hengende etter igjen

Men sjefen sa: La vær å ønsk deg mere.Men sjefen sa: La vær å ønsk deg mere.Men sjefen sa: La vær å ønsk deg mere.Men sjefen sa: La vær å ønsk deg mere.Men sjefen sa: La vær å ønsk deg mere.
Nei, topplønna er ikke ment for dere.Nei, topplønna er ikke ment for dere.Nei, topplønna er ikke ment for dere.Nei, topplønna er ikke ment for dere.Nei, topplønna er ikke ment for dere.

REFRENG:REFRENG:REFRENG:REFRENG:REFRENG:

Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?
For kvinnen gikk det illeFor kvinnen gikk det illeFor kvinnen gikk det illeFor kvinnen gikk det illeFor kvinnen gikk det ille
som mere tjene ville.som mere tjene ville.som mere tjene ville.som mere tjene ville.som mere tjene ville.
De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,
så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!

Men kvinnen vMen kvinnen vMen kvinnen vMen kvinnen vMen kvinnen var ikkar ikkar ikkar ikkar ikke fe fe fe fe fororororornøyd med det dernøyd med det dernøyd med det dernøyd med det dernøyd med det der.....
FørFørFørFørFørst sast sast sast sast satt hun ott hun ott hun ott hun ott hun og mg mg mg mg mumlet litt gumlet litt gumlet litt gumlet litt gumlet litt grrrrretten oetten oetten oetten oetten og tvg tvg tvg tvg tverererererrrrrr,,,,,
så tenkte hun: Når skal jeg bryt’ over tvertså tenkte hun: Når skal jeg bryt’ over tvertså tenkte hun: Når skal jeg bryt’ over tvertså tenkte hun: Når skal jeg bryt’ over tvertså tenkte hun: Når skal jeg bryt’ over tvert
og vise hva jeg er verdt.og vise hva jeg er verdt.og vise hva jeg er verdt.og vise hva jeg er verdt.og vise hva jeg er verdt.

Hun søkte seg stilling på ledernivå.Hun søkte seg stilling på ledernivå.Hun søkte seg stilling på ledernivå.Hun søkte seg stilling på ledernivå.Hun søkte seg stilling på ledernivå.
Og lønna var bra nok, det syntes hun nå.Og lønna var bra nok, det syntes hun nå.Og lønna var bra nok, det syntes hun nå.Og lønna var bra nok, det syntes hun nå.Og lønna var bra nok, det syntes hun nå.
Helt til hun så at en mannlig kollegaHelt til hun så at en mannlig kollegaHelt til hun så at en mannlig kollegaHelt til hun så at en mannlig kollegaHelt til hun så at en mannlig kollega
mye høyere lå.mye høyere lå.mye høyere lå.mye høyere lå.mye høyere lå.

Men styret sa: La vær og ønsk deg mere.Men styret sa: La vær og ønsk deg mere.Men styret sa: La vær og ønsk deg mere.Men styret sa: La vær og ønsk deg mere.Men styret sa: La vær og ønsk deg mere.
Nei, topplønna er ikke ment for dere.Nei, topplønna er ikke ment for dere.Nei, topplønna er ikke ment for dere.Nei, topplønna er ikke ment for dere.Nei, topplønna er ikke ment for dere.

REFRENG:REFRENG:REFRENG:REFRENG:REFRENG:

Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?Hvorfor tjene mer når du er lykkelig med lite?
For kvinnen gikk det illeFor kvinnen gikk det illeFor kvinnen gikk det illeFor kvinnen gikk det illeFor kvinnen gikk det ille
som mere tjene ville.som mere tjene ville.som mere tjene ville.som mere tjene ville.som mere tjene ville.
De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,De fleste når så høyt som det naturlig er for kroppen,
så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!så ikke hig mot toppen, men stopp det siste hopp!

STOPP DET SISTE HOPP !!

TTTTTekst:ekst:ekst:ekst:ekst:   Ellen Baalsr   Ellen Baalsr   Ellen Baalsr   Ellen Baalsr   Ellen Baalsrud (frud (frud (frud (frud (fritt etter Jitt etter Jitt etter Jitt etter Jitt etter Juul Hansen)        Musikk:uul Hansen)        Musikk:uul Hansen)        Musikk:uul Hansen)        Musikk:uul Hansen)        Musikk:          VVVVVittorittorittorittorittorio Mascerio Mascerio Mascerio Mascerio Masceronionionionioni

Denne sangDenne sangDenne sangDenne sangDenne sangen ben ben ben ben ble utdelt på «Bacle utdelt på «Bacle utdelt på «Bacle utdelt på «Bacle utdelt på «Backlash-kklash-kklash-kklash-kklash-konfonfonfonfonferererereransen» i Oslo tidligansen» i Oslo tidligansen» i Oslo tidligansen» i Oslo tidligansen» i Oslo tidligererererere i åre i åre i åre i åre i år,,,,, en k en k en k en k en konfonfonfonfonferererereranse som saanse som saanse som saanse som saanse som sattettettettette
søkelyset på situasjonen i kvinnekampen etter utviklingen på 70- og 80-tallet.søkelyset på situasjonen i kvinnekampen etter utviklingen på 70- og 80-tallet.søkelyset på situasjonen i kvinnekampen etter utviklingen på 70- og 80-tallet.søkelyset på situasjonen i kvinnekampen etter utviklingen på 70- og 80-tallet.søkelyset på situasjonen i kvinnekampen etter utviklingen på 70- og 80-tallet.

     Anne-Mette Anne-Mette Anne-Mette Anne-Mette Anne-Mette VVVVVibe har sendt oss denne påminningibe har sendt oss denne påminningibe har sendt oss denne påminningibe har sendt oss denne påminningibe har sendt oss denne påminningen om aen om aen om aen om aen om at de lokale lønnsft de lokale lønnsft de lokale lønnsft de lokale lønnsft de lokale lønnsforhandlingorhandlingorhandlingorhandlingorhandlingene nærene nærene nærene nærene nær-----
mer seg med raske skritt .mer seg med raske skritt .mer seg med raske skritt .mer seg med raske skritt .mer seg med raske skritt .
Og for at ingen uvedkommende skal bli fristet til å hoppe for langt, sender hun følgende hilsenOg for at ingen uvedkommende skal bli fristet til å hoppe for langt, sender hun følgende hilsenOg for at ingen uvedkommende skal bli fristet til å hoppe for langt, sender hun følgende hilsenOg for at ingen uvedkommende skal bli fristet til å hoppe for langt, sender hun følgende hilsenOg for at ingen uvedkommende skal bli fristet til å hoppe for langt, sender hun følgende hilsen
til de som måtte ha forhåpninger:til de som måtte ha forhåpninger:til de som måtte ha forhåpninger:til de som måtte ha forhåpninger:til de som måtte ha forhåpninger:

Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Postboks 9315
Vålerenga
0610 Oslo
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