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Høgskolene i Norge er blitt omorganisert. Statens biblio-
tek- og informasjonshøgskole (SBIH) er ikke lenger. Stu-
diet er blitt en del av Høgskolen i Oslo. Som en del av
denne prosessen er rektor-stillingen fjernet. Etter drøyt
15 år er Tor Henriken gått fra borde. En epoke i
Dælenenggata er over. Vi har intervjuet Tor på s.17-20.

Bibliotekaren

Tor fra borde

BF har levert krav til
mellomoppgjøret
pr.1.5.95.
                            s.4

Jon Einar Spetz har le-
vert en ny artikkel i
umiskjennelig stil. Han
har carte blanche i
hvert nummer, under
vignetten "Spetz-for-
muleringer"
                            s.10

Lokale tillitsvalgte på
kommunal sektor

I en egen artikkel blir en del
sider ved BFs forhold til
ordningen med tillitsvalgte
gjennomgått. Forskjellen
mellom BFs lokallag og
tillitsvalgt-ordningen på den
enkelte arbeidsplass blir
presisert. Mer om dette på...

                            s.11
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Forbundsstyret
i Bibliotekar-
forbundet:

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
Fax:           57 82 94 30
Tlf.priv.:    57 82 24 09

Kristin Storvig (AU-medlem)
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Dampsaga
7700 Steinkjer
Tlf.jobb:     74 16 93 54
Fax:           74 16 24 10
Tlf.priv.:    74 15 16 46

Kirsten Grøtte (sekretær)
Rud videregåande skole
Hauger skolevei 8-10
1351 Rud
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

Redaksjon:Redaksjon:Redaksjon:Redaksjon:Redaksjon:

Erling Bergan
Anja Angelskår Mjelde

TTTTTrrrrrykk:ykk:ykk:ykk:ykk:

Falch Hurtigtrykk, Oslo

Abonnement:Abonnement:Abonnement:Abonnement:Abonnement:

Abonnement på «Bibliotekaren» i
1995 koster kr.160,-. Beløpet be-
tales inn til vår postgirokonto.
Merk  talongen «Abonnement 95».

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 - 1995    18.januar          8.februar
2 - 1995      1.mars          22.mars
3 - 1995    19.april           10.mai
4 - 1995    31.mai            21.juni
5 - 1995      9.august        30.august
6 - 1995   13.september     4.oktober
7 - 1995    11.oktober        1.november
8 - 1995   15.november     6.desember

Bibliotekar-
forbundet

Medlemskap:Medlemskap:Medlemskap:Medlemskap:Medlemskap:

Bibliotekarforbundet ble stiftet
12.juni 1993. Medlemskap fram til
1.1.95 har kostet kr.200,- for
bibliotekarer og kr.100,- for 2. og
3.års studenter ved Statens biblio-
tek- og informasjonshøgskole.

BF er fra 1.1.95 medlem av AF,
og dermed begynner normale
kontingentsatser å gjelde. Full kon-
tingent er kr.2.388,- pr.år  (kr 199,-
pr.mnd). Redusert kontingent (for
de som har halv stilling eller min-
dre): kr.1.728,-   pr.år (kr 144,-
pr.mnd). Ikke-yrkesaktive betaler
kr. 475,- pr.år, og studenter
kr.175,- pr.år. Kontingenten inklu-
derer medlemskap i AF og abon-
nement på «Bibliotekaren», men
den inkluderer ikke medlemskap i
NBF i 1995.

Du får tilsendt innmeldingsskjema
ved å skrive til BF.

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
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leder'n

Det er med stor glede vi konstaterer at medlemstilstrømningen til Bibliotekar-
forbundet er stor. Bekreftelser på medlemskap kommer stadig. Det mest gledelige
er imidlertid at det kommer mange nyinnmeldinger. Siden vedtaket om opptak i
AF ble kjent i november i fjor, har BF fått nesten 100 helt nye medlemmer. På
enkelte arbeidssteder ser vi at alle bibliotekarene velger å melde seg inn i BF,
uavhengig om de har vært med i de tidligere fasene.

Kontingentinnbetalingen har begynt. Dette gir oss frimodighet til å starte iverk-
settingen av de planene vi hadde i forkant av opptaket i AF. Vi er i sluttfasen i
forhandlinger om leie av kontor, vårt første kurs er planlagt i mai, og på neste
styremøte avgjøres hvilke kvalifikasjoner BFs første ansatte skal ha.

Parallelt med disse oppgavene må vi, styret og medlemmene, begynne å bygge
opp det lokale apparatet.

Bibliotekarforbundet skal også levere sine første lønnskrav, til det såkalte mellom-
oppgjøret pr 1. mai 1995. Kravene kan dere lese om annet sted i bladet. Med de
tidsfrister det opereres med, kravene må sendes AF innen 1. februar, var det denne
gangen umulig å ha en demokratisk behandling av BFs prioriteringer. Styret vil
imidlertid arbeide videre med bibliotekarenes lønnsplasseringer.

Vi vil forberede et diskusjonsnotat som skal gå til alle medlemmene, og som skal
behandles i lokallagene, deretter på landsmøtet i september. Målet er at vi i for-
kant av hovedtariffoppgjøret i 1996 skal ha prinsippene for forbundets lønnspoli-
tikk den kommende perioden klare, for så å presentere gjennomtenkte og vel-
begrunnede krav.

Randi Rønningen,
leder i Bibliotekarforbundet

Randi Rønningen:
  Leder'n  ..................... s. 3
  Krav til lønns-
  oppgjøret ................... s. 4
  Kontingent-trekk ....... s. 4
    Forbundsstyrets
   beretning for 1994 .... s. 5
Kristin Østerholt:
  Bibliotekarforbundets
  regnskap for 1994 ...... s. 6
Erling Bergan:
   Forbundsstyrets  møte
  13.januar 1995 ........... s. 7
Anne Liv Tønnesen:
  Freestyle - med blikk
  mot framtida ............... s. 8
Kirsten Grøtte:
  Forsikringer
  gjennom BF ...............  s. 9
Jon Einar Spetz:
  Lønns-
  science fiction ............. s.10
Erling Bergan:
  Lokale tillitsvalgte på
  kommunal sektor ....... s.11
Vedtekter for
  Bibliotekarforbundet ... s.13
"Tor fra borde" -
  intervju med
  Tor Henriksen ............. s. 17
Ingeborg Motzfeldt:
  Utredning og
  utredning og ...  ......... s.21
Tord Høivik:
  Fra bok til byte ........... s. 22
Einar Rædergård:
  Johanna Matheson -
  en modig bibliotekar ... s.24
Ingunn Stokstad:
  Bibliotekaretikk
  i Norden .................... s.26
Bibliotekarforbundets
  innmeldingsskjema .... s.27

Innhold:
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Krav til lønnsoppgjøret
pr 1. mai 1995

Kontingent-trekk?

justeringsforhandlinger sentralt framfor lokale forhandlin-
ger. Vi mener at lønnsplanen på kommunal sektor trenger
store revisjoner og ønsker å prioritere dette framfor lokale
forhandlinger. Slik lønnssituasjonen for bibliotekarer er i
dag, mener vi det er absolutt mest å hente på endringer på
lønnsplanen.

BF fremmer krav på alle de normerte stillingskodene, 7026
Bibliotekar, 7027 Bibliotekar I/Avdelingsbibliotekar og
6112 Distriktsbibliotekar. For kode 7026 krever vi lønns-
ramme 8 mot 5 i dag. For kodene 7027 og 6112 krever vi
lønnsramme 28 mot 25 i dag.

Randi Rønningen,
leder i Bibliotekarforbundet

Grunnstigen i lønnsramme 8 er lønnstrinn 17-27 etter 10
år, på lønnsramme 5 er grunnstigen 15-21 på 8 år. BFs
krav er det samme som grunnlønnen for bibliotekarer på
statlig sektor.

Lønnsramme 28 har direkte plasserte lønnstrinn fra 29 til
37, lønnsramme 25 har tilsvarende fra lønnstrinn 23 til
31.

Statlig sektor

Kravene på statlig sektor er i skrivende stund ikke klare.
Her vil Bibliotekarforbundet fremme de samme kravene
som Fagbibliotekarforeningen.

Forbundsstyret ønsker en grundig organisasjonsmessig be-
handling av BFs lønnspolitikk for senere lønnsforhandlin-
ger. Vi vil i løpet av våren utarbeide et diskusjonsnotat som
skal sendes alle medlemmene for behandling i lokallagene,
deretter på landsmøtet i september. I forhold til kravene til
oppgjøret pr 1.5. var det imidlertid så kort frist at styret
måtte ta alle beslutningene.

Har du ikke blitt trukket i kontingent?

Alle arbeidsgivere til de som ønsket medlemskap fra ja-
nuar eller februar er nå tilskrevet. Vi vet imidlertid at det
kan ta litt tid før arbeidsgiver trekker kontingenten i løn-
nen, avhengig av lønnsrutinene i den enkelte institusjon.
Enkelte institusjoner må ha beskjed en hel måned i forkant
av lønnsutbetalingen. Januar er heller ikke den beste tiden

til nye oppdrag. Som vi vet har lønns- og økonomiavdelinger
det spesielt hektisk denne måneden. Skulle du ha betalt
kontingent fra 1. januar, men arbeidsgiver enda ikke har
trukket deg, er altså ikke dette spesielt uvanlig. Vi holder
øye med dette og følger opp dersom vi ikke mottar kontin-
gent for våre medlemmer. Det enkelte medlem behøver
derfor ikke foreta seg noe.

Randi Rønningen,
leder i Bibliotekarforbundet

Kommunal sektor

Forbundsstyret har behandlet BFs krav til mellomoppgjøret
pr 1.5.1995.

Vi ønsker at størst mulig del av midlene skal gå til
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Forbundsstyrets
beretning for 1994

Komitémedl. Ingeborg Motzfeldt,
Høgskolen i Tromsø
Kari Gulbraar,
Høgskolen i Oslo

Vararepr. Aud Nordgarden Grimstad,
Fredrikstad folkebibliotek

Forbundsstyret har hatt tre møter i perioden. I tillegg har
representanter fra styret deltatt på følgende møter:

02.03.  Årsmøte i Fagbibliotekarforeningen
05.04.  Fagbibliotekarforeningen
13.07.  Fagbibliotekarforeningen
29.08.  Forskerforbundet/Fagbibliotekarforeningen
29.09.  AFs sekretariat
30.-31.10 Norsk bibliotekforenings kontaktmøte
24.11.  Gjensidige forsikring
14.12.  Fagbibliotekarforeningen
22.12.  AF, seksjon kommune, sammen med Fagbibliotekar-
foreningen

Bibliotekaren

Det er utgitt fire nummer av BFs tidsskrift «Biblioteka-
ren» i 1993. Ansvarlig redaktør er Randi Rønningen, øv-
rige redaksjonsmedlemmer er Erling Bergan og Anja
Angelskår Mjelde. Tidsskriftet er sendt alle medlemmene,
viktige samarbeidspartnere og alle forbundene i AF. I til-
legg er det tegnet 23 abonnement.

Søknad om medlemskap i AF

Forbundsstyrets viktigste oppgave ble også i 1994 å forbe-
rede og sende ny søknad om medlemskap i AF. Søknaden
ble behandlet på AFs representantskapsmøtet 11. Forsla-
get om at Bibliotekarforbundet skulle tas opp i AF fra 1.
januar 1995 fikk de nødvendige 3/4 av stemmene.

Samarbeidsavtale med Norsk Forskerforbund/
Fagbibliotekarforeningen

For at Forskerforbundet/Fagbibliotekarforeningen skulle
støtte vår søknad om opptak i AF, krevde de endringer av
samarbeidsavtalen som ble inngått året før. Ny avtale ble
underskrevet 12. september.

Bibliotekarforbundet har hatt følgende
tillitsvalgte:

Forbundsstyre:

Leder Randi Rønningen,
Det teologiske menighetsfakultet

Nestleder Erling Bergan,
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Sekretær Kirsten Grøtte,
Rud videregående skole

Kasserer Kristin Østerholt,
Hammerfest videregående skole

Styremedl. Turid Holtermann,
Trondheim folkebibliotek
Kristin Storvig,
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Anne-Mette Vibe,
Norges idrettshøgskole

1. vararepr. Kirsti Tveitereid,
Lillegården kompetansesenter

2. vararepr. Leikny Haga Indergaard,
Rogaland fylkesbibliotek

3. vararepr. Lasse Christensen,
Bærum bibliotek

Leder, nestleder og Kristin Storvig har fungert som arbeids-
utvalg.

Kontrollkomité:

Leder Rannveig Egerdal Eidet,
Høgskolen i Oslo

Komitémedl. Frode Bakken,
Tønsberg bibliotek
Thomas Brevik,
Universitetsbiblioteket i Bergen

Vararepr. Tina Mannai,
Universitetsbiblioteket i Oslo

Valgkomité:

Leder Else-Margrethe Bredland,
Kristiansand folkebibliotek
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Forberedelser til ordinært fagforbund

Umiddelbart etter vedtaket i AF ble alle medlemmer til-
skrevet med beskjed om å bekrefte sitt medlemskap i det
nye forbundet. Det er inngått avtale om kollektiv innbo-
forsikring med Gjensidige forsikring. Planene for oppret-
telse av lokallag og BFs første landsmøte i 1995 er klare.
Siden forbundet ikke ble opptatt i AF fra 1994, var det
nødvendig å endre noen av vedtakene som ble fattet på
stiftelsesmøtet i juni 1993.

AFs sekretariat har søkt om at Bibliotekarforbundet får
forhandlingsavtale med Kommunenes Sentralforbund og
Oslo kommune. Det er søkt om at BFs medlemmer blir
kollektivt tilsluttet Norsk bibliotekforening, med virkning
fra 1. januar 1995.

Bibliotekmøtet i Trondheim

BF hadde egen stand på utstillingen i tilknytning til
bibliotekmøtet i Trondheim. På det samme møtet ble det
arrangert et lunsjmøte på Trondheim folkebibliotek.

Informasjon

Informasjon til medlemmene har i hovedsak foregått via
«Bibliotekaren». I tillegg ble det sendt ut et eget skriv i
etterkant av vedtaket om opptak i AF. I den anledning ble
det også sendt en pressemelding til de største avisene og
bibliotektidsskrift.

Medlemmer

Da vedtaket om at Bibliotekarforbundet ble opptatt i AF
ble fattet, hadde forbundet 588 medlemmer. Pr. 31.12.1993
hadde 237 bekreftet sitt medlemskap mens det var kommet
67 nyinnmeldinger, til sammen 304 medlemmer.
I tilknytning til bibliotekmøtet i Trondheim ble det laget
en enkel brosjyre. I november hadde styret en stand for
studentene på Høgskolen i Oslo, Informasjons- og bibliotek-
studiene.

Bibliotekarforbundets
regnskap, 1994
Kristin Østerholt,
kasserer i Bibliotekarforbundet

Medlemskontingent         70 400,00
Annonser, Bibliotekaren           9 100,00
Abonnement, Bibliotekaren           2 950,00
Renter              462,76
Sum         82 912,76

+ overskudd 1993           7 953,22
Sum         90 865,98

Inntekter:

Utgifter:

Porto         14 911,30
Diverse         14 406,00
Trykkeri         32 303,55
Reiseutgifter         15 990,00
Sum         77 610,85

På konto pr 31.12.94:         13 255,13

Utgiftsposten "Diverse" inneholder kontorutgifter, leie av
møtelokale, støtte til konferansegruppa, bibliotekarvideo
osv.
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Forbundsstyrets  møte
13.  januar 1995

Det var fredag den trettende. Forbundsstyret i BF hadde
valgt akkurat den januardagen til sitt første møte i 1995.
Men det gikk tross alt bra. Randi loset oss gjennom en
dagsorden der lønnskrav på kommunal sektor sto sentralt.

Forbundsstyret stupte ut i virkelighetens verden på dette
møtet. AF skulle innen 1.februar ha inn forbundenes krav
til mellomoppgjøret i 1995 på kommunal sektor. BF hadde
derfor ikke tid til å behandle dette på bred basis i organisa-
sjonen. Vi måtte basere oss på en best mulig behandling i
styret.

Saken var godt forberedt av Kristin Storvig, som knapt var
ferdig med sin innledning før Randi hadde hele styret på
talerlista. Prinsippielle spørsmål og taktiske hensyn ble
gjennomgått. Vi kom fram til et sett krav som vi kunne stå
samlet om. Resultatet står gjengitt annet sted i dette num-
mer av «Bibliotekaren». Det var et utbredt håp i styret at

Erling Bergan,
nestleder i Bibliotekarforbundet

dette måtte sette i gang en konstruktiv debatt i Bibliotekar-
forbundet om lønnskrav.

Foruten denne saken, ble en del andre saker som gjaldt
forhandlingssituasjonen på kommunal sektor gjennmgått.
AF har henvendt seg til Kommunenes Sentralforbund for
å få inngått forhandlingsavtale for BF. Tilsvarende er gjort
overfor Oslo kommune. Vi forutsettes å inngå i 13-gruppa.

Vi diskuterte også et notat til AF-Ks råd, om det såkalte
lønnspolitiske prosjekt. Her blir det underliggende struk-
turer i tariffavtalene behandlet, så som forskjellen i gjen-
nomsnittlig lønn for stillinger med videregående utdan-
ning, høgskoleutdanning og universitetsutdanning. Gjen-
nomgangen av dette, der bl.a. manglende uttelling for høg-
skoleutdanning ble dokumentert, ga et godt grunnlag for
diskusjonen om BFs krav til dette oppgjøret.

Styremøtet gikk også gjennom flere andre saker, som  Bi-
bliotekaren, samarbeid med FBF, AF-konferansen i San-
defjord 26.-27.januar, kontor-spørsmålet, og medlems- og
økonomi-status.
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Freestyle - med blikk
mot framtida
Anne Liv Tønnesen,
avd. leder Kulturavdelingen,
Stavanger Bibliotek

Sølvberget, Stavanger bibliotek et år etter
omorganisering

Med troen på utfordringer gjennomførte Stavanger Biblio-
tek høsten -93 en total sentrifugering av organisasjonen og
deler av boksamlingen.

10. desember 1993 åpnet de nye avdelingene: Kulturavde-
lingen med hovedvekt på skjønnlitteratur, musikk, kunst,
litteratur, hobbyfag og all ekspedisjon for voksne. Fakta-
avdelingen med samfunnsfag, naturvitenskap, geografi, his-
torie, teknologi, jus, edb og lesesaler. Barn Bydelsavdeling
med barnebibliotek i Sølvberget, 2 filialer, bokbuss og opp-
søkende bibliotektjeneste. Planavdeling med planarbeid, sta-
tistikk, innkjøp og registrering. Åtte driftsavdelinger og to
stabsavdelinger ble krympet til 4 driftsavdelinger og en
stabsavdeling.

En lang prosess med sterkt engasjement fra de ansatte nær-
met seg en foreløpig avslutning. Fristilling av alle ansatte
var gjennomført. Nye fagområder var opprettet. ingen
hadde gått ned i lønn, nye avdelingsledere ble for-
handlet opp i lønn (i ettertid også flere av de fag-
ansvarlige uavhengig av utdanning) og de fleste
hadde fått sine ønsker oppfylt. Brukerne skulle få
oppleve et mer brukerettet Stavanger Bibliotek.

Vi var absolutt i gang

Mange pustet tungt, noen pustet lettet og en
del holdt pusten. Ingen hadde hvilepuls kl. 10
den 10. desember -93! Ville det fungere? Ville
medarbeidere trives med nye fagområder?
Ville brukerne trives? Ville gamle yrkes-
barrierer stenge for en utvikling knyttet til
en jevnere fordeling av rutiner og utfordrin-
ger.

Etter et år kan vi si litt om hvordan vi har
levd, opplevd og overlevd. Flere ting kan
slås fast. Vi har levd hardt, travelt, mor-
somt, effektivt OG inspirerende. Vi har
opplevd positive og negative reaksjoner

fra brukerne og vi har lært å arbeide med kreativt blikk for
nytenkning, og viktigst - VI HAR OVERLEVD! Dessuten
er vi uopphørlig på vei videre. Et brudd med tidligere yrkes-
barrierer har ført til en eksplosiv utvikling av intern opp-
læring, særlig i form av kjappe morgekurs. På den måten
sikrer vi bedre kvalitet på våre tjenester. Effekten av dette
bruddet er også at man oppdager skjulte talenter blant med-
arbeiderne, og alle som ønsker det får nye utfordringer. De
ansatte bryr seg svært mye om arbeidsplassen sin. Trivse-
len har økt, det merkes og har også vært registrert fra be-
driftslegen, og stå på-viljen er upåklagelig.

Dette kan høres ut som en solskinnshistorie med
happy end. Vi føler det har vært hardt og sti-
mulerende arbeid hvor første skritt er tatt.
men til tross for stadig kamp for flere
arbeidsplasser og høyere budsjet-
ter ser vi absolutt lyset på vest-
himmelen utenfor Jæren.
DET VÅRES!
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Forsikringer gjennom BF

Når du melder deg inn i BF og eventuelt ut av et annet
forbund:

- Meld fra om hvilke forsikringsformer du vil være tilknyt-
tet og fra og med hvilken måned
- Hvis du fra før er tilsluttet en fagforening som har kollek-
tiv avtale med Gjensidige (f.eks. NBL-KFO), gjelder inn-
gått kollektiv forsikring ut året
- Når du melder deg ut av Kommuneforbundet, blir den
kollektive forsikringen automatisk sagt opp ved utmelding
- Ved utmelding av andre foreninger enn de som er nevnt
her, må du undersøke forholdene rundt en eventuell kolektiv
forsikring

De som tegner forsikring får tilsendt nærmere innformasjon,
det kan du også få ved å henvende deg til Kirsten Grøtte,
tlf. 67 13 20 60.

Gjennom AF kan Bibliotekarforbundet tilby kollektiv forsikring i Gjensidige.
På grunn av stort medlemstall blir det langt rimeligere enn individuell
forsikring.

Kirsten Grøtte,
sekretær i BFs forbundsstyre

Bibliotekarforbundet har inngått avtale med Gjensidige om
disse 2 forsikringene:

1. Grunnforsikring
Ulykkesforsikring som yter erstatning ved ulykkesskade som
medfører livsvarig medisinsk invaliditet.  Ingen erstatning
ved dødsfall.  Erstatning opp til kr. 760.000 ved 100 %
invaliditet. Forsikringspremie i 1995: kr. 204,-.

2. Innboforsikring
Dekker tap av, og skader på, innbo og løsøre. Innboet for-
sikres opp til 1,3 mill. kr. Enkeltgjenstander er forsikret
opp til kr. 100.000.  Priser i 1995: kr. 1.596,- i Oslo,
kr. 996,- for resten av landet.

Hvis du vil tegne andre forsikringer gjennom Gjensidige,
må du henvende deg til nærmeste lokalkontor.  Tegning av
og informasjon om de kollektive avtalene skjer gjennom
BF.
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Om jeg stiller spørsmålet «Hvordan ser bibliotekar-
ens lønsutvikling ut sammenlignet med utviklin-
gen for andre yrkesgrupper?», da vet dere nesten
intuitivt at dette er dyster lesning.  Vi vet at vi
ligger langt etter i lønn.  Men blir det slik også i
framtida?

Hva kan en nyutdannet bibliotekar vente seg? På
Dagens Nyheters oppdrag har en økonom ved det
svenske LO laget en prognose for bibliotekarers
lønsutvikling og sammenlignet denne med den
framtid sivilingeniører og siviløkonomer vil møte.
(1)

For sammenlignelsens del gikk prognosemakeren
utfra samme nybegynnerlønn, 180 000.  Er det
noen som på alvor blir forbauset om jeg sier at
sammenlignelsen viser et rått parti i økonomenes
og ingeniørenes favør? Slik ser prognosen ut:

             År 1         År 15     År 25

Yrke:   1995         2010     2020

Bibliotekar   180 000    272 000     350 000
Siviløkonom   180 000    356 000     526 000
Sivilingeniør   180 000    464 000     913 000

På tross av at utgangspunktet er det samme er for-
skjellen mellom bibliotekaren og ingeniøren over
en halv million kroner etter tjuefem yrkesår. År-
saken til den store forskjellen er at lønsutviklingen
er helt ulik: Bibliotekarens lønn forventes å øke
med 3% årlig, mens økonomens lønn øker med
5% pr år og ingeniørens med 7%.

Også en idealist kan ha problem med å svelge den
svenske spådommen.

I forbindelse med opptak til bibliotekhøgskolen,
sender skolen ut generell informasjon om studi-
ene og bibliotekaryrket. Lønnsspørsmål berøres så
vidt, selvfølgelig.

Lønns-
science fiction
Bibliotekar
Jon Einar Spetz,
Arendal

Ved min studiestart 1988 låg gjennomsnittslønna
omkring 120 000, i den private sektor noe høyere. Da
ofret jeg ikke denne opplysning en tanke, og selv om
jeg hadde gjort det hadde jeg knapt valgt en annen
utdanning. Få velger utdaning utifra en forestilling
om rask vinning. Men så blir også spørsmålet om lønn
brennende først den dagen man kommer ut i arbeids-
livet. Spørsmålet blir hvordan arbeid kan lønnes så
ulikt.  Finnes det en logikk bak lønnsforskjellene? Er
konsekvensen av en sånn logikk at bibliotekarens ar-
beid er mindre verdt utvekslet i rede penger?

Vi bruker forklare yrkets lavlønnsstatus med at vårt
arbeid har blitt sett på som et kall og som kvinne-
syssel.  Dette har blitt gjenntatt omtrent som et mantra
når fagfolk møtes. Problemet kjønn/lønn er på ingen
måte overdrevet, men jeg tror det er rettere å løfte
fram et annet tema, mangelen på konkurranse. Vi har
et begrenset arbeidsmarked der vi ikke blir utpresset
av andre yrkesgrupper. Derfor hadde det vært logisk
at vår yrkesgruppe i det minste stod fagpolitisk sam-
let. I steden har fagpolitisk balkanisering vært den
rette diagnosen. Vår særstilling har paradoksalt nok
gjort oss billige på arbeidsmarkedet. Det er egentlig i
særdeleshet merkelig at vi ikke har klart å utnytte vår
eksklusivitet positivt i lønssammenheng. Andre yr-
kesgrupper har gjort det. Få gjør det med samme raf-
finement som NRKs teknikere, typografene, og flyge-
lederne. Deres makt ligger i at konsekvensene av ar-
beidsnedleggelse er umiddelbare, synlige og kostbare.
Den makten har i mindre grad bibliotekarer, økono-
mer eller ingeniører.

I verste fall leder lavtlønnsstempelet til selvforakt; i
en verden der penger er mål for alle ting er det kort til
tanken «om vi nå gjør den nytte vi tror at vi gjør,
hvorfor tjener vi da ikke mer?» Alt lønnsarbeid hand-
ler om å selge sin arbeidskraft. På den måten er inge-
niører og økonomer like. Enda beløper forskjellen i
årsinntekt seg til en halv million kroner i et science
fictionperspektiv på tjuefem år.  Kan du godta det?

1) Tre studievägar - tre ekonomier. s. 21. Dagens Nyheter. Kunskap
till salu (Tema-bilaga) 11.jan. 1995S
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For det første er det viktig å ha klart for seg forskjellen
mellom BFs lokallag og ordningen med tillitsvalgte. Lo-
kallagene våre er hjemlet i BFs vedtekter og i vedtak på
stiftelsesmøtet. Opprettelsen av lokallag er forbundsstyrets
ansvar.

Spesielle forhold

Spesielle bestemmelser om hvordan lokallagene skal opp-
rettes nå for første gang, ble vedtatt av forbundstyret i no-
vember og beskrevet i forrige nummer av Bibliotekaren.
De spesielle forholdene som råder i det første ordinære
driftsåret til BF, har gjort det nødvendig å flytte årsmøtene
i lokallagene for 1995 til ettersommeren. Nærmere infor-
masjon om dette vil komme i Bibliotekaren nr.3/1995, som
dere mottar i første halvdel av mai.

17 lokallag

Når det gjelder antall lokallag og hvilke områder de skal
omfatte, ble dette vedtatt av stiftelsesmøtet i 1993. Vi skal
ha 17 lokallag. Lokallagene følger fylkesgrensene, med
noen unntak:

Trøndelagsfylkene er ett lokallag, Agderfylkene er ett lo-
kallag, og Hedmark og Oppland er tilsammen ett lokallag.
I tillegg utgjør studentene i Dælenenggata ett lokallag.

Yrkesaktive medlemmer hører til det lokallag som dekker
arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive hører til det lokallag som
dekker stedet der de bor.

Det har kommet en del henvendelser til forbundsstyret om den lokale organiseringa
av BF. Hvem skal ta initiativ? Hvordan skal organiseringa løses på den enkelte
arbeidsplass? Osv. Dette er spørsmål som vil måtte løses ulikt på forskjellige
steder. Men noen forhold er generelle, og vil bli informert om her.

Lokale tillitsvalgte på
kommunal sektor

Erling Bergan,
nestleder i Bibliotekarforbundet

Tillitsvalgte

Ordningen med tillitsvalgte er hjemlet i «Hovedavtale for
arbeidstakere i kommunal sektor». Vi vil bli part i denne
avtalen gjennom den såkalte «13-gruppa».

Hovedavtalen inneholder bestemmelser om hvordan sam-
arbeid og konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere
skal håndteres, både på den enkelte arbeidsplass og mel-
lom forbund/hovedsammenslutning og KS. Hovedavtalen
er en sammenslåing av avtaler som for en del år tilbake var
inngått enkeltvis, om datateknologi, medbestemmelse, li-
kestilling, m.m.

Rettigheter og plikter

En fullstendig gjennomgang av rettigheter og plikter hjem-
let i hovedavtalen er ikke mulig her. Disse vil bli gjennom-
gått bl.a. i den kursvirksomhet som BF etterhvert vil sette i
gang.

Men som et viktig eksempel vil jeg her nevne punkt b. fra
hovedavtalens «§ 12-4 Arbeidsgivers plikter i forhold til
de tillitsvalgte»:

«Arbeidsgiveren skal orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte
for de aktuelle områder med på råd på et tidligst mulig
tidspunkt om de virkninger planlagte/forestående endrin-
ger i virksomheten vil få for arbeidstakerne.

Dette gjelder bl.a.:

- Driftsendringer/omorganiseringer som vil medføre end-
ringer i sysselsettingen og/eller arbeidsforhold.
- Ved overflytting av arbeidstakere til annet arbeid eller
arbeidssted.
- Ved utarbeiding av reglement/instruks og endringer i disse.
- Ved utarbeiding av arbeidsplaner, jfr. arbeidsmiljølovens
§ 48 og Hovedtariffavtalens kap.1, § 4.5.»
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Tariffavtalen

Visse bestemmelser i hovedtartartartartarifififififfffffavtalen definerer også
oppgaver for de tillitsvalgte. Som eksempel kan nevnes
annet ledd i «§ 13-2 Stedfortredertjeneste i høyere lønnet
stilling», der det står:

 «Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor ved-
kommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er
pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det et-
ter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godt-
gjøring.»

Arbeidsmiljølova

Også i «Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø» er det defi-
nert rettigheter de tillitsvalgte har. Som eksempel kan nev-
nes siste setning i denne lovens «§ 44 Søn- og helgedags-
arbeid», som lyder: «Arbeidsgiveren skal konferere med
arbeidstakernes tillitsvalgte om nødvendigheten av å nytte
søn- eller helgedagsarbeid.»

Virkeområde

En tillitsvalgt representerer en organisasjons medlemmer.
Hvor stort virkeområdet til den enkelte tillitsvalgte skal
være, er et vurderingsspørsmål. I Hovedavtalens § 12-2 står
det noe allment om dette, bl.a. at «Partene skal forhandle
om tillitsvalgtordningen som den enkelte organisasjon skal
ha i kommunen/virksomheten.»

Jeg tror det er to viktige ting å si om BFs måte å håndtere
dette spørsmålet på. For det første gjelder det for BFs med-
lemmer å sette igang og velge tillitsvalgte. For det andre
gjelder det å utveksle erfaring gjennom forbundsstyret og
BFs kursvirksomhet. Det finnes nemlig ikke noe fasit-svar
på den beste måten å organisere tillitsvalgt-apparatet på.

Men jeg kan antyde noen svar: Det virker naturlig å velge
en tillitsvalgt for BFs medlemmer ved hvert kommunalt
bibliotek. I kommuner der det er bibliotekarer i grunnsko-
len, er det naturlig at disse velger en tillitsvalgt seg imel-
lom. Det kan også tenkes at det i noen kommuner er prak-
tisk og naturlig å velge en felles tillitsvalgt for begge disse
gruppene.

Fylkeskommuner

I fylkeskommuner er det naturlig å velge en tillitsvalgt blant
BFs medlemmer på fylkesbiblioteket. I fylkeskommuner der
det er bibliotekarer i den videregående skolen, er det na-
turlig at disse velger en tillitsvalgt seg imellom. Tilsva-
rende kan være naturlig for bibliotekarer ved sykehusene
og forvaltningsbibliotek.

Men det er trolig også en aktuell løsning å velge en felles
tillitsvalgt for alle bibliotekarene i en fylkeskommune. El-
ler at en gruppe av BFs bibliotekarer lar seg representere
av den tillitsvalgte for en annen gruppe.

13-gruppa

Det er viktig å være klar over at en del kommuner/fylkes-
kommuner vil regne den tillitsvalgte for 13-gruppa som
rettmessig representant for BFs medlemmer i kommunen/
fylkeskommunen. Likefullt er det grunn til å velge en egen
tillitsvalgt for bare BFs medlemmer. Vedkommende har
f.eks. direkte rettigheter hjemlet i arbeidsmiljølova, og ved-
kommende vil også være talsperson for BFs medlemmer
innad i 13-gruppa i kommunen/fylkeskommunen.

Praktiske løsninger

Det er nok mange kommuner som har et avslappet forhold
til en del av de noe firkantede formalia som gjelder i disse
spørsmålene. Jeg kan nevne at noen AF-forbund har erfa-
ring med at en gruppe nabokommuner på Østlandet godtar
at en tillitsvalgt fra en kommune kan representere sin or-
ganisasjons medlemmer i de andre kommunene, selv om
dette ikke er hjemlet i avtaleverket. Noen kommuner god-
tar også at arbeidstakere lar seg representere av sitt for-
bunds sentrale kontor i Oslo.

Som et apropos, kan nevnes at BF allerede har gjennom-
ført sin første telefon-forhandling med en kommune på
Nordvestlandet, med godt resultat.

Medlemslister

Det er altså anledning for enkelte BF-medlemmer på en
arbeidsplass å innkalle BF-medlemmene på denne arbeids-
plassen til møte for å velge tillitsvalgt. Dersom dere er i
tvil om hvem som er medlemmer av BF hos dere, kan dere
ta kontakt med BFs leder Randi Rønningen, som har opp-
daterte medlemslister.

Etter at slike møter er avholdt, må dere melde fra om hvem
som er valgt som tillitsvalgt, og hvilke institusjoner/virk-
somheter/etater den tillitsvalgte er valgt for, til BF sentralt
og til arbeidsgiver.

Etter at lokallagene er opprettet seinere i år, vil det bli eta-
blert et forhold mellom de tillitsvalgte og lokallagets styre.
Hvilken form dette forholdet skal ha, er det ikke tatt stil-
ling til ennå.

Kurs

En nyvalgt tillitsvalgt vil naturlig nok henvende seg til BF
sentralt med spørsmål om kurs. Til det er å si: Det er mye
som skal settes i gang i BF disse dagene. Vi rekker ikke alt
vi gjerne skulle ha gjort. Og vi har ikke økonomi til alle
prosjekt vi gjerne skulle ha satt i gang nå. Men det ser ut til
at vi skal få gjennomført et «pilotkurs» i mai. Erfaringene
fra det vil bli brukt når et mer permanent kurs-tilbud skal
utvikles etter sommeren.
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Det er Tor Henriksen som sier dette. Han har vært rektor
for Statens bibliotek- og informasjonshøgskole (SBIH) si-
den slutten på 70-tallet. Nå er SBIH gått inn i den nye
Høgskolen i Oslo, i Avdeling for journalistikk, bibliotek-
og informasjonsfag. Dermed er rektor-stillingen ved SBIH
en saga blott. Vi fant det naturlig å lage et intervju med Tor
når han nå har gått fra borde som rektor.

- Hva har biblio-
tek- og journalist-
utdanningene fel-
les, som gjør det
fruktbart å være i
samme høgskole-
avdeling?

- Jeg holder en lav
profil på det spørs-
målet. Det er ikke
min jobb å utvikle
dette. Ragnar
Audunsson er
valgt til avdelings-
rådsleder, og han
har tatt fatt i det
spørsmålet. Han
og hans råd må ut-
vikle dette videre.

- Hvordan tror du
høgskolereformen
vil slå ut på lengre
sikt?

- Vår store utfordring blir nå å opprettholde kvaliteten i
utdanning og forskning. På lengre sikt vil reformen forhå-
pentligvis gi positive resultater. Først og fremst på grunn
av Norgesnettutbyggingen og større enheter. Men snarere
til tross for den universitetsinspirerte styringsordningen vi
er blitt påført.

- Hvordan opplever du å avslutte rektor-tilværelsen?

- Avvikling av rektorstillingen kunne vært en bitter ting.
Men for meg kom det på et gunstig tidspunkt. Høgskolere-
formen passet meg godt. Om den er like bra for høgskolen
får tiden vise.

Avvikling av rektorstillingen kunne vært en bitter ting. Men for meg kom det på et gunstig
tidspunkt, sier Tor Henriksen i dette intervjuet. (Foto: ebe)

- Etter høgskolereformen i august er systemet naturlig nok preget av en viss
usikkerhet. Reformen er gjennomført med mange midlertidige forordninger i
påvente av ny lov og forskrifter. En del av usikkerheten skyldes etter mitt syn at
skillet mellom styringssystem og administrasjon forveksles med skillet mellom
faglige og ikke-faglige spørsmål. Videre har departementet gitt direktiver om at
en tallrik fellesadministrasjon skal utbygges. Og de har «fulgt opp» med bud om
at ytterligere økonomiske innstramminger må ventes.

Tor fra borde

Tor Henriksen intervjuet av Erling Bergan.
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- Hvilken rolle skal du spille framover?

- Jeg har i høst vært direktør for Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag i Høgskolen i Oslo. Fra de-
sember -94 har jeg tre års forskningspermisjon. Og jeg vil
ha koordineringsansvaret for informasjonsfaget. Jeg ser det
som en utfordring å skape bedre kontakt mellom primær-
aktivitetene.

- Du har vel flere prosjekter på gang, kjenner vi deg rett?

- Noe av det interessante med å slutte som rektor er at folk
er opptatt av å gi deg nye jobber. En mulighet jeg er blitt
forespeilet er å bygge opp et hovedfagstilbud ved bibliotekar-
utdanningen som legges til det nye biblioteket i Alexan-
dria i Egypt. Men dette er ikke konkret foreløpig. Jeg er
fremdeles engasjert av ISO for å utvikle terminologi innen
bibliotek, dokumentasjon, museer og arkiv, både på engelsk,
fransk og russisk. Og jeg har nylig tatt på meg et oppdrag
som går ut på å utvikle en norsk-språklig pedagogisk
tesaurus etter modell av en eksisterende europeisk.

- Så vi ser deg ikke i Dælenenggata mer?

- Jeg skal altså ha forskningsfri i 3 år, med minimalt inn-
slag av undervisning. Men jeg blir daglig å se i
Dælenenggata. For tiden følger jeg hovedfags-
undervisningen her, sammen med studenter jeg tidligere
har undervist selv.

- Forskningsfri? Hva skal du forske på?

- Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har lyst til å gå dypere ned
i indekseringsspråkenes natur, og se nærmere på de meto-
der som brukes i de mer automatiserte gjenfinnings-
systemene. En mulig hypotese er at det matematikerne og
informatikerne utvikler om indeksering og gjenfinning, ikke
alltid er nok relatert til nytteverdien for bibliotek. Det er at
gap mellom toppforskningen og den praktiske anvendel-
sen. Her er det et interessant «mellomsjikt» å gå løs på.

- Er det bibliotekarene eller bibliotekhøgskolen som må ta
støyten for at resultatet av «Biblioteket finner svaret»-un-
dersøkelsen i fjor var så nedslående?

- Vi må huske hva utgangpunktet for undersøkelsen var:
Det var spørsmål om biblioteketbiblioteketbiblioteketbiblioteketbiblioteket finner svaret, ikke nød-
vendigvis om bibbibbibbibbibliotekarliotekarliotekarliotekarliotekareneeneeneeneene finner svaret. Selv om bi-
bliotekarene til syvende og sist er ansvarlige, var det ikke
nødvendigvis bare de som var implisert. Men det er
bibliotekhøgskolen som har fått utført undersøkelsen, så vi
må ta resultatet alvorlig. Det kommer dessuten flere un-
dersøkelser i etterkant av denne, hvor høgskolen er invol-
vert.

- Var spørsmålene som ble stilt for vanskelige?

- Våre referanselærere ble overrasket over at så mange bi-
bliotek ikke greidde å besvare disse spørsmålene korrekt.
Spørsmålene ble vurdert til å være for lette til å kunne bru-
kes som eksamensoppgaver i bibliotekarutdanningen!

- Er det middelaldrende og eldre bibliotekarer som er pro-
blemet, de som er utdannet før referansefaget ble bra nok
på høgskolen?

- Det vil jeg ikke påstå. Bibliotekdirektør Langeland har
sagt noe som kan være én mulig forklaring: at det ikke er
tradisjon å svare på slike spørsmål i folkebibliotekene. Selv
om bibliotekarer har behersket det én gang, har de ikke
tradisjon på dette. Det er ikke nødvendigvis så mye end-
ring som trengs. Kanskje har undersøkelsen i seg selv på-
virket sensibiliteten blant bibliotekarer for dette. Men: Vi
må jo stole på undersøkelsen. Vi har jo gjort den selv.

- Hvordan har litteraturundervisningen endret seg på
bibliotekhøgskolen?

- Litteraturvitenskapen på universitetet har etterhvert, mu-
ligens etter påvirkning fra bibliotekene - og kanskje spesi-
elt interessen for barns lesing, gjennomgått et paradigme-
skifte. Tidligere kretset interessen rundt verkene og forfat-
terne, nå fokuseres mer på leseren. Dette har igjen preget
undervisning i litteratur- og samfunnsfagene på bibliotek-
høgskolen de siste 20 årene.

- Da du orienterte om bibliotekarutdanningen på bibliotek-
møtet i Trondheim i fjor, sa du at vi litt forenklet kunne se
på vårt fag i tre dimensjoner: tekst, medium og kommuni-
kasjon. Hvor er det blitt av formidlingen?

- Det er riktig at formidling ikke er med i min framstilling.
Jeg oppfatter formidling som viktig. Men det er ikke noe
nytt i dagens situasjon. Min bruk av kommunikasjon i denne
sammenhengen, var knyttet til de voldsomme utvidelsene
av kildene som kan brukes. Kommunikasjon i min betyd-
ning hører heller til repertoar-planet. For å formidle må vi
ha kunnskaper om dette.

Bibliotekarer vil alltid ha en rolle å spille mellom brukerne
og denne verden av kilder. Bibliotekarer må stadig ha høy-
ere kompetansenivå enn gjennomsnittet på kommunika-
sjon. Utviklingen har vist at bibliotekarene faktisk tar til-
leggsutdanning fordi det er nødvendig for å utføre jobben.
Eller fordi det er nødvendig for å få jobben.

- Er det ikke umulig å utdanne bibliotekarer godt i alle de
tre dimensjonene du nevnte? Må ikke bibliotekarer i økende
grad velge å spesialisere seg i en av dimensjonene?

- Det er i alle fall et argument for dem som går inn for
større bibliotekenheter. Det er lettere å håndtere den nye
situasjonen med større enheter. Dette betyr ikke nødven-
digvis store, fysisk sammenslåtte bibliotek. Nordhordlands-
modellen er en aktuell måte. Det er ingen motsetning mel-
lom store enheter og Nordhordlandsmodellen.

- Karl Kalseth har i Internkontakt uttalt at «Biblioteket i
informasjonssamfunet er fremdeles på festtalenivået. I vir-
kelighetens verden teller biblioteket ikke, for å si det bru-
talt.»
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- Dette er jo spissformulert. Det
er ikke vanskelig å vise biblio-
tek der de spiller en rolle. Tenk
på fagbibliotek i forvaltningen.
Kalseth sin formulering var mer
sann for 20 år siden.

Folk jeg snakker med er ofte
stolte av «sine» bibliotek. For-
skere, studenter, folk flest. Jeg
kjenner meg ikke igjen i
Kalseths virkelighets-
beskrivelse.

Kalseth står for en splittelse i
bibliotekverden, mellom en
dokumentasjons- og
informasjonsdel på den ene si-
den, og en bibliotekdel på den
andre. På verdensplan er denne
splittelsen representert ved de to
organisasjonene FID og IFLA. I
land med svak bibliotek-
utvikling, står organisasjoner av
FID-typen sterkt.

Vi må bygge bro mellom biblio-
tekarer og dokumentalister. Bi-
bliotekarene har arbeidet ved
egen samling, dokumentalistene
har arbeidet uavhengig av sam-
ling. Dette skillet har blitt vis-
ket ut, jfr. bl.a. utviklingen av
fjernlån. Bibliotekarene har for-
lengst blitt dokumentalister
også. I USA eksisterer ikke or-
det dokumentalist engang.
Knapt nok i England. Dette er
avanserte bibliotekland.

På verdensbasis bør FID og
IFLA slåes sammen, som én or-
ganisasjon for bibliotek- og
informasjonsfag.

- Du har stått sentralt i utdanningen av bibliotekarer i Norge
i 15-20 år. Hva er de viktigste endringstrekkene ved utdan-
ningen i Dælenenggata i denne perioden?

- La meg trekke fram syv slike endringstrekk:

For det første: Utvidelsen av utdanningsmulighetene til også
å få et videreutdanningstilbud (VU). Samarbeidet som er
inngått med Universitetet, og som har gjort overgangen til
andre studier lettere. Spesielt overgangen til Institutt for
media og kommunikasjon.

For det andre: Oppdragsvirksomheten i BRODD. Den ble
opprettet i 1983, samtidig med VU. BRODD har ikke bare
gitt bibliotekhøgskolen inntekter, den har også vært en

kunnskapsimporterende faktor. Gjennom BRODD blir vi
bedre kjent med problemstillingene bibliotekvesenet har.
BRODD drives fordi vi trenger kunnskapsimport.

For det tredje: Forsiktig endring på forholdet mellom vi-
dere- og etterutdanning. Det har blitt noe mer vekt på vi-
dereutdanning, f.eks. halvårsenheter. Departementet har nå
tillatt halvårsenheter i LISA og INFO, kompetansegivende
halvårsenheter for bibliotekarer.

For det fjerde: Kompetanseutvikling i personalet. På 70-
tallet ble lærerne rekruttert både fra biblioteksektoren og
den akademiske sektoren. Akademikerne måtte ta
bibliotekareksamen, og bibliotekarene måtte få kompetanse
som høgskolelektor. Etter 1980 har det, p.g.a. sterkere fag-

Utviklingen har vist at bibliotekarene faktisk tar tilleggsutdanning fordi
det er nødvendig for å utføre jobben. Eller fordi det er nødvendig for å
få jobben, hevder Tor Henriksen. (Foto: ebe)
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lig differensiering, ikke vært noe absolutt krav å ha biblio-
tekar-kompetanse. I stedet har det vært satset på å utvikle
lektorer via forskningsinnsats til førsteamanuenser, og vi-
dere fra førsteamanuenser til doktorgrad. I dag er 4 perso-
ner ved bibliotekstudiet på forskjellige stadier i veien mot
sine doktorgrader. Dette har ikke hindret oss fra å rekrut-
tere bibliotekarer til å kvalifisere seg som lektorer.

For det femte: Internasjonalisering. Nordisk og europeisk
samarbeid ble formalisert på 70-tallet. På 80-tallet har det
gjennom NORDPLUS blitt økt anledning for studenter til
å ta deler av utdanningen i andre nordisk land. ERASMUS
har gitt tilsvarende muligheter i Europa. Erfaringen med
utdanning i andre land er verdifull, uansett kvalitet.

For det sjette: Viktigere enn internasjonaliseringen, er det
at den nasjonale integrasjonen av høyere utdanning har
funnet sted. Etter at bibliotekskolen ble høgskole har det
blitt lettere å kombinere med andre fag ved høgskoler og
universitet. Dette har ført til et høyere utdanningsnivå blant
bibliotekarer.

For det sjuende: Konkurransen om å komme inn på
bibliotekarutdanningen har blitt skjerpet, og det gagner
norsk bibliotekvesen. Jeg er imponert over kvaliteten på
mange av studentene på bibliotekstudiet i dag. Jeg har god
kontakt med folk utenfor bibliotekmiljøet, folk som gjerne
uttaler seg om bibliotek i mitt nærvær. Jeg registrerer en
klart stigende respekt for yrket og dets utøvere.

- Utviklingen av videreutdanningstilbud for bibliotekarer
har vært et viktig spørsmål i din rektor-tid. Hvilke per-
spektiver legger du på dette spørsmålet?

- Videreutdanning av bibliotekarer er en gledelig utvik-
ling. Det skaper et bilde av bibliotekarer som fullverdige
og profesjonelle i akademisk betydning. 3-års-biblioteka-
ren blir en sjeldenhet etterhvert. Storparten vil ha
cand.mag.-graden eller hovedfag etterhvert. Dette er med
på å heve statusen til hele standen.

- Hva er du spesielt stolt over å ha lykkes med?

- Jeg har skapt muligheter for forskning og utviklingsar-
beid i staben. Hvis jeg skal ha æren for noe, må det være
det. Dette har ført til reell kompetanseheving blant de an-
satte.

- Hvilke nederlag vil du helst glemme?

- Det er en del av dem også. Jeg prøvde å innføre en ny
faglig organisering av skolen for noen år siden, en ma-
trise-lignende organisasjonsform, hvor alt faglig personale
dels var knyttet til et faglig område, og dels til en aktivitet,
som undervisning, FOU-arbeid eller fagbiblioteket vårt.
Dette gikk ikke hjem. Men jeg tror det vil tvinge seg fram
på sikt.

- Det blir sagt at du er en dårlig taper. En og annen
bibliotekarstudent har erfart det ved bordtennisbordet i
Dælenenggata.

- Jeg er en spiller og en konkurransemann. Jeg foretrekker
å vinne, enten det er i bridge, sjakk, orientering, langrenn
eller bordtennis. I sang konkurrerer jeg foreløpig ikke. Jeg
var en lovende junior-løper i orientering, men jeg falt ut av
denne karrieren på grunn av utenlandsopphold. I bridge
og sjakk holder jeg vel fortsatt et brukbart nivå.

- Til slutt må vi spørre hva den avtroppende rektor for
bibliotekarutdanningen i Norge mener om opprettelsen av
Bibliotekarforbundet?

- Jeg har alltid ment at det var en svakhet at det ikke fantes
en samlende fagorganisasjon for bibliotekarer i Norge. I
den forbindelse hilser jeg etableringen av Bibliotekar-
forbundet velkommen. Dette til tross for at jeg selv er med-
lem av Norsk Tjenestemannslag.

Tor Henriksen er en raus person, noe svaret på dette siste
spørsmålet viser. Intervjuet ble foretatt hjemme hos Tor, i
en atmosfære av vennlighet, god mat og godt drikke. Hans
skarpe hjerne, og ofte skarpe tunge, gjør det krevende be-
hagelig å føre samtaler med ham. Noe jeg håper mange
bibliotekarer får anledning til å erfare også i årene som
kommer. Vi trenger Tor midt iblant oss, selv om SBIH og
rektor-stillingen nå er historie.
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Bibliotekutdanninga i Tromsø er tenkt som et samarbeid
mellom universitetet og Høgskolen i Tromsø (tidligere
Tromsø lærerhøgskole). Hittil har de sistnevnte nok hatt
karakter av å være «sleeping partner» i dette samarbeidet,
men høgskolen planlegger nå å sette ned et utvalg for å se
mer konkret på det grunnfaget som er planlagt der. Som
tidligere prosjektleder og nåværende hovedbibliotekar blir
undertegnede i så fall medlem av utvalget, og får dermed
anledning til å følge den videre utviklingen av den delen
av utdanninga på nært hold.

For ikke å bli beskyldt for å være helt Tromsø-sentrert, får
jeg få med at man stadig planlegger ting i Rana også, dvs.
formelt på Høgskolen i Nesna. Imidlertid er jeg ikke helt
oppdatert på innholdet i planene, dvs. hvor de eventuelt vil
plassere seg i det nordnorske bibliotekutdanningsland-
skapet. Det siste jeg så lignet svært på en kloning av det
planlagte grunnfaget ved Universitetet i Tromsø ...  Men
kanskje har Bibliotekarforbundet noen medlemmer på de
kanter som kan hjelpe oss med en oppklaring?

Avslutningsvis vil jeg gjengi et dikt jeg fant i en avis for en
stund siden. Det slo meg med det samme at det måtte være
noe for denne spalten som jeg i et anfall av lettsinn hadde
påtatt meg.

NORDNORDNORDNORDNORD

Se oftere mot nord.
Gå mot vinden, du får rødere kinn.
Finn den ulendte stien.  Hold den.
Den er kortere.
Nord er best.
Vinterens flammehimmel, sommer-
nattens solmirakel.
Gå mot vinden.  Klyv berg.
Se mot nord.
Oftere.
Det er langt dette landet.
Det meste er nord.
                                                                  Rolf JakobsenRolf JakobsenRolf JakobsenRolf JakobsenRolf Jakobsen

Da skal jeg bare minne om at deadline for Bibliotekaren nr
2, 1995 er 1. mars. Det betyr at denne spaltes redaktør må
ha idéer til stoff enda litt tidligere. Ta kontakt!

I skrivende stund er det nye året drøyt 2 uker gammelt, og
her i Tromsø venter vi på sola. Den skal i teorien vise seg
over fjellene i sør den 21. januar.

Bladets redaktør har bedt meg redigere en spalte fra Nord-
Norge. Som de fleste vel er klar over, omfatter landsdelen
adskillig mer enn sin «hovedstad» Tromsø. Derfor håper
jeg at Bibliotekarforbund-medlemmer fra såvel Søndre
Nordland som Øst- og Vest-Finnmark vil bidra med idéer
og tips til spalten.

Bibliotekmessig skulle vi ha det meste i våre 3 fylker: 5
fylkesbibliotek, X antall folkebibliotek i meget varierende
størrelser, grunnskoler og videregående skoler, 7 høgsko-
ler (Nesna, Bodø, Narvik, Harstad, Tromsø, Alta og sist
(og minst) Samisk høgskole i Kautokeino (Sámi Allaskuvla
- Guovdageaidnu)), ett universitet og en og annen
forskningsinstitusjon. Og ikke å forglemme en Nasjonal-
bibliotekavdeling. Det eneste vi mangler (nesten) er biblio-
tekarer!  Joda, selvfølgelig har vi bibliotekarer her også,
bare ikke nok av dem ...

Og det man ikke kan få på annen måte, må man jo lage
selv.  Derfor har det i årevis vært snakket om og planlagt
en bibliotekarutdanning i Tromsø.  Saken har vært utredet,
og utredet på nytt, og i høst har Institutt for språk og litte-
ratur på Universitetet i Tromsø utredet enda litt mer.  Dette
fordi instituttet faktisk har sagt ja til å starte opp ett av de
planlagte grunnfagene, så nå gjenstår det «bare» å få an-
satt noen som kan omsette planene til praksis, dvs. stå for
undervisningen i faget. Om det ikke blir oppstart denne
høsten, så kanskje til neste høst ...

BLIKK PÅ NORD-NORGE

Av hovedbibliotekar
Ingeborg Motzfeldt,
Høgskolen i Tromsø

Adresse:
9005 Tromsø

Tlf. jobb: 77 66 03 21
Fax:        77 68 99 56
Tlf. priv.: 77 63 32 13

Utredning og utredning
og ...
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Fra bok til byte -
tjuefem teser om den
nære framtid

Av Tord Høivik,
Høgskolen i Oslo,
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

8. På toppen av lagdelingspyramiden finner vi de kreative
symbolprodusenter - forskerne, formgiverne, regissørene
og ideskaperne - hvis tekster slår an på markedet. Disse er
stjernene, som er synlige for all verden.

9. Bibliotekaren søker ikke den kreative rollen. De for-
midler tekster - de forfatter dem ikke.

10. De industrielle varer ble produsert av råvarer og halv-
fabrikata - i stadig mer kompliserte nettverk av leverandø-
rer og underleverandører («the production of commodities
by means of commodities»).

11. De semiotiske tekster oppstår ved en tilsvarende ut-
nytting av tidligere tekster - det litteraturteoretikerne kal-
ler intertekstualitet og økonomene kaller verdiøkende virk-
somhet («value-added»).

12. Nær toppen av lagdelingspyramiden finner vi de ana-
lytiske symbolprodusenter - redaktørene, entreprenørene,
planleggerne og informasjonsmeklerne - som vet å bevege
seg fritt i tekstenes univers. Som planeter sirkler de rundt
kreativitetens glødende soler.

13. Symbolanalytikerne forstår seg på tekster og forstår
seg på tekstenes kunder («leserne»). De observerer tren-
der, de sonderer markeder, de kombinerer ressurser, de be-
arbeider tekster («verdiøking») og de distribuerer tekstlige
produkter. De er, hvis vi ser godt etter, de nye biblioteka-
rer.

14. Bibliotekarene har en framtid som symbolanalytikere.

15. Symbolanalyse er ingen profesjon, men et virkefelt.
Etter som vi går dypere inn i det semiotiske samfunn, vil
ulike symbolanalytiske roller avtegne seg. Men den tradi-
sjonelle bibliotekar - den almenpraktiserende bokbibliotekar
- vil forsvinne. Et knippe av nye identiteter vil oppstå.

1. Boktrykking var den første industrielle teknologi. Dens
grunnstoff er papiret. Det tradisjonelle biblioteket tilhører
den industrielle verden - som vi nå forlater.

2. Det nye - det postindustrielle - samfunnet er semiotisk.
Dets grunnstoff er stein - i form av silisium. Dets grunn-
leggende teknologi er elektronisk og digital. Det nye bi-
blioteket tilhører den digitale verden - som vi nå trer inn i.

3. I denne overgangen må bibliotekets grunnbegreper smel-
tes ned og støpes om. Tekst, Dokument, Bruker, Bibliote-
kar, Katalog og Utlån må rekonstrueres.

4. I vel ett hundre år har bibliotekarene arbeidet for å eta-
blere seg som profesjon. De klassiske profesjoner - jurister,
teologer, leger - forener det nyttige med de behagelige. De
opprettholder faglige standarder - og reserverer samtidig
en del av samfunnets oppgaver for sine egne medlemmer.
Slik vil mange bibliotekarer ha det. Men slik blir det ikke.

5. Forsøket på å etablere bibliotekarmonopoler er dømt til
å feile. Konkurransen fra andre utdanninger og yrkesgrup-
per, med likeartet kompetanse, er for sterk. Si monumentum
requiris, se på typografene.

6. Det tegnproduserende samfunnet skaper en ny - en
semiotisk - lagdeling.

7. Semiotisk produksjon består av unike produkter - pa-
tenter, slagord, kunstverk og figurer - som kan reproduseres
for massene. I tråd med postmoderne forståelse kan vi kalle
dem tekster.
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16. De nye identiteter kan knyttes til tre ulike arenaer:
kunnskap, kultur og kompetanse.

17. Kunnskapenes felt er kjennetegnet ved at informa-
sjon er et råstoff eller et halvfabrikatum ved produksjonen
av andre tekster - altså et intermediært produkt.

18. I kunnskapenes felt kan informasjonen vurderes øko-
nomisk, ut fra sitt bidrag til det ferdige produkt (avisartik-
kel, fagbok, patentskrift, utredning). Fag-,forsknings- og
bedriftsbiblioteker arbeider i dette feltet og er i siste in-
stans underlagt økonomiens lover. «If it doesn’t work, forget
it».

19. Kulturens felt er kjennetgnet ved at informasjon er et
sluttprodukt. Leseren av en avis, låneren av en roman, lyt-
teren til en CD, og tilskueren ved en teaterforestilling - de
fortærer produkt som var det et bedre måltid.

20. I kulturens felt må informasjonen vurderes kulturelt,
ut fra sitt bidrag til opplevelse, dannelse og velvære hos
den brave bruker. Folkebibliotekene arbeider fortrinnsvis i
dette feltet og må dermed vurderes som kulturinstitusjoner
- på linje med skøyteløp, sirkus og såpeopera.

21. Kompetansens felt dreier seg om menneskenes mu-
lighet for å delta på kunnskapenes og kulturens områder.
Ikke i form av adgang - det er et spørsmål om penger eller
tillatelse - men i form av ferdigheter.

22. Kompetanse erverves dels gjennom systematisk, ved-
varende målrettet arbeid - studium; dels gjennom uformell
deltakelse i det stømmende sosiale liv. Skolebibliotekene
arbeider i dette feltet og må vurderes som steder for utdan-
ning og læring.

23. Det industrielle bibliotek dreide seg både om kunn-
skap, kultur og kompetanse. I det semiotiske samfunn ut-
vikler hver av disse arenaene sin egen sterke dynamikk,
som sprenger rammene for den tradisjonelle
bibliotekforsåelsen.

24. Kunnskapssystemene blir dominert av informasjon-
teknologien, kulturformidlingen av de elektroniske media,
og kompetanseutviklingen av en ny, brukernær pedagogikk.

25. For å stå fram med styrke i år 2020 må biblioteket -
som slangen - skifte ham. Biblioteket år 2020 er ikke et
sted et fag og et laug, men en tjeneste, en praksis og et
nettverk. Og veien dit går gjennom årvåkenhet, utholden-
het, nysgjerrighet og en masse, masse dialoger med men-
nesker utenfor laugets tradisjonelle grenser.
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Overstående er henta fra et opprop utgått fra Norsk
Bibliotekforening i 1945, og peker framover mot et minne-
fond som ble oppretta i Johanna Matheson sitt navn. Dette
minnefondet har forsynt utdanningssøkende bibliotekarer
med stipendier i tiårene som er gått siden krigen.

I 1990 vedtok NBFs landsmøte å fusjonere dette og andre
fond under et nytt navn: Norsk Bibliotekforenings fond.
Dette var en praktisk måte å forholde seg til avkastnings-
svake fond på. 45 år etter at Johanna Matheson døde i tysk
fangenskap, var det ikke lenger overordna naturlig å la nav-
net hennes leve videre i et fond.

Glemselens slør

Heller ikke ved hennes gamle arbeidsplass, Trondheim
folkebibliotek, hadde Johanna Matheson sitt minne unn-
gått glemselens slør. Portrettet hennes forsvant fra veggen
i forbindelse med at nytt bibliotekbygg ble tatt i bruk i 1988.

En henvendelse fra en fangekamerat fra krigen,  ble en
vekker. I 1994 ga biblioteket ut et minneskrift, og i novem-
ber i fjor, 50 år etter at hun døde, ble det avduka ei minne-
plate over den tidligere trondheimsbibliotekaren. Plata hen-
ger i en travel passasje på Trondheim folkebibliotek, på
historisk grunn for anledningen. Her vil den bidra til å gi
Johanna Matheson et evig liv i byens og bibliotekets histo-
rie.

Hvem var så Johanna Matheson? Som datter i en velstå-
ende kjøpmannsfamilie kom hun inn i bibliotekvesenet som
27-åring i 1927. Da ble hun tilsatt ved Lademoen filial
under Trondheim folkebibliotek.

Hun fant snart ut at dette var yrket i hennes liv. Dette var
før det var etablert noen bibliotekarutdanning her i landet.
For å oppnå formell faglig status, var det vanlig å studere
ett år ved bibliotekfakultetet ved University of London. Jo-
hanna Matheson tok først fatt på å fullføre artium, noe hun
hadde avbrutt i sin tidligere ungdom. Etter å ha avslutta
dette i en uvanlig alder av 33 år, dro hun til London. Etter
et år ble hun som nybakt bibliotekar tilsatt ved hovedbi-
blioteket, Trondheim folkebibliotek.

Johanna Matheson -
en modig bibliotekar
"Som stand må vi si at vi bibliotekarer slapp lett fra krigen og okkupasjonen.
Noen av kollegene satt inne i kortere eller lengre tid, og noen mistet sine stillinger.
Men alle slapp fra det med livet, alle unntagen vår kollega Johanna Matheson
ved Trondheim folkebibliotek. Hun ble den som måtte gi det største offeret. Og
derfor blir hun stående som et symbol for oss andre, og det faller naturlig for oss
å samles om hennes navn og la det få leve i et fond."

Einar Rædergård
bibliotekar ved Trondheim folkebibliotek

Johanna Matheson, norsk bibliotekar som omkom i tysk
fangenskap under krigen.



SIDE 25 BIBLIOTEKAREN 1/95

Aktiv motstandskamp

Da krigen kom, engasjerte Johanna Matheson seg snart i
illegalt arbeid. Hun kom med i ei XU-gruppe der NTH-
studenter var dominerende. Dette var mennesker som
Matheson kjente allerede før krigen. Det var med utgangs-
punkt i sitt yrke ved biblioteket at hun ga sitt bidrag til den
aktive motstandskampen. Hun fungerte som «postkasse»
for kurerer og andre motstandsfolk.

På folkebiblioteket var det en jevn trafikk hele dagen, og
ekstraordinær virksomhet var lite påtakelig. Johanna
Matheson tok imot og distribuerte beskjeder. Metodene ut-
vikla hun sjøl med stor oppfinnsomhet, og det var betyde-
lige mengder informasjon som passerte gjennom dette punk-
tet.

Fangenskap

31. oktober 1942 ble Johanna Matheson arrestert i sitt hjem
av tysk sikkerhetspoliti. Denne høsten var prega av hek-
tisk aktivitet for å komme motstandsbevegelsen til livs.
Resten av livet satt hun i fangenskap. Først i Trondheim,
på Falstad og på Grini, men fra sommeren 1944 i kvinne-
leiren Ravensbrück i det nordøstlige hjørnet av Tyskland.

Johanna Matheson blir huska av sine stort sett yngre med-
fanger som ei sterk og uredd kvinne, som ga mot og trøst

til andre. Innen ankomsten til Ravensbrück var det imid-
lertid klart at fangeoppholdet hadde tært på kreftene, og
utover høsten forverra helsetilstanden seg.

Det siste døgnet

I boka Fange i Ravensbrück gir Lise Børsum denne skild-
ringa av Johanna Mathesons siste timer:

"Det gikk på tre-fire dager, og hun lå bevisstløs det siste
døgnet. Vi var inne hos henne den siste kvelden vi skjønte
hun skulle dø. Det var like før annen uling, så vi hadde
liten tid. Ingen av oss fikk være hos henne om natten. Hun
lå på siden med ansiktet vendt fra oss, og vi så bare profi-
len av det vakre ansiktet hennes. Vi sto en liten krets rundt
sengen, det var halvmørkt der hun lå i første etasje. Så
måtte vi gå."

Hun døde den 15. november 1944, og ble kremert 24 timer
seinere.

Vi bør ta vare på minnet om Johanna Matheson. Den uredd-
heten og bevisstheten hun sto for, må være et forbilde for
alle. Ikke minst, kanskje mest, for bibliotekarer.

Er du interessert i å lese mer om
Johanna Matheson?

Einar Rædergård har forfattet
heftet "Johanna Matheson 1900-
1944 : et minneskrift", utgitt i
1994 som Skrift 2 i skriftserien
til Trondheim folkebibliotek.

Heftet er til salgs for kr.35,-.
Bestillinger rettes til:

Trondheim folkebibliotek
Postboks 2903  Tempe
7002 Trondheim
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Kva for haldningar og vurderingar ligg eigentleg til grunn
for dei prioriteringane bibliotekarar gjer i det daglege ar-
beidet? Er vi tilstrekkeleg medvitne om at både haldningane,
og enda meir handlingane våre, påverkar både bibliotek-
utviklinga og den servicen bibliotekbrukarane får? Set vi
vanlegvis merkelappen «bibliotekaretikk» på dei vurdering-
ane vi gjer når vi t.d prioriterer ei arbeidsoppgåve framfor
ei anna, eller ein brukar framfor ein annan.?

Forfattarane av denne rapporten har undersøkt korleis
bibliotekarar i Norden handlar i ei rekkje konkrete
situasjonar dei møter i bibliotekarbeidet. Dei ville finna ut
om dei yrkesetiske haldningane er nokonlunde felles hjå
nordiske bibliotekarer, og eventuelt samanlikna resultatet
med haldningar hjå bibliotekarar i andre land, t.d. i EU-
land.

Meir medvetne

Dei vonar vidare at publiseringa av undersøkinga vil bidra
til at bibliotekarar vert meir medvitne om dei etiske
vurderingane dei gjer i arbeidet sitt og ved det bli meire
profesjonelle. Dei vonar og at dei gjennom denne undersø-
kinga kan gje det abstrakte omgrepet etikk eit konkret
innhald.

Rapporten er delt inn i tre hovuddelar. Første del tek for
seg kva innhald omgrepet bibliotekaretikk kan ha, og kor-
leis dei einskilde nordiske landa har arbeidd med yrkes-
etikk på biblioteksektoren. Andre og største delen beskriv

undersøkingsmetoden og syner resultata. 481 av vel 600
spurte bibliotekarar var med i undersøkinga som blei gjort
våren -93. I siste delen vurderer forfattarane dei innkomne
resultata. Dei samanfattar resultata for heile gruppa og ser
på resultata innan kvart land.

Rapporten har eit samandrag både på engelsk og finsk og
er elles gjeven ut både på svensk og dansk.
Spørjeskjematekstane ligg føre på alle dei fem nordiske
språka.

Kva bibliotekaretikk er

Sjølvsagt er ein slik rapport interessant. Lærdommen ein
sit att med etter lesnaden er fyrst og fremst eit større med-
vit om kva bibliotekaretikk er, og at vi kvar arbeidsdag
føretek yrkesetiske vurderingar og handlar deretter.

Det ligg ikkje innanfor ramma av denne presentasjonen å
gå inn på dei einskilde svara i undersøkinga. Sjølve
spørjeskjemaet inneheld 8 ulike arbeidssituasjonar der bi-
bliotekaren skal kryssa av for ulike alternativ for korleis
ho/han vil handla. Kansje skulle spørjeskjemaet ha vore
litt meir omfattande og teke med litt fleire
vurderingssituasjonar i ein bibliotekars kvardag.

Tena som dokumentasjon

Men forfattarane sjølve konkluderer med at undersøkinga
kan tena som ein dokumentasjon av korleis dei nordiske
bibliotekarane ynskjer å skjøtta arbeidet sitt. Dei vonar vid-
are at undersøkingsmaterialet kan brukast som basis for
ein debatt om bibliotekaretikk. Eg seier meg samd med
dei.

Så nøl ikkje. Bestill rapporten frå:

Nordisk Ministerråd
Store Strandstræde 18
DK-1255 København K

Rapporten kostar 195 danske kroner.

Johannes Balsev og Kerstin Rosenqvist
Bibliotekaren och samvetet -
en rapport om nordisk bibliotekarieetik
Tema-nord 1994:608
251 s., vedlegg
Nordisk Ministerråd

Av Ingunn Stokstad,
bibliotekar ved Aurland folkebibliotek

Bibliotekaretikk i
Norden
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Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Postboks 9315
Vålerenga
0610 Oslo
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