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Lønnsoppgjør er viktige. Men de er også
vanskelig å forstå. Det er mange begreper
å forholde seg til. Fremmedgjøring er ut-
bredt. Kanskje tenker vi at fagforenings-
kontingenten er betaling for å overlate til
sentrale tillitsvalgte å gidde å forstå det
hele? Det er neppe klokt. Det er nok heller
fagforbundene med bred kunnskap om
hvordan spillet foregår som lykkes best.

I hovedoppgjøret som nettopp er i havn er
det lagt rammer for neste runde: De sen-
trale justeringsforhandlingene. Da skal for-
bundene slåss seg imellom om hvilke
stillingsgrupper som skal opp. I bunnen lig-
ger de 6.000 kronene vi alle får. Justerings-
oppgjøret gir ytterligere inntektsøkning til
noen. Og seinere kommer de lokale for-
handlingene, der blant annet unormerte
biblioteksjefer har sin mulighet.

BF står foran en tøff sommer og høst. Vi
kan være fornøyd med at et godt oppgjør
kom i havn uten konflikt. Men nå skal BF
konkurrere med fagforeningsveteraner om
justeringskroner og lokale kroner. Når disse
rundene er slutt bør vi telle både lærdom-
mer og penger. For BF er et langsiktig pro-
sjekt, der kunnskap i dag kan omsettes i
kroner i morgen.

Randi Rønningen har loset BF gjennom første runde:

Hovedtariffoppgjøret kom i
havn med positivt resultat
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Av innholdet i dette nummeret:
Nytt stillingsregulativ i kommunene..s.4

Det skal innføres et nytt stillingsregulativ med virkning
fra 1. august 1996. Den store prinsipielle endringen i
forhold til dagens system er at mye mere av
lønnsfastsettelsen skal skje lokalt. BFs leder Randi
Rønningen orienterer.

Hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.96........ s.5
Sølvi Kristiansen orienterer om resultatene av
hovedtariffoppgjørene i kommunesektoren, Oslo
kommune spesielt og  i statssektoren.

Akseptabelt resultat.......................... s. 7
BFs forbundsstyre mener at de anbefalte forslagene til
nye hovedtariffavtaler er så bra som vi kunne forvente.
For BF var det spesielt viktig at det ble satt av midler til
sentrale justeringer og lokale forhandlinger. Begge disse
elementene er med både i stat og kommune, skriver BFs
leder Randi Rønningen.

Lang natt mot 1. mai..........................s. 8
Vi har intervjuet Randi Rønningen etter hennes første
tariffoppgjør som BF-leder. - For meg har det mest vært
spennende. Det er jo første gang jeg har vært med på
dette her. Selv om det ble en våkenatt natta til 1. mai, og
jeg ble litt trøtt etter det, har det vært mest morsomt og
interessant.

Kurs for tillitsvalgte 1996.................s.13
På styremøtet i april behandlet BFs forbundsstyre videre
framdriftsplaner for kurs. Styret ser på skolering av
tillitsvalgte som svært viktig.

Lokallagenes arbeidsoppgaver.........s.14
BFs forbundsstyre har sendt ut momenter til å diskutere
lokallagenes arbeidsoppgaver, og ønsker tilbakemelding.
Styret vurderer å fremme forslag til mandat for
lokallagene til landsmøtet i 1997.

Lokallag mellom barken og veden s.15
Leikny Haga Indergaard skriver debatt-innlegg ut fra
erfaringer som vara til BFs forbundsstyre, leder i
lokallaget i Rogaland og tillitsvalgt i Rogaland
fylkeskommune.

En uke på mattebiblioteket.............. s.16
Vi har bedt forskjellige bibliotekarer skrive dagbok fra
en uke på sin arbeidsplass. Denne gangen er det Tina
Mannais tur.

P.g.a. tariffoppgjøret kommer dette nummeret noe tidligere enn planlagt, og
noe stoff måtte overføres til neste nummer, som har deadline 3. juli.
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RANDI  RØNNINGEN,  FORBUNDSLEDER

Årets lønnsoppgjør i offentlig sektor er over,
med et lite forbehold om uravstemningen i
staten. Denne gangen klarte vi å komme
frem til en ny tariffavtale i alle de tre tariff-
områdene uten konflikt. Selv om BF hadde
ferdig en konfliktberedskap i forkant av for-
handlingene, er vi glad for at vi slapp streik
i år. Når vi utarbeider en slik plan er det
ikke fordi vi ønsker å gå ut i streik. Men
noen ganger er det nødvendig å vise ar-
beidsgiver at vi mener alvor, dersom ikke
tilbudene står i forhold til våre krav. Når vi
kom fram til en avtale uten streik i år, me-
ner vi dette er til fordel for alle parter.

Under, og i etterkant, av fjorårets AF-streik
i både stat og kommune ble det spekulert
mye på om det var
noen vits i å streike.
Som vi husker ble
det tvungen lønns-
nemnd etter kort tid
og det resultatet som
AF-medlemmene
måtte akseptere
inneholdt ikke noe
mere enn det som
opprinnelig kom fra
arbeidsgiver. Jeg vel-
ger å tro at aksjonen
i fjor har vært med på å vise arbeidsgiver
at AF mener alvor. Vi ønsker at våre med-
lemmer skal ha en anstendig lønnsutvik-
ling, dette må også våre arbeidsgivere ta
hensyn til.

Årets avtale inneholder flere elementer som
er i tråd med kravene som Bibliotekar-
forbundet har fremmet. Det generelle til-
legget på kr 6.000 gir relativt godt utslag
for våre medlemmer, som for en stor del er
plassert rundt lønnstrinn 20. Vi er også for-
nøyd med at det er satt av et beløp både til
sentrale justeringsforhandlinger og lokale

forhandlinger. Ikke minst i kommunal sek-
tor var dette viktig for at vi kunne godta
resultatet. Men også i statssektoren er det
viktig å få andre elementer enn det gene-
relle kronetillegget.

Den nye tariffavtalen i kommunesektoren
medfører et helt nytt stillingsregulativ.
Dette skal være utgangspunktet for de lo-
kale forhandlingene til høsten. Det nye sys-
temet betyr at det kun er minimums-
avlønningen for yrkesgruppen som bestem-
mes sentralt, samt laveste lønnsalternativ
for gruppens ledere. Alt annet skal fastset-
tes lokalt. Hele omleggingen innebærer at
mye mere av lønnsfastsettelsen skal skje lo-
kalt, som igjen betyr at både vi og arbeids-

giver må begynne
å tenke nytt. Dette
blir en stor utfor-
dring for våre lo-
kale ledd, det vil
si de tillitsvalgte.
Men jeg har stor
tro på at vi skal
klare dette.

Gjennom de lo-
kale lønnsfor-
handlingene BFs

tillitsvalgte allerede har gjennomført, har
vi sett mye entusiasme, vilje og evne til å
gjøre en god jobb. Visst er vi usikre og
mangler erfaringer, men ønsket om selv å
ta ansvar for våre lønninger er absolutt til
stede. Årets tariffoppgjør inneholder langt
mere enn de 6.000 kronene som alle er sik-
ret. Det er ingen grunn til at BFs medlem-
mer ikke skal få sin rettmessige del av disse
midlene, både i de sentrale og de lokale
forhandlingene. Vi har til nå vist at vi kla-
rer å nå fram med våre krav, det skal vi
fortsette med.

"...flere elementer
som er i tråd med
kravene som BF
har fremmet..."
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Som dere ser av resultatet fra hoved-
tariffoppgjøret vil det bli gjennomført et helt
nytt stillingsregulativ i kommunene, bort-
sett fra i Oslo kommune.

I Bibliotekaren nummer 3 i år finner dere
en artikkel om bakgrunnen for det nye re-
gulativet og en beskrivelse av hvordan det
er bygd opp.

Protokollen fra tariffforhandlingene sier at
det skal innføres et nytt stillingsregulativ
med virkning fra 1. august 1996, det samme
tidspunktet som de sentrale forhandlingene
skal gjelde fra. Det er altså prinsippet som
er fastsatt, den endelige og detaljerte utfor-
mingen vil komme som en del av de sen-
trale justeringsforhandlingene. Da vil også
de endelige lønnsnivåene for de ulike grup-
pene bli bestemt. Vi vet nå at bibliotekarer
er plassert i struktur II, som de øvrige yr-
kesgruppene med 3-årig høgskoleutdan-
ning. Vi vet ennå ikke hvilken lønnsramme
denne plasseringen innebærer.

Den store prinsipielle endringen i forhold
til dagens system er at mye mere av lønns-
fastsettelsen skal skje lokalt. Det eneste som
fastsettes i sentrale forhandlinger er
minimumsavlønningen for hver enkelt yr-
kesgruppe, samt laveste lønnsalternativ for
gruppens lederstillinger. Dette betyr ikke
at de ulike kodene forsvinner, men de vil
ikke bli en del av tariffavtalen og kan der-
for ikke forhandles sentralt. De vil i stedet
ligge som et vedlegg til hovedtariffavtalen.

I de innledende merknader til stillings-

regulativet heter det bl.a. at "det skal utar-
beides en stillingsoversikt over de stillings-
koder og stillingsbetegnelser som er i bruk
i den enkelte kommune/fylkeskommune/
virksomhet". Denne oversikten skal fortelle
hvilke lønnsplasseringer som skal gjelde
lokalt for de ulike stillinger. Her vil det være
anledning til å benytte alle de eksisterende
lønnskodene.

Det er ment at det nye regulativet skal gi
muligheter for mere fleksibel lønns-
fastsettelse og dermed større muligheter for
en bedre lønnsutvikling. Hver enkelt kom-
mune eller virksomhet skal ha mulighet til
å utforme sin egen stillingsoversikt ut fra
lokale forhold. Vi får håpe at arbeidsgiver
også ser disse mulighetene og ikke benyt-
ter systemet til å holde lønningene på et
minimumsnivå.

Siden bibliotekarenes lønnsplan i
kommunesektoren inneholder svært få
lønnskoder, vil omleggingen til et nytt re-
gulativ få mindre konsekvenser for oss enn
for de yrkesgruppene som har mange ko-
der å velge mellom.

Lønnsplassering for bibliotekarenes grunn-
kode, 7026 Bibliotekar, vil bli minimums-
avlønningen som fortsatt skal bestemmes
sentralt. Kode 7027 Bibliotekar I/Avde-
lingsbibliotekar regner vi med vil bli fan-
get opp av minimumsavlønningen for le-
dere. Dagens unormerte koder, 7439 Biblio-
teksjef og 6576 Fylkesbiblioteksjef, blir
også nå kun fastsatt lokalt. Men vi vil i det
nye systemet ha en sikkerhet for at
biblioteksjefene ikke kan plasseres lavere
enn minstelønnen for ledere.

Den koden vi kan få størst problemer med
er 6112 Distriktsbibliotekar, denne blir ikke
uten videre fanget opp av ledernivået for

Nytt
stillingsregulativ i
kommunene

Bibliotek med Internett for
barn

Barna skal ikke glemmes i informa-
sjonssamfunnet.  Det mener i alle fall
Ballerup bibliotek i Danmark.  I for-
bindelse med et større forsøkspro-
sjekt, «Bibliotek 2001», har den nye
teknologien også blitt innført på bar-
neavdelingen.  Biblioteket har her
etablert en nettkafe for barn og unge
fra 10 til 16 år, utstyrt denne med en
rekke pc’er og laget en egen hjemme-
side, «Børnenet Ballerup».  Her kan
barna få fyldige opplysninger om bø-
ker og forfattere, stille spørsmål til
enkeltforfattere, skrive historier, dikt
og anmeldelser av musikk, bøker, fil-
mer og pc-spill.  De kan spinne vi-
dere på vandrehistorier, få svar på
spørsmål og selvfølgelig forsvinne ut
på web’en.  Noen få trykte bøker lig-
ger i fulltekst - det har vært proble-
mer fobundet med opphavsrettighe-
ter.  Det skal senere bli mulighet til å
høre utdrag fra bl.a. lydbøker, og det
er selvfølgelig adgang til biliotekets
egen katalog, kalt Balsam.

Det er lagt stor vekt på at bruker-
grensesnittet er barnevennlig. Se selv
på adresse:
http://www.balbib.balk.dk.

Barn og massemedia

I Danmark ble det i 1994 nedsatt et
«Medieudvalg» som skulle se på
barns og unges bruk av massemedia.
Dette har nå munnet ut i en rapport,
«Betænkning om børns og unges brug
av massemedier - betænkning nr.
1311», som kan hentes ut på Inter-
nett fra adressen http://
www.imv.aau.dk/smu/

I rapporten slås det fast at masseme-
dia fyller en så stor del av barns og
unges hverdag at det bør undervises i
bruken av dem, særlig ettersom-
forholdsvis mange har et ensidig
medieforbruk og også er funksjonelle
analfabeter.  Mediautvalget anbefaler
derfor at mediaundervisning innføres

Randi Rønningen
Leder i BF
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bibliotekarer. Her må BF sentralt, i samar-
beid med AF, arbeide for å få denne defi-
nert som en faglederstilling.

Det kan også bli vanskeligheter med da-
gens betegnelse Bibliotekar I i kode 7027.
Det nye regulativet legger opp til at det skal
være såkalte avansementsstillinger som
skal benevnes med romertall i tillegg til
ordinær stillingstittel (Bibliotekar I, Syke-
pleier I, Radiograf I o.s.v.). Disse
"romertallsstillingene" skal lønnes et visst
nivå over grunnplasseringen, men vil an-
tagelig bli plassert lavere enn minstelønn
for ledere. For å unngå forvirring må vi
regne med å fjerne Bibliotekar I fra kode
7027 og kun bruke Avdelingsbibliotekar.

De som i dag benytter tittelen Bibliotekar I
vil selvsagt bli i samme kode, men må finne
en annen tittel.

Det nye regulativet skal være på plass før
de lokale lønnsforhandlingene til høsten.
Det er fortsatt usikkert hvordan det ende-
lige resultatet vil bli, men uansett vil det
herske stor usikkerhet om hvordan det hele
virker, også hos de lokale arbeidsgiverne.
Alle parter må ha tid til å venne seg til et
så radikalt endret regulativ. BF vil gjen-
nom Bibliotekaren informere om detaljene
i systemet, dette vil selvsagt også være tema
på våre kurs for tillitsvalgte til høsten.

1. mai 1996 kom Akademikernes Fellesor-
ganisasjon, seksjon kommune og Kommu-
nenes Sentralforbund til enighet om ny
hovedtariffavtale. Lønnsoppgjøret gav tre
endringer på hovedlønnstabellen med virk-
ning 1.5.96, hvorav den viktigste var at
hvert lønnstrinn ble økt med kr. 6.000,-.
De to andre endringene var at avstanden
mellom lønnstrinn 51-75 ble endret og ta-
bellen ble forlenget med tre lønnstrinn.

Stillingsregulativet ble vedtatt innført i
kommunal sektor fra 1. august 1996.
Stillingsregulativet er et minstelønns-
system, det angir kun et minimumsnivå for
avlønning innen hver stillingskategori. Par-
tene kan følgelig avtale lokalt å normere
stillingskoder høyere enn det som er avtalt
sentralt. Det skal utarbeides lokale stilling-
soversikter som angir hvilke stillingskoder
som er i bruk og hvilke lønnsplasseringer
som gjelder for disse.

Hovedtariffoppgjøret pr.
1.5.96 i kommunal sektor

Det ble avsatt 1,8 % av totallønnsmassen
til sentrale justeringer, tilsvarende et beløp
på ca. 850 millioner kroner. Disse forhand-
lingene skal foregå i slutten av juni, og gis
virkning fra 1.8.96. I disse forhandlingene
er to føringer lagt, likelønnshensyn skal
fremmes og en vesentlig del av midlene skal
avsettes til tiltak for kvinnedominerte yr-
kesgrupper i lavere og midlere sjikt.

En pott på 0,5 % ble avsatt til lokale for-
handlinger, tilsvarende 238 millioner kro-
ner. Disse forhandlingene skal gjelde fra
1.10.96, og skal være gjennomført innen
1.11.96. Det nye stillingsregulativet som
innføres fra 1.8.96 vil danne utgangspunk-
tet for de lokale forhandlingene. De enkelte
medlemmene vil bli kontaktet nærmere for
orientering om lokale forhandlinger og
fremming av krav.

Det er også gjort noen endringer på felles-
bestemmelsene, ingen av disse er av vesent-
lig betydning for bibliotekarer.

som et obligatorisk fag i folkeskolen,
og at det opprettes mediaverksteder i
tilknytning til skole- og folke-
bibliotekene.

Mediautvalgets forslag er ennå ikke
behandlet i Folketinget, men det for-
ventes at et flertall vil stemme for for-
slaget.

Lek og lær

Actionspill sakker akterut mens pe-
dagogiske lek-og-lær-programmer
øker i popularitet på multimedia-
markedet.  Bransjeeksperter tror om-
setningen vil passere en milliard
innen år 2000.  I så tilfelle nærmer
den seg nivået for salg av musikk-
CD’er.  Forklaringen på den kraftige
veksten er at stadig flere får tilgang
til datamaskiner  med CD-rom-spil-
ler, både hjemme, på jobb og på skole.
Frykten for at barna skal bli hengende
etter, får foreldrene til å investere i
lek-og-lær-produkter.  Barna leker
seg til ferdigheter i språk, matema-
tikk, tegning osv.  Samtidig fokuse-
rer distribusjonsselskapene mer og
mer på norskspråklige programmer ,
noe som regnes som en forutsetning
for økt salg.  CD-rom-versjonen av
«Sofies verden» forventes dessuten å
foreligge i løpet av første kvartal neste
år.

IT-kursing i svenske
folkebibliotek

Det svenske DIK-forbundet har fore-
tatt en spørreundersøkelse blant kom-
munalt ansatte bibliotekarer med en
svarprosent på ca. 80% av landets
kommuner - Norrbotten, Stockholm
og Gøteborg ikke inkludert i materia-
let. Det ble det spurt om IT-kursing,
hvem som hadde egen PC på arbeids-
plassen og muligheter til ekstern
kommunikasjon via f.eks. Internett.

I gjennomsnitt har hver bibliotekar
fått 4,1 dager til videreutdanning

Sølvi Kristiansen
Faglig sekretær i BF
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innen IT-området i 1995, men varia-
sjonene er store fra region til region.
Mange har slett ikke fått noe kurs,
mens 25 bibliotekarer i Kalmar har
gjennomgått et 5-poengs høgskole-
kurs i IT og i Halmstad har 9 biblio-
tekarer påbegynt et 20-poengs stu-
dium.

Ca. 47% av bibliotekarene i undersø-
kelsen har egen PC på sin arbeids-
plass, og av disse har ca. 45% mulig-
het for ekstern kommunikasjon.

Bibliotekenes «lyd»-suksess

Lydbøker har blitt bibliotkenes nye
utlånsslager sammen med video,
CD’er og kassetter.  I 1995 utgjorde
disse mediene 12,5% av det totale
utlånet, og bidro derved til at 1995
ble det beste utlånsåret for folke-
bibliotekene noensinne.

549.00 lydbøker ble utlånt i fjor, for-
delt på 500 titler og 130.000 eksem-
plar.  Tidligere utviklet man lydbøker
for funksjonshemmede, dyslektikere,
blinde og svaksynte - nå er målet å
alminneliggjøre lydboken, og mål-
gruppen er den travle brukeren som
f.eks. vil høre på lydboken mens han/
hun kjører bil, jogger e.l.

Etter at lydbøkene ble fritatt for moms
i april i fjor, har salget og produksjo-
nen av nye lydbok-titler tatt av for
alvor, og markedet forventes stadig å
være i vekst.

Bibliotekene på Internett

Har biblioteket ditt en hjemmeside på
Internett, eller planlegger det å legge
ut en side på nettet i nærmeste frem-
tid?  I så fall kan en magister-
avhandling fra bibliotekutdanningen
i Lund være av interesse.

To jenter, Anna Brümmer og Lotta
Åstrand, har studert hvordan biblio-
tekene presenterer seg elektronisk på

synlighet ikke bli gjennomført før til høs-
ten. På disse forhandlingene er det lagt fø-
ringer for å fremme likelønnshensyn, og at
det legges til rette for at kvinnedominerte
grupper skal få en større andel av potten
enn en pro rata-fordeling tilsier.

Det er ikke lagt spesielle føringer for de
lokale forhandlingene, og heller ikke av-
talt noe tidspunkt for dem, men de lokale
forhandlingene er avtalt gjennomført innen
1.11.96. Nærmere orientering om hvordan
disse kravene skal fremmes vil bli gitt se-
nere direkte til medlemmene.

Videre er det foretatt en del endringer i
fellesbestemmelsene, av disse nevnes spe-
sielt:

- lønn ved svangerskaps- og adopsjons-
permisjon gir rett til opptjening av ferie-
penger
- lørdags- og søndagstillegget økes fra kr.
16,50 til kr. 20,-.

Sent på ettermiddagen 2. mai kom Akade-
mikernes Fellesorganisasjon, seksjon Oslo
kommune, Yrkesorganisasjonenes Sentral-
forbund, seksjon kommune og Kommune-
ansattes Hovedsammenslutning med unn-
tak av Kommuneforbundet til enighet med
Oslo kommune om årets lønnsoppgjør.
Legeforeningen valgte å bryte forhandlin-
gene grunnet uenighet med Oslo kommune
og lot seg ikke etter dette representere av
AF ved forhandlingene.

Det er avtalt et generelt tillegg på lønns-
tabellen på kr. 6.000,-. Videre er det avsatt
en pott på 1,8 % pr. 1.9.96 til sentrale jus-
teringer, og en pott på 0,5 % pr. 1.10.96 til
lokale forhandlinger.

Justeringsforhandlingene vil etter all sann-

Hovedtariffoppgjøret pr.
1.5.96. i Oslo kommune

AF-stat og staten kom til enighet i hoved-
tariffoppgjøret 1. mai 1996. Oppgjøret i år
sees på som positivt fordi man antar at det
representerer et brudd på den mindre-
lønnsutviklingen ansatte i statlig tariffom-
råde har hatt de senere år. Totalt sett ble
det avsatt nærmere en milliard kroner som

skal fordeles i sentrale og lokale forhand-
linger senere i år.

Lønnstabellen fikk et flatt tillegg på kr.
6.000,- på alle lønnstrinn. I tillegg fikk man
endret avstanden mellom lønnstrinnene 51-
75, og lønnstabellen ble forlenget med tre
lønnstrinn.

Med virkning fra 1. august skal det føres
sentrale justeringsforhandlinger med en
ramme på 1,3 %. Dette tilsvarer omlag 680
millioner kroner. Forhandlingene vil ven-

Hovedtariffoppgjøret pr.
1.5.96 i statlig sektor

Sølvi Kristiansen
Faglig sekretær i BF

Sølvi Kristiansen
Faglig sekretær i BF
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BFs forbundsstyre mener at de anbefalte
forslagene til nye hovedtariffavtaler er så
bra som vi kunne forvente, og at det ikke
er noe å hente ved å gå ut i konflikt. For
BF var det spesielt viktig at det ble satt av
midler til sentrale justeringer og lokale for-
handlinger. Begge disse elementene er med
både i stat og kommune. Det generelle til-
legget på kr 6.000 gir også relativt god ut-
telling for våre medlemmer. Med de lønns-
tilleggene det er mulig å forhandle seg fram
til i de senere forhandlingene, sentralt og
lokalt, mener vi at BFs medlemmer kan si
seg rimelig fornøyd med vårens lønnsfor-
handlinger.

I kommunesektoren ønsker BFs forbunds-
styre å godta resultatet uten uravstemning.
Den endelige beslutningen blir tatt på sty-
remøtet i juni, etter at det er innhentet ut-
talelser fra lokallagene. I følge Bibliotekar-
forbundets vedtekter paragraf 8.9 har for-
bundsstyret mandat til å godta/forkaste for-
handlingsresultatet, og vurdere behovet for
uravstemning.

Så vidt vi er kjent med vil resultatet bli
anbefalt uten uravstemning også i de an-
dre ni forbundene i 13-gruppen.

Forhandlingsutvalget i AF-stat har vedtatt
at resultatet av årets tariffoppgjør skal ut
til uravstemning blant medlemmene. Stem-
mesedler og informasjon om forslaget til
ny tariffavtale ble sendt BFs medlemmer i
statlig sektor midt i mai. For at avstemnin-
gen skal være bindende må minst halvpar-
ten av AFs statsansatte medlemmer enten
godta eller forkaste forslaget og/eller 2/3
av de stemmeberettigede ha avgitt stemme.
Hvis ikke minst ett av disse kriteriene er
oppfylt, vil avstemningen kun være rådgi-
vende og det er forhandlingsutvalget som
fatter det endelige vedtaket. Både AF og
BF anbefaler at medlemmene godtar resul-
tatet. Medlemmene hadde frist til 31. mai
med å avgi sin stemme. Når dette numme-
ret av Bibliotekaren går i trykken vet vi
enda ikke resultatet av avstemningen.

I staten er det hovedsammenslutningene
som er avtalepart på arbeidstakersiden. For
BFs vedkommende er det altså AFs
forhandlingsutvalg i statssektoren som har
forhandlingsretten og dermed myndighet
til å godta eller forkaste resultatet, even-
tuelt bestemme om det skal ut til urav-
stemning.

I kommunesektoren er det hvert enkelt for-
bund som forholder seg til forhandlingsre-
sultatet, for BFs vedkommende 13-gruppen
i KS-sektoren og Oslogruppen i Oslo kom-
mune. Før avstemning i disse to organene
må derfor BFs representanter ha fullmak-
ter fra sine forbund.

telig bli gjennomført i løpet av september.
Partene er enige om at kvinner skal ha en
større andel enn en pro rata- fordeling til-
sier, dvs. mer enn kvinners forholdsmessige
andel av potten. Videre skal det tas hensyn
til rekrutterings- og konkurranse-
situasjonen, og likelønn på alle nivåer.

Det er avsatt en pott på 0,45 % til lokale
forhandlinger, av disse er 0,1 % frigjorte/
ledige lønnsmidler. Tilsammen utgjør dette

omtrent 235 millioner kroner, og disse for-
handlingene skal gjelde fra 1. september.
Virksomhetene i staten kan i tillegg skyte
inn egne midler. De enkelte medlemmer vil
bli kontaktet nærmere for orientering om
lokale forhandlinger og fremming av krav.

Det er også foretatt en del endringer på
fellesbestemmelsene i statlig sektor, disse
er nærmere omtalt i avisen som de statlige
medlemmene har fått tilsendt.

Akseptabelt resultat
Randi Rønningen
Leder i BF

Internett.  De har med kritiske øyne
gransket et hundretalls biblioteksider,
først og fremst forskningsbibliotek i
Europa, Australia og USA - ut fra fire
aspekter: Form, innhold, struktur og
brukerstøtte.  Resultatet kan imidler-
tid anvendes og overføres også til
andre typer bibliotek.  Den som øn-
sker å lese avhandlingen, kan se den
elektroniske utgaven på addresse:
http://www.ub2.lu.se/UB2proj/
LIS_collection/AnnaLotta/toc.html

Fransk Internett-initiativ

Den franske ministeren for telekom-
munikasjon, Francois Fillon, har fore-
slått etableringen av en felles konven-
sjon for regulering av Internett og
andre elektroniske nettverk innen EU.
Konvensjonen skal i hovedsak rettes
mot personvern, beskyttelse av min-
dreårige, samt en generell forbruker-
veiledning.  Målet for konvensjonen
er å etablere et utvidet samarbeid EU-
landene imellom, og å avklare i hvil-
ket land lovbrudd på nettet juridisk
sett hører hjemme til enhver tid.  EU-
kommisjonen er satt på saken, og
Frankrike vil ventelig også foreslå en
lignende konvensjon på det interna-
sjonale, globale plan i forbindelse
med det neste G7-møtet i juni i år.

Bibliotekene den rette arena
for Internett?

I Danmark har det nylig vært avholdt
en konferanse om bibliotekets frem-
tid.  Den dreide seg mye om 1) for-
holdet mellom bok og skjerm og 2)
forskjellen mellom å bla og å surfe.
Ikke alle var enige om at bibliotekene
skal kaste seg på den nye bølgen av
«infomani» og surfe av gårde i den
retningen dataindustrien og teknolo-
gene vil føre dem.  De hevder at info-
teknologien vil sluke en alt for stor
del av bibliotekets ressurser, og at det
er en enorm kvalitetsforskjell på
leseropplevelsen ved bøker og det en
får ut av Internett.  Bibliotekene vil
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- Hvordan var fellesskapet i AF under for-
handlingene? Var det god informasjon? Var
det mye drakamper? Var det mye «spill»?

- Jeg ble positivt overrasket over tonen i
hele prosessen. Det har vært en del dra-
kamper i forkant, når kravene skulle inn-
leveres, hvor vekten skulle legges, hvordan
vi skulle vinkle AFs krav. Da vi kom til
sluttfasen ble jeg veldig positivt overrasket
over hvor godt samarbeidet fungerte. Jeg
har blitt imponert over lederen i AFs
forhandlingsutvalg, både i måten han for-
holdt seg til oss AF-forbund, men også i
forholdet til arbeidsgiver-sida. Det var stort
sett enighet hele veien om hvordan tilbud
og krav skulle håndteres.

- Hvordan har BFs posisjon vært i 13-
gruppa under dette oppgjøret?

- Vi hadde gode samtaler på forhånd i 13-
gruppa. Jeg sitter som annen nestleder i 13-
gruppa. Sammen med lederen har jeg del-
tatt i forhandlingene hele veien. Vår rolle
har vært å ivareta alle interessene i 13-
gruppa. Noen ganger har det vært vanske-
lig, plutselig dukker det opp en stillings-
kode som gjelder et 13-gruppe-forbund,
men som vi ikke kjenner til. I denne pro-
sessen har jeg oppdaget at mobiltelefon kan
være et uunnværlig hjelpemiddel.

- Så det har du skaffet deg?

heller ikke ha kapasitet til å holde seg
oppdatert på IT, og det er stor risiko
for at brukerne vil misbruke anony-
miteten på de Internett-linjene biblio-
teket disponerer.  Det bibliotekene
imidlertid kan gjøre er å legge tjenes-
tene og katalogene sine ut på nettet,
noe som vil føre til at flere oppdager
hva bibliotekene har å by på.  Om få
år vil allikevel alle som ønsker det,
ha  adgang til Internett via sitt eget
fjernsynsapparat.

Bibliotekrelaterte e-
postlister i Norden

Jørgen Eriksson i Lund har samlet
informasjon om bibliotekrelaterte e-
postlister i Norden og lagt dem inn
på adresse: http://www.ub2.lu.se/
NNC/email-conf/biblists.html

Randis første tariffoppgjør som BF-leder:

- For meg har det mest vært spennende. Det er jo første gang
jeg har vært med på dette her. Selv om det ble en våkenatt
natta til 1. mai, og jeg ble litt trøtt etter det, har det vært
mest morsomt og interessant. Det har ikke akkurat vært hardt.
I den posisjonen jeg har, deltar jeg ikke direkte i
forhandlingene. Det er det lederen i AFs forhandlingsutvalg
som gjør. Vi andre i forhandlingsutvalget sitter «på gangen»,
får tilbud, justerer kravene og vurderer situasjonen underveis.
Det blir veldig mye venting!

Det er BFs leder Randi Rønningen som sier
dette. Vi snakket med henne noen uker et-
ter at forhandlingene ble avsluttet og avta-
len anbefalt for de kommunale medlem-
mene i AF-forbundene. Nå gjenstår god-
kjenning fra forbundene, før ny runde med
sentrale justeringsforhandlinger og lokale
krav. Randi var med i AFs forhandlings-
utvalg på kommunal sektor. Hun har fått
en pustepause etter en forhandlingsrunde
som ser ut til å ha vært mer givende enn
utmattende. Bortsett da fra en natt med for-
handlinger, som liksom må være med i et-
hvert oppgjør.

- Så nå har du lært deg å spille kort med de
store gutta?

- Jeg hadde nok ikke kortstokk med meg.
Derimot hadde jeg mange både alvorlige
og artige samtaler med de andre forbun-
dene i AF. Som sagt har mye tid gått med
til å sitte og vente og det har vært en yp-
perlig anledning til å bli kjent med de an-
dre. Og ikke minst la de andre bli kjent
med Bibliotekarforbundet og bibliotekar-
enes lønns- og arbeidsforhold. Det har vært
viktig.

Intervju med
Randi Rønningen
Leder i BF

Lang natt mot 1. mai

Internettjenester fra
Biblioteksentralen

Biblioteksentralen kan nå lage
hjemmesider med linker etter behov
for bibliotek som ikke har ressurser
til å gjøre slikt selv.  Første kunde var
Norsk Bibliotekforening, snart kom-
mer også Bibliotekarforbundet til å
leie plass på BS’ webtjener.

Bibliotek som ønsker å gjøre katalo-
gen sin tilgjengelig på Internett, kan
få kopiert den i Bibliofilsystemet og
lagt den ut på BS’ webtjener, og det
spiller ingen rolle hvilket edb-system
biblioteket har.  Dette er først og
fremst ment som et tilbud til de bi-
bliotekene som ennå ikke har kom-
met i gang med automatisering.

Bibbi-basen planlegges «beriket»
med BS’ annoteringer, innscannede
bokomtaler og vaskesedler, forfatter-
portretter i tillegg til de rene
bibliografiske postene som alt finnes
i basen.  Dessuten vil BS-online og
Bibbi bli koblet sammen slik at man
kan gå direkte over fra å søke opp
bøkene og få informasjon om dem,
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- Nei, jeg måtte låne av de andre noen gan-
ger og ellers finne nærmeste telefon. Det
er også et spørsmål om hvordan andre skal
få tak i meg når som helst på døgnet, når
forhandlingene er på det mest intense. Det
spørs om ikke BF må vurdere innkjøp av
mobiltelefon før neste tariffoppgjør...

- Hvordan var forholdet til LO og YS un-
der forhandlingene?

- Vi satt jo og ventet sammen. Jeg kjente
ikke disse folkene på forhånd, men vi fant
jo ut av hvem som var hvem i løpet av natta.
Det ble samtaler med dem også.

- Traff du andre bibliotekarer i løpet av disse
forhandlingene?

- Nei, jeg så ingen andre bibliotekarer rundt
disse forhandlingene.

- Hvordan har arbeidsdelinga vært mellom
deg og Sølvi i dette oppgjøret?

- Jeg har tatt KS-området p.g.a. min posi-
sjon i 13-gruppa. Sølvi måtte ta Oslo-opp-
gjøret på veldig kort varsel, fordi BFs til-
litsvalgte i Oslo-gruppa var forhindret fra

å delta. På slutten av forhandlingene møt-
tes vi av og til nede i AF-huset og fikk ut-
vekslet informasjon.

- Hadde dere noen nytte av å ha BFs sekre-
tariat plassert sammen med andre AF-for-
bund i Lakkegata?

- Vanskelig å si. Vi har jo mer kontakt med
forbundene her. Jeg føler at vi har et felles-
skap. Det har vært mer naturlig å kontakte
dem, spørre om ting underveis, fordi vi
kjenner dem.

- Hvordan har BFs forhold til statsoppgjøret
vært?

- I forhandlingsutvalget i staten sitter
Forskerforbundet. Vi har hatt full tillitt til
at de ivaretar bibliotekarene der. Med Søl-
vis jobb i Oslo-oppgjøret, min i KS-opp-
gjøret og Forskerforbundet i statsoppgjøret,
skulle bibliotekarers interesser totalt sett
være godt ivaretatt i dette oppgjøret.

- Er du fornøyd med resultatet av oppgjø-
ret i kommunsektoren?

- Ja. Det gjelder i grunnen alle sektorene.

til bestilling av de samme bøkene.

Enkelte informasjonsfoldere fra BS er
alt lagt ut på nettet, og flere fulltekst-
publikasjoner planlegges utlagt.  Nye
linker til bibliotekrelevant informa-
sjon legges dessuten stadig inn.

Biblioteksentralens adresse er: http:/
/www.bibsent.no

IRC - Internetts svar på
Televerkets kontakttelefon

IRC står for Internet relay chat, og er
et multimedia kommunikasjonssys-
tem der flere mennesker kan snakke
med hverandre samtidig.  Systemet
er lynraskt og brukes ofte til nyhets-
formidling av øyenvitneskildringer,
f.eks. under jordskjelvet i Japan eller
bombeattentatet i Oklahoma, men det
meste av samtalene på IRC er likevel
hverdagsprat.

Mennesker som mangler sosialt nett-
verk, kan via IRC finne et slags sub-
stitutt for de vennene de i virkelighe-
ten mangler.  Her kan de få dekket
sine kontaktbehov - det kan rett og
slett oppstå et slags avhengighetsfor-
hold.  På IRC er man dessuten den
man skriver at man er, og det er lett å
havne i en slags fantasiverden, fjernt
fra det virkelige liv. På den annen side
kan man også via IRC finne virke-
lige venner med samme interesser
som en selv har.

Mulighetene er som ellers på Inter-
nett - legio.

Nytt søkeverktøy for
Internett

Stadig nye søkeverktøy dukker opp:
Det siste omtalte kalles HotBot, og om
kvaliteten på og anvendeligheten av
dette strides de lærde.  Adressen er:
http://www.hotbot.com, så kan du jo
selv teste det ut.

Randi Rønningen har vært gjennom sitt første hovedtariffopgjør som BF-leder.
Utpå natta til 1.mai seig nok trøttheten på. Men Randi forteller at hun også
brukte de mange pausene til å bli kjent med ledere i de andre forbundene i AF.
(Foto: ebe)
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UBO har for øvrig sin egen søke-
verktøyside som kan være vel verd å
konsultere: http://www.ub.uio.no/
internett.html

DanBib - gratis testversjon

DanBib er nå i ferd med å bli søkbar
via www.  I perioden 1.5.-1.8.96 er
det lagt opp til gratis søking i DanBib
inkl. Rex, Alis og Rubicon i forsøks-
perioden.  DanBib er tilgjengelig fra
Dansk Bibliotek Centers hjemmeside:
http://www.dbc.bib.dk/

Folkebibliotekrelevante
ressurser på Internett

Vestfold fylkesbibliotek og Sandefjord
bibliotek har med støtte fra Statens
bibliotektilsyn satt i gang et prosjekt
med å finne frem til og prøve ut folke-
bibliotekrelevante ressurser på Inter-
nett.  Utvalget er gjort på grunnlag
av referansespørsmål fylkesbibliote-
ket har mottatt fra bibliotekene i fyl-
ket, og resultatene er å finne på http:/
/ w w w. v f . f y l k e s b i b l . n o / r e f /
referanse.html

Vi fikk et relativt stort generelt tillegg på
6.000 kroner. Rundt f.eks. lønnstrinn 20,
der mange bibliotekarer ligger, er 6.000
kroner et akseptabelt tillegg. Det som kan-
skje er vel så gledelig er at det nå blir lo-
kale forhandlinger, noe vi ikke har hatt på
flere år. Med våre unormerte stillinger, er
vi helt avhengige av det. I tillegg har vi en
relativt stor pott til sentrale justerings-
forhandlinger, som gjør at vi kan prøve å
løfte bibliotekarer som gruppe. Ikke minst
det siste er veldig viktig. Kommunale bi-
bliotekarer er akterutseilt i forhold til stats-
sektoren.

- Hva satser BF på i de sentrale justerings-
forhandlingene?

- Vi satser på grunnstigen. Her må man
gjøre et valg. Skal vi skyve nedenfra eller
dra ovenfra? Vi tror det er riktig å satse på
grunnstigen, dvs. å skyve nedenfra og der-
med bidra til å kunne løfte opp også de
andre stillingskodene. Nå skal vi også være
oppmerksomme på at vi får et helt nytt
stillingsregulativ på kommunesektoren. Vi
er litt usikre på hvordan dette vil slå ut.
Men BF-styret har vært enige om å satse
på grunnstigen, uansett om vi fikk nytt
stillingsregulativsystem eller ikke. Men det
er klart at dette ikke betyr at vi glemmer de
andre stillingskodene. Det er også gitt sig-
naler om at kvinnedominerte yrker i lavere
og midlere skikt skal prioriteres i disse for-
handlingene. Det spiller absolutt en rolle
for oss.

- Og hva satser BF på i de lokale forhand-
lingene?

- De lokale forhandlingene vil komme et-
ter de sentrale justeringene, så det er jo da
en mulighet for å gjøre noe med de som
ikke får noe i de sentrale forhandlingene.
For eksempel biblioteksjefene. Etter mange
år uten lokale forhandlinger, er det trolig
et stort behov for å forhandle opp de
unormerte biblioteksjefene. Det er nok
mange skjevheter å rette opp. Dette må sees
i forhold til det nye stillingsregulativet, som
vil operere med minimumsavlønninger.

- Ville bibliotekarene oppnådd det samme
i dette oppgjøret uten BF?

- Vi kan vel ikke tro noe annet enn at det
generelle tillegget på kr.6.000 hadde kom-

met også uten at BF deltok i AFs
forhandlingsutvalg. Men til sammen utgjør
alle vi i AF dette forhandlingsutvalget, og
vi er alle med og bestemmer. Når det gjel-
der reell innflytelse, hvor vår tilstedevæ-
relse er avgjørende, kommer det for fullt
når de helt spesifikke krava vi har for vår
yrkesgruppe skal opp i de sentrale
justeringsforhandlingene.

- Føler du at det blir BFs første store “ta-
riff-eksamen”?

- Ja. Dette er første gang det skal være sen-
trale justeringsforhandlinger i KS-området
etter at BF ble stiftet. Fordi jeg sitter sen-
tralt i 13-gruppa kommer jeg veldig nærme
dette. Det har vært nyttig å sitte i
forhandlingsutvalget i hovedoppgjøret nå.
Jeg har benyttet alle anledninger til å for-
telle om f.eks. hvor forferdelig det er at
avdelingsbibliotekarer i kommesektoren
har topplønna si ett lønnstrinn lavere enn
begynnerlønna for avdelingsbibliotekarer i
staten. Alle skjønner at dette er urimelig.
Det er noe med å berede grunnen før
justeringsforhandlingene, der selvfølgelig
også AF-forbund vil slåss med hverandre
om de samme midlene.

- Er det fare for store rivninger internt i
AF?

- Ikke mer enn det vi må forvente når mange
yrkesgrupper skal slåss om de samme pen-
gene. Blir det mye til noen, blir det mindre
til andre. Men sett i relasjon til AFs lønns-
politiske offensiv, der vi tenker strategisk
på å løfte opp utdanningsgruppene, tror jeg
dette skal gå bra.

- Har BF gjort bibliotekarene mer synlige
gjennom dette oppgjøret?

- Internt i AF er jeg ikke i tvil om det. Nå
vet iallfall alle organisasjonene på komme-
sektoren at vi eksisterer, hvem vi er, hvilke
jobber vi gjør, hva som kjennetegner oss.
Hvordan det er i forhold til arbeidsgiver er
litt vanskeligere å si etter denne fasen. Vi
får se etter justeringsforhandlingene og de
lokale forhandlingene.

- Har du møtt mange fordommer om bi-
bliotekarer i møtene med de andre yrkes-
gruppene?

Kurdisk bibliotek i
Stockholm

Poeten og forleggeren Medim
Dagdeviren, som har bodd i Sverige
i 12 år, har fått 1,4 millioner fra Stif-
telsen för Framtidens Kultur for å
begynne å bygge opp et kurdisk bi-
bliotek, skriver svenske DIK-forum.

I Tyrkia er alt kurdisk forbudt, sier
Dagdeviren. I Kurdistan har littera-
tur på kurdisk blitt stoppet og øde-
lagt. Nedim Dagdeviren gravde selv
ned sine private bøker i foreldrenes
hage før han dro fra hjemstedet i det
østlige Tyrkia.
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- Overraskende få. Jeg vet ikke om det er
det at de ikke tør å si det eller om de sim-
pelthen ikke har fordommer. Vi har virke-
lig blitt veldig godt mottatt i AF! Og de
har faktisk stor respekt for oss som yrkes-
gruppe.

- Gleder du deg til neste tariffoppgjør?

- Ja! Dette er jo veldig spennende, og lære-
rikt. Selv om jeg har vært i en rolle som

“lærepike” i dette oppgjøret, oppdager jeg
at vi bibliotekarer faktisk er gode på orga-
nisasjonsarbeid og har mye å bidra med.
Jeg kunne godt tenke meg å være med en
gang til.

���

Det har tidligere vært enkelte forsøk
på samle kurdisk litteratur og doku-
menter utenom Kurdistan, men aldri
så helhjertet som det nå er mulig i
Stockholm.

Det fins i dag ca 20 000 bøker på kur-
disk eller andre språk om og av kur-
dere. Dessuten blir det utgitt et tretti-
talls tidsskrifter på kurdisk verden
over, det blir naturligvis skrevet en
del avis- og tidsskriftartikler om kur-
derne, og det blir også laget filmer
og radioprogram.

Foruten å samle selve bøkene og tids-
skriftene er det bibliotekets hensikt,
med forfatternes tillatelse, å digitali-
sere verkene. Gjennom siden å knytte
bibliotekets database til internasjo-
nale nettverk, blir ikke bare katalo-
gen, men også selve verkene tilgjen-
gelige i hele verden, og da også i
Kurdistan. Størstedelen av disse skrif-
tene er stoppet av sensuren i Tyrkia,
og Dagdeviren regner med at regimet
kommer til å forsøke å stoppe også
datakommunikasjonen. Men med den
utviklingen datanettene og den digi-
tale teknikken har i dag, tror han ikke
at de kommer til å lykkes.

- Eksilkurdere utgjør en stor ressurs
for hjemlandet med sine kunnskaper
og inspirasjoner. Mens vi kan arbeide
på det kurdiske språket og f.eks. bru-
ker moderne teknologi, befinner våre
landsmenn seg i fattigdom med min-
dre utviklingsmuligheter. Eksil-
kurdere må stå for utviklingen og
skape forutsetninger for et sivilisert
Kurdistan når friheten kommer, sier
Nedim Dagdeviren.

- De lokale forhandlingene vil komme etter de sentrale justeringene, så det er
jo da en mulighet for å gjøre noe med de som ikke får noe i de sentrale for-
handlingene. For eksempel biblioteksjefene, sier Randi Rønningen i denne
samtalen med Bibliotekaren etter at årets hovedtariffoppgjør var i havn.
(Foto: ebe)
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Bibliotekarer og
informasjonssamfunnet

����������	

fra Thomas Brevik

Nå midt i den glade eksamenstid skal jeg
altså produsere både et lite innlegg i «Bi-
bliotekaren» og  samtidig et essay til kur-
set «LIS 690 - Information and Technology
Policy». Siden presset for tiden er stort tar
jeg sjansen på å slå to fluer i en smekk,
dette Amerikabrevet blir en norsk kort-
versjon av det essayet jeg skal levere neste
onsdag.

Oppgaven lyder: Er informasjonssamfun-
net en realitet idag, og hvilken rolle vil bi-
blioteket og bibliotekarer spille i et slikt
samfunn?

For det første ville det vel være greit å de-
finere informasjonssamfunnet. I følge Da-
niel Bell, mannen som først brukte begre-
pet «det post-industrielle samfunn», vil det
være et samfunn hvor størstedelen av ver-
diskapning og produksjon vil være
informasjonsrelatert, og hvor et flertall av
arbeidstakerene vil være engasjert i
kunnskapsproduksjon og informasjons-
håndtering. For at dette skal bli en realitet
forutsettes det at samfunnet på en eller an-
nen måte har sikret de materielle sidene av
levestandarden på en slik måte at den fri-
gjør et flertall av arbeidsstokken til
informasjonsorientert arbeid.

Det er vanskelig å definere dagens vestlige
samfunn, enten det er USA eller Norge, som
informasjonssamfunn. Det er usikkert om
noen av landene har et flertall av arbeids-
takerne engasjert i informasjonsrelatert ar-
beid. Kan man si at selv de mest avanserte
land baserer en stor del av sin økonomi på
kunnskapsorientert produksjon?

Problemet med informasjonssamfunns-
ideen er at den er så forførende for så
mange. For oss bibliotekarer er den en vi-
sjon om økt status og inflytelse, for politi-

kere og byråkrater en hildring som lokker
med bedre kontroll av folk og samfunns-
prosesser. Derfor fortsetter mange, økono-
mer, forskere og politikere å enten påstå at
vi allerede lever i et informasjonssamfunn,
eller at det er like om hjørnet. Er det noen
mulighet til at informasjonssamfunnet vil
bli noen realitet?  Det er mange ting som
skal slå til for at det skal bli noe av, og
noen av de tingene oppfatter jeg som nega-
tive. Landbruk og gammel industri må bli
sterkt mekanisert og robotisert. Det betyr
økt arbeidsledighet som kanskje, men ikke
nødvendigvis, blir kompensert for med nye
jobber i informasjonsindustrien. Problemet
blir: hva skal alle disse menneskene gjøre?
Det er ikke alle som vil og kan jobbe med
informasjon. De interessante jobbene i in-
formasjonssamfunnet kommer til å kreve
lang utdannelse og høyt kreativitetsnivå,
resten vil være av typen datainnsamling,
rutinearbeid av typen kassaekspedisjon.
Hvor vidunderlig blir den nye verden?...

En annen sak er hva informasjons-
samfunnsideologien betyr for utviklings-
land. Vår egen statsminister uttrykte håp
for land med lav gjennomsnittsalder, for de
ville være mer tilpasningsdyktige i den
raskt forandrede verden vi nå lever i.
Meeeeen.... den lave gjenomsnittsalderen
betyr også høy spedbarnsdødelighet, dår-
lig eller ingen infrastruktur, små mulighe-
ter til utdanning, det vil si tilstander som
gjør land åpne for utbytting av den vestlige
verden. Kanskje vil vi ta de smarteste og
best utdannede og importere dem, bruke
dem, og så sende dem hjem igjen? Det skjer
i dag, hvor amerikanske programvare-
firmaer importerer indiske programmerere,
langt billigere en amerikansk arbeidskraft,
og like smarte. India mister sine beste hjer-
ner mens USA blir rikt på programvare-
produksjon. Nå er det mange stemmer som
hevder at med ny informasjonsteknologi vil
mange av de hindringene som før har lig-
get i veien for utviklingsland forsvinne.
Trådløs kommunikasjon, fjernundervisning
via satelitt og deltakelse i den globale lands-

byen vil frelse de fattige. Vel, jeg venter til
jeg ser verdensbanken og IMF spanderer
penger på mobiltelefonnett framfor gigant-
dammer som legger hele regioner under
vann.

Hvor står så biblioteket oppe i denne røra?
F.W. Lancaster, en av den amerikanske
biblioteksverdenens sterkeste forkjempere
for informasjonssamfunnet påstår at biblio-
tekarene vil forsvinne ut av bibliotekene  og
inn på markedsplassen. Markedskreftene
vil styre informasjonssamfunnet, og biblio-
tekarer vil øke sin markedsverdi fordi de
«kan» informasjon. Bibliotekarer vil bli
informasjonssamfunnets ledere og drivende
krefter. Når det til nå ikke ser ut til at bi-
bliotekarene ennå kaster seg ut av bibliote-
kene og inn i markedskreftenes favn så må
det vel bety noe? Kan det være at vi ennå
ikke har et informasjonssamfunn hvor
bibliotekarenes markedsverdi er stor nok
til å lokke oss ut av bibliotekene, eller har
teknologien ennå ikke kommet langt nok
til at vi kan oppnå den ledende rollen
Lancaster forespeiler oss?  Kanskje biblio-
tekarer ikke er så forbanna interessert i noen
lederroller i et imaginært informasjons-
samfunn, eller i å kaste seg markeds-
kreftene i vold? Kanskje finnes det andre
verdier og prioriteringer som er viktigere
enn markedsstyrte informasjonsarenaer?
Eller kan det være at bibliotekarene har sett
rett igjennom illusjonen og ser at det sam-
funnet vi lever i ikke er noe informasjons-
samfunn, og at det neppe vil bli det heller?

Thomas Brevik.
School of Library and Information
Science,
502 M.I. King Library South,
University of Kentucky,
Lexington, KY 40506. USA
e-post: ttbrev0@pop.uky.edu
(Det siste tegnet før @ er tallet
null.)
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kursene tar også for seg ulike modeller for
lokalt samarbeid.

På styremøtet i april behandlet BFs for-
bundsstyre videre framdriftsplaner for kurs.
Styret ser på skolering av tillitsvalgte som
svært viktig, og vil satse på dette videre
framover. Det er spesielt viktig at BF sat-
ser på å få flere tillitsvalgte opp på et høy-
ere nivå. Følgende vedtak ble fattet:

* det holdes et grunnkurs over to dager
hvert år, det første høsten 96

* det satses på at flere tillitsvalgte får være
med på ukeskursene i regi av Forum-
foreningene

* det arbeides videre med samarbeid om

kurs i Forumforeningene, 13-gruppen og
kontorfellesskapet SALA. Regionale kurs
kan være et mulig prosjekt.

* statsansatte bør få tilbud om kurs, enten
ved kjøp av plasser på kurs som andre for-
bund arrrangerer, eller gjennom egne kurs.

* sekretariatet arbeider videre med planer
om videregående kurs

Helt konkret er det planlagt et todagers
grunnkurs 19. og 20. august 1996. Nær-
mere program og innbydelse vil bli sendt
ut i begynnelsen av juni. Interesserte kan
også ta kontakt med sekretariatet.

Bibliotekarforbundet er i gang med kurs for
tillitsvalgte, og har allerede hatt to grunn-
kurs over to dager, med avtaleverk og
forhandlingsteknikk som tema. På disse
kursene har totalt 60 av BFs tillitsvalgte
deltatt, og behovet for kurs er fortsatt stort
ettersom det stadig blir flere medlemmer
og nye tillitsvalgte kommer til.

Noen av de tillitsvalgte har også vært på
en-ukeskurs i forhandlingsteknikk, dette er
i regi av Forumforeningene i AF, uformelt
forum for mindre foreninger i AF. Disse

Sølvi Kristiansen
Faglig sekretær i BF

LPO - AFs lønnspolitiske offensiv
Det er behov for større samhold i AF, og
LPO skal samle forbundene og skape en
felles AF-identitet. Det er dannet fylkes-
forum i alle fylkene. Disse har valgt fylkes-
kontaktgrupper bestående av fire personer,
to fra statlig og to fra kommunal sektor.
Disse gruppene har ca. 6 møter i året og
driver utadrettet arbeid. Det blir holdt en
årlig lønnskonferanse i hvert fylke.

AF ønsker å oppnå forståelse hos opinio-
nen for at lønnen må sees i sammenheng
med studielån, pensjonspoeng osv. For at

LPO, lønnspolitisk offensiv, er et langsik-
tig arbeid for å bedre de langtidsutdannedes
lønnsforhold i offentlig sektor. LPO har en
ramme på 4 år, og gjelder hele året, ikke
bare fram mot lønnsoppgjørene.

Kristin Persson
Tillitsvalgt v/Bærum bibliotek og
BFs kontaktperson i Akershus fylkesforum

akademikernes lønnsforhold skal bli bedre
kjent, må media tas i bruk. De er ikke så
villige til å fremme AFs syn, men skriver
som kjent hva de vil og vinkler det på sin
måte. Det enkelte AF-medlem kan her gjøre
en innsats ved å skrive leserinnlegg i sin
lokalavis og fortelle hvor vanskelig det er
å leve på en offentlig ansatt akademikers
lønn. Det hjelper å få frem enkeltpersoner.

Justeringsforhandlingene
De sentrale justeringsforhandlingene i KS
skal starte den siste uka i juni. Organisa-
sjonene leverer kravene om formiddagen
mandag 24. juni. KS gir trolig et tilsvar

senere samme dag. Så fortsetter forhand-
lingene utover hele uka. BFs leder Randi
Rønningen deltar i forhandlingene, som
nestleder i 13-gruppa. - Tidspunkt for opp-

start av de sentrale justerings-
forhandlingene i Oslo kommune og i sta-
ten er i skrivende stund ikke klart.


��

Kurs for tillitsvalgte 1996
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På møte 26. april diskuterte BFs forbunds-
styre lokallagenes arbeidsoppgaver. Neden-
for er nedfelt de momentene styret kom
fram til. Vi har nå bedt lokallagene disku-
terer disse forslagene og gi tilbake-
meldinger. Med utgangspunkt i reaksjonene
vil styret vurdere å fremme forslag til man-
dat for lokallagene til landsmøtet i 1997.

Lokallagenes virksomhet er regulert i pa-
ragraf 11 i BFs vedtekter. I pkt. 11.1 står:

"Lokallagene er forbundets lokale ledd og
arbeider etter forbundets vedtekter og ved-
tak."

Lokallagenes aktiviteter må altså ses i sam-
menheng med forbundets virksomhet for-
øvrig, en virksomhet som blir bestemt ut
fra landsmøtets vedtak.

Pliktene til lokallagenes styre er beskrevet
i følgende punkter:

Paragraf 11.4
Lokallagets styre innkaller til årsmøte, som
avholdes innen 15. mars hvert år.

Lokallagenes arbeidsoppgaver
Paragraf 11.7
Lokallagets styre plikter å holde forbundets
sentrale ledelse informert om viktige saker
i lokallaget, og påse at forbundets vedtek-
ter og vedtak følges.

Paragraf 11.8
Lokallagets styre bør innkalle til minst 1
medlemsmøte i året.

Innenfor disse rammene ønsker forbunds-
styret at lokallagene selv må legge opp sitt
aktivitetsnivå. Vi ønsker ikke å legge sterke
begrensninger på lagenes aktiviteter. Vi ser
imidlertid at det er behov for å ha noen
enkle retningslinjer for virksomheten, som
sier litt mere enn det som er hjemlet i BFs
vedtekter.

Forbundsstyret mener lokallagene har tre
hovedfunksjoner:

1) Valg av delegater
Det er lokallagene som velger delegater til
landsmøtet. I dette ligger også at det er
lokallagenes ansvar at alle BFs medlem-
mer får anledning til å diskutere sakene som
skal behandles på landsmøtet og gjennom
sine delegater være med på å utforme for-
bundets politikk og prioriteringer.

2) Kontaktformidling
Lokallagene skal formidle kontakt mellom

enkeltmedlemmer og BFs sekretariat/for-
bundsstyre. Vi ser det også som naturlig at
de lokale styrene følger opp nye medlem-
mer på arbeidsplasser der det ikke er til-
litsvalgt.

3) Rekruttering
Lokallagene er et viktig ledd i rekrutterin-
gen av medlemmer til forbundet. Dette er
et arbeid som både kan initieres lokalt el-
ler utføres i samarbeid med BFs sekreta-
riat.

Som skrevet tidligere ønsker ikke forbunds-
styret å legge sterke begrensninger på
lokallagenes aktiviteter. Vi ønsker allike-
vel å komme med to avgrensinger.

Lokallagsstyrene skal i utgangspunktet ikke
være forhandlingsutvalg. I følge avtalever-
ket i offentlig sektor er det de lokale tillits-
valgte i hver virksomhet/kommune som har
forhandlingsrett med arbeidsgiver. Dette
betyr imidlertid ikke at de lokale styrene
kan ses helt isolert fra forhandlingene.
Medlemmenes lønns- og arbeidsforhold er
hovedoppgavene for BF, dette må derfor
også avspeile seg i lokallagenes virksom-
het. Forbundsstyret ønsker derfor at lokal-
styrene skal utgjøre ressurspersoner som
kan gi råd og være til støtte for medlem-
mene i lokale forhandlinger. Vi ser heller
ikke bort i fra at de i enkelte tilfeller kan
gjennomføre forhandlingene. Men det er
primært de tillitsvalgte som skal føre for-
handlinger. BF har til nå satset på kurs for
de tillitsvalgte, det at disse er skolerte i
avtaler og forhandlingsteknikk er en forut-
setning for at BF skal kunne fungere som
en fagforening. Vi kan i denne sammen-
heng opplyse om at organisasjonene i 13-
gruppen for tiden arbeider med planer for
å bygge opp et lokalt forhandlingsapparat.

Forbundsstyret ser det som uheldig om BFs
lokallag blir konkurrenter til NBFs
regionallag. Alle BFs medlemmer er kol-
lektivt tilsluttet NBF og dermed også med-
lem av et regionallag. Vi mener derfor det
er naturlig at BFs medlemmer støtter opp
om og påvirker NBFs virksomhet lokalt i
stedet for å drive parallell virksomhet.

I slutten av april meldte Stavanger Aften-
blad at de første forslagene fra en "økse-
komite" i Stavanger kommune var klare.
Det er snakk om å spare 70 millioner kro-
ner i kommunen. Kommunalavdeling kul-
tur, idrett og kirke skal ha fått beskjed om
å spare inn 9,2 millioner kroner. Det meste
skal tas på Sølvberget, Stavanger kultur-
hus, der biblioteket ligger. Hvordan dette
vil ramme biblioteket og de ansatte der er
uklart. I Aftenbladet står det: "For de an-
satte er dette urolige tider. Det var
fagforeningsmøte i Bibliotekarforbundet i
går. - Det svirrer mange rykter på gangen

Kulturløst i Sølvberget?
og mange er urolige. Men på møtet hadde
vi ingen konkrete forslag å forholde oss til.
Vi venter fortsatt på at forslagene skal
komme til oss, sier leder av forbundet ved
Stavanger bibliotek, Gerd Røysland Stein-
nes."

BF ser ut til å være alene om å uttale seg
underveis i denne saken. Såvidt Bibliote-
karen kjenner til, har Kommuneforbundet
inngått avtale med rådmannen om ikke å
uttale seg offentlig om dette, mot å bli holdt
løpende informert.


��

Randi Rønningen
Leder i BF
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Lokallaget - mellom barken og
veden

Verving
av nye
medlem-
mer må
vera ei
s k i k k e -
leg utfor-
dring for
lokalla-
get! Her
har vi
bruk for
både inn-
satsvilje
og enga-
sjement -
kanskje
o g s å

forhandlingsteknikk! Bibliotekarforbundet
kan vere svært nøgd med aukinga i
medlemstalet (pr. dato har vi passert 700).
Men det er atskilleg fleire mulege medlem-
mer i kommunsektoren, særleg små
kommunar er underrepresenterte!

Vi som bur i distrikt med små
arbeidsplassar, vil ha større rolle som
rådgjevarar enn lokallag der det er fleire
medlemmer på arbeidsplassane. Lokallaget
kan formidle kontakt med andre
«åleinemedlemmer», kontakt med andre
AF-forbund på same arbeidsplass, og vi kan
gje råd ved lokale forhandlingar. Men lo-
kallaget kan ikkje overta dei tillitsvalde sitt
arbeid. For at Bibliotekarforbundet skal bli
livskraftig, er det viktig å bygge opp
tillitsvaldapparatet. Dei tillitsvalde har dei
viktigaste oppgåvene i eit fagforbund.

Lokallaga kan også fungere som ei
«referansegruppe» for forbundsstyret, der-
som det er saker som dei vil drøfte på litt
breiare basis.

Eit regionalt samarbeid er på trappene
mellom AF-forbund i 13-gruppa. Dette

Leikny Haga Indergaard
Leiar av BFs lokallag i Rogaland

meiner eg er svært interessant, ved t.d. å
arrangere felles regionale kurs får ein re-
dusert kostnader til reise, og samstundes
får ein høve til kontakt med dei andre for-
bunda som vi skal samarbeide med regio-
nalt.

Bibliotekarar har etter kvart fleire
interesseorganisasjonar å halda styr på. Vi
ser ofte at utanforståande blandar ihop
Norsk Bibliotekforening og Bibliotekar-
forbundet. Ikkje sjeldan vert namna
omforma - som til Norsk Bibliotekar-
forbund!

Norsk Bibliotekforening har både
spesialforeiningar t.d. for skulebiblioteka-
rar og lokallag i kvart fylke. At eit fagfor-
bund og ei interesseforeining innan same
fagfelt har felles interesser og felles med-
lemmer er naturleg. Men lokallaga i
Bibliotekarforbundet må ikkje bli kon-
kurrentar til NBF sine lokallag. Vi må ta
kontakt med NBF lokalt, og koordinere
møtetider og tema, slik at desse ikkje kol-
liderer. Det er viktig å profilera Bibliotekar-
forbundet slik at det blir oppfatta som ei
rein fagforeining, ikkje ein fagleg interes-
seorganisasjon.

Bibliotekarar er kjende for å vera flittige
og pliktoppfyllande, men vi må passe på at
vi ikkje jobbar dobbelt. Lokallaget må ikkje
ta på seg oppgåver som etter vedtektene skal
takast hand om av dei plasstillitsvalde el-
ler forbundsstyret.

Bibliotekaren kan brukast til innspel om
lokallaga si verksemd - skriv gjerne om kva
oppgåver du meiner lokallaget ditt skal
prioritera!

Leikny Haga Indergaard er
leiar av BFs lokallag i Ro-
galand.

Då Bibliotekarforbundet vart starta, fekk
mange av oss medlemmer nye og
utfordrande oppgåver i nytt forbund. Fag-
foreiningsarbeid var det svært få som hadde
erfaring med, og slik som dei lokale pamp-
ane i Norsk Kommuneforbund skulle iall-
fall ikkje vi bli!

Utan erfaring, og med manglande vilje til
fagforeiningsarbeid som alternativ karriere-
veg, sit eg så i dag som 1.vara til forbunds-
styret, leiar av lokallaget i Rogaland og
hovudtillitsvald i Rogaland fylkeskom-
mune.

Det at ein har verv på alle nivå i
Bibliotekarforbundet er ei svært nyttig er-
faring, som gjer det lettare å sjå dei ulike
rollene i høve til kvarandre, enn om ein
t.d. bare hadde verv i lokallaget. Men i rolla
som lokallagsleiar kjenner eg meg litt
famlande fram på nye vegar. Eg meiner at
det nå er tid for Bibliotekarforbundet å
drøfte korleis lokallaga skal fungere, og kva
oppgåver dei bør prioritere.

Er det eigentleg plass til eit slikt lokalledd
mellom kontoret i Lakkegata og den
einskilde tillitsvalde? Lokallaget er klemt
mellom forbundsstyret og
tillitsvaldapparatet. Og kva rettar og full-
makter har eit lokallag ifylgje vedtektene?
Heller få, faktisk!

Den absolutt viktigaste oppgåva er å velje
delegatar til landsmøtet. Ellers skal vi vere
gode lokalvegvisarar både for forbunds-
leiinga og den einskilde tillitsvalde i eige
distrikt.
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Tina Mannai på jobb:

En uke på mattebiblioteket
������

Tina Mannai
Avdelingsbibliotekar
Matematisk bibliotek,
Universitetet i Oslo

Blindern der vi disponerer nesten hele 2.
etg. Det er 5 stykker som jobber i bibliote-
ket: 1 Instituttbibliotekar/ avd.bibliotekar
som er meg, 1 sekretær, 1 sivilarbeider og
2 skrankevakter som jobber utover etter-
middagen slik at vi kan holde åpent til kl
18.00 hver dag.

Biblioteket er et fagbibliotek med bøker,
tidsskrifter o.l. innen fagområdene mate-
matikk, mekanikk, statistikk og forsikrings-
matematikk/aktuarvitenskap. Samlingen
vår retter seg for det meste mot hovedfags-
studenter, forskerne og de vitenskapelig
ansatte. Det medfører at biblioteket har en
relativt begrenset brukergruppe, i tillegg til

fjernlånet vårt.
En får tid til å
bli kjent med
lånerne, og
yter service på
en annen måte
enn mange an-
dre bibliotek
kan ta seg tid
og råd til.

Da jeg fikk
oppdraget å
skrive dagbok
tenkte jeg at
dette måtte bli
kjedelig les-
ning for
Bibliotekarens
lesere. Hos
meg skjer det
da ikke så mye
s p e n n e n d e ,
men etter at
jeg begynte å
ta notater viste
det seg at det
skjer da ting
hos oss også:

Vi har bedt en rekke bi-
bliotekarer skrive dag-
bok fra en uke på sin ar-
beidsplass. Denne gan-
gen er det Tina Mannais
tur.

Matematisk bibliotek er ett av instituttbi-
bliotekene under Det matematisk-naturvi-
tenskapelige fakultetsbibliotek ved Univer-
sitetet i Oslo. Alle instituttbibliotekene, 14
i alt, ligger spredt rundt sammen med sine
respektive institutter. Matematisk bibliotek
befinner seg i Matematikkbygningen på

Mandag

Mandag er alltid en spennende dag å
komme på jobben. Vi har vært plaget med
innbrudd og det er alltid spennende å se
om datamaskinene våre har overlevd hel-
gen. Og denne mandagen var alt i orden.
Nå har det heldigvis gått bra hos oss lenge,
men vi har vært nødt til å bolte fast alle
datamaskinene.

Andre dataproblemer er vi derimot ikke
forskånet fra i dag. Mail-serveren vår er
nede og det betyr at vi ikke får logget oss
på nettet for å lese e-mail hverken privat
eller til biblioteket
(Matematisk.bibliotek@ub.uio.no). E-mail
er mye brukt som kommunikasjon mellom
brukerne og oss både når det gjelder pur-
ringer, bestillinger og brev om å hente re-
serverte bøker. Men virker ikke e-mailen
så får vi snakkes i stedet. Koseligere er det
iallfall.

Denne mandagen  har sekretæren fri, så
det blir ekstra mye å få unna på morgen-
kvisten. Mandag og onsdag setter vi ut de
nye tidsskriftheftene til utstilling, og mange
venter på disse, så det er best å få dem ut
før det begynner å komme folk i bibliote-
ket.  Likeledes tar jeg meg av bunken med
samper-fax’er som har kommet siden i går.
Tidsskriftbindene finnes fram og sendes til
vår kopitjeneste.

Mandag er alltid en spennende dag å komme på jobben. Vi har
vært plaget med innbrudd og det er alltid spennende å se om data-
maskinene våre har overlevd helgen. Og denne mandagen var alt
i orden, skriver Tina Mannai i dagboken sin. (Foto: TM)
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Selv om mail-serveren vår er  nede får vi
heldigvis allikevel kontakt med BIBSYS,
som er det biblioteksystemet vi bruker. Vi
er ganske hjelpeløse hver gang BIBSYS
ikke virker, da den nyeste delen av katalo-
gen vår er der og alle utlåns-  og
reservasjonsdata også. Men i dag er alt i
orden, og det er en liten bunke med bestil-
linger via BIBSYS også som jeg  skriver ut
og effektuerer med en gang. Greit med alt
som er gjort. Tidlig på dagen er det enda
ikke så mange lånere innom, og med en
stabil krets av lånere så klarer de fleste som
er innom seg uten alt for mye hjelp.

De som møter fram tidligst av alle er de
som tar grunnkursene i matematikk (MA
001) og statistikk (ST 001). I disse to fa-
gene låner biblioteket ut videoforelesninger,
og det er rift om disse blant studentene. Selv
om vi har kort utlånstid og relativt mange
eksemplarer av hver, så lønner det seg å
være tidlig ute. Nå er det heller ikke så
lenge til eksamen, og da merker vi presset
om videolån enda mer, mange bruker disse
til repetisjon.

Sivilarbeideren i biblioteket er ansvarlig for
miniregistrering av eldre bøker i BIBSYS.
Vi har et håp om at alle bøkene i de åpne
samlingene skal være registrert i løpet av
året. Han sitter ute i skranken mesteparten
av tiden slik at jeg får tid og fred til å få
unna noe papirarbeid.

Det er en haug med regninger som skal
betales og en del nyinnkjøp som skal fore-
tas. BIBSYS håndterer fakturaer og bestil-
linger, så alt er heldigvis under kontroll.
Det ble 32 bestillingsbrev, viste utskriften,
og noen av dem haster det med, så jeg faxer
hastebestillingene til Starkmann i London.
De er effektive på den type bøker. De be-
stillingene det ikke haster med fordeles til
div. agenter i Norge, Nederland og Tysk-
land.

I morgen skal jeg på kurs og jeg bruker siste
delen av dagen til å forberede meg til det.

Tirsdag

I dag er kurstemaet HTML-editering. Kur-
set arrangeres av Mat.Nat. og er et internt
kurs for de som skal lage og vedlikeholde
bibliotekenes Web-sider. Kurset foregår i
USITs kursrom der det er PC’er til alle
sammen. Vi er 8 stykker på kurs + 2 kurs-

ledere som også
er fra egne rek-
ker. Dette kurset
er et videregå-
ende kurs, dvs at
alle vi som er
med har allerede
deltatt på et tid-
ligere kurs og
har laget Web-
sider for biblio-
teket.

Første del av
kurset er viet en
del nye funksjo-
ner: Hvordan
sette opp tabel-
ler, Hvordan
legge inn bilder,
grafikk, farger
etc. Vi bruker en
ny versjon av
editoren, som
har mange nye
og forbedrede
muligheter. Vi
bruker også en
del av kurset til
å diskutere hvor-
dan vi skal utvi-
kle Web-sidene
våre best mulig,
hvordan infor-
masjonen best
bør presenteres
og sidene
vedlikeholdes.

Siste del av kurs-
dagen er avsatt
til jobb med våre egne sider, med god hjelp
og støtte fra våre kursledere. Jeg har be-
gynt med en omstrukturering av sidene til
Matematisk bibliotek. Jeg vil legge inn litt
flere ikoner og gjøre siden litt mer spen-
nende, men det er vanskelig å bestemme
seg for hvordan jeg skal gjøre det, og tiden
går som vanlig fort når en driver med slike
ting. Plutselig er kursdagen over.

Onsdag

Tilbake på jobben etter kurs er det som all-
tid mye å ta fatt på. Det ligger en del brev
som skal leses og besvares. Ett av dem er
fra en forsker som skriver en biografi om
Niels Henrik Abel, Norges mest kjente ma-

tematiker. Han trenger hjelp til å få bekref-
tet noen referanser til referanselisten sin.
Han trenger også hjelp til å finne bilder av
en del matematikere som skal brukes som
illustrasjon i boken. Å finne bilder er alltid
vanskelig, men etter å ha lett en stund kan
jeg iallfall skaffe ham noen av dem.

I løpet av gårsdagen har det også kommet
mange bøker til gjennomsyn. Jeg registre-
rer dem raskt og fordeler dem til bok-
utvalget som skal vurdere om det kan være
interessant å ta inn noen av dem i samlin-
gen.

Onsdag morgen er også dagen for «kurs»
for nye brukere i biblioteket. Her får nyan-
satte eller nye studenter en omvisning i bi-

Tidlig på dagen er det enda ikke så mange lånere innom, og
med en stabil krets av lånere så klarer de fleste som er innom
seg uten alt for mye hjelp, skriver Tina Mannai. (Foto: TM)
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blioteket med nærmere forklaring av hvor-
dan den emneinndelte hylleoppstillingen
vår fungerer. Litt om hva slags bøker bi-
blioteket har, hvordan en best gjør seg nytte
av samlingen vha katalogen, opplæring i
BIBSYS-søking, opplæring i de
matematikkbasene vi har på CD-rom og via
internett. I dag har jeg bare én som har
ønsket en orientering, så jeg kan skreddersy
opplegget for henne. Hun skal skrive
semesteroppgave i MA 115, Matematikk-
ens historie, og har valgt indisk matema-
tikk som oppgave. Sammen finner vi fram
til det stoffet hun trenger, og samtidig får
jeg vist hvordan systemet hos oss virker.

Så viser det seg at skrankePC’en vår, som
er satt opp med strekkodeleser og tar seg
av alt utlån og retur, plutselig har blitt syk.
Diskettstasjonen virker ikke, og jeg må
kontakte service. Først ser vi om vår egen
tekniker kan ordne det,
men det seg dårlig ut. Den
må inn til leverandøren, og
vi blir uten utlånsmaskin.
Men heldigvis etter et par
timer er maskinen på plass
igjen. Det var en ledning
fra diskettstasjon til hoved-
kortet som var i ustand.
Godt at det lot seg ordne
så fort.

Innimellom dette har
lånere kommet og gått. De
fleste kjente, men plutse-
lig har vi et ukjent ansikt i
skranken. Han er billed-
kunstner og trenger bøker
om fraktaler. Han har et
prosjekt på gang som
dreier seg om visualisering
av fraktaler og han trenger
lettfattelige bøker med
gode bilder i. I tillegg til
fraktaler er han interessert
i deformasjonsteori og lu-
rer på hva vi har om det
emnet. Jeg har ikke høy-
ere matematisk utdanning
så jeg er glad jeg kan overlate noen av de
mest tekniske spørsmålene til sivilarbeide-
ren (!) - han er doktorgradsstudent i mate-
matikk. Mens de snakker om deformasjons-
teorien, finner jeg fram fraktalbøkene han
trenger. De to andre kommer fram til at
nivået deformasjonsteoien ligger på hos oss
blir for avansert for låneren, men han for-

later oss etter en stund med en stor bunke
bøker under armen og er fornøyd med ser-
vicen. Han hadde mange historier om hjelp-
somme bibliotekarer han hadde møtt på sin
vei.

UPS- der kom vist ettermiddagsvakten.
Klokka er 15.30 og det er tid for å kaste
seg på sykkelen hjem.

Torsdag

Jeg har ikke før kommet meg på jobben før
telefonen ringer hissig. Det er en haste-
bestilling fra Ullevål Sykehus. Vi har en
bok som en av deres røntgenleger trenger,
og han skulle helst ha hatt den i går! Jeg
kan ikke hjelpe for at jeg alltid skynder meg
ekstra mye når det er sykehusbibliotekene
som ringer med hastesaker. Jeg får liksom

følelsen av at her ligger pasienten på
operasjonsbordet og nå avhenger alt av
meg... (Nå har jeg i mitt tidligere liv jobbet
akkurat ved røntgenavdelingen på Ullevål,
så jeg vet jo at så ikke er tilfelle, men...)

Boken vår viser seg å være utlånt, men til
en av våre egne lånere. Så lenge boken fin-

nes på huset lar den seg alltids skaffe. Det
viser seg også at låneren av boken ikke har
kommet på jobben enda, men jeg legger en
beskjed i posthylla hans og sender ham også
en  e-mail - og lover å ringe Ullevål så snart
boken kan hentes. En og en halv time se-
nere er boken klar for Ullevål.

Etter å ha ekspedert en haug med bestillin-
ger og lånt ut og returnert bøker og video-
kassetter prøver jeg å få litt tid på kontoret.
Jeg har prosjekt nyrevidert Web-side å ta
meg av. Det gjelder å få gjort noe mens
kurset er friskt i minnet. Etter å ha grublet
litt har jeg fått flere nye ideer og sidene ser
ut til å bli flotte, men ferdig blir jeg ikke.

Etter lunch får jeg telefon fra Assisterende
fakultetsbibliotekar/IT-leder som lurer på
om jeg har testet den siste versjonen av
MathSci via Web. Vi vurderer om vi skal

gå bort fra abonnement på CD-rom og over
til online abonnement via internett. Et par
av medlemmene av bibliotekutvalget skal
ha testet de forskjellige versjonene og gitt
meg en tilbakemelding, men jeg har ikke
hørt noe. Jeg purrer på dem.

Resten av dagen går med til å katalogisere

Så viser det seg at skrankePC’en vår, som er satt opp med strekkodeleser og tar seg av alt utlån
og retur, plutselig har blitt syk. Diskettstasjonen virker ikke, og jeg må kontakt service, rappor-
terer Tina Mannai i sin dagbok fra Matematisk bibliotek ved Universitetet i Oslo. (Foto: TM)
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en rekke bøker som har ventet altfor lenge
med å få komme ut på hylla. Klassifiserin-
gen av dem er det bibliotekutvalget som tar
seg av.

Fredag

Så er endelig fredagen her. Selv om det er
morsomt å jobbe ser jeg alltid fram til å
kunne sove litt lenger om morgenen i hel-
gen.

Fredag pleier å være en ganske rolig dag.
Mange av studentene har ikke forelesnin-
ger på fredager. Det medfører at de viten-
skapelig ansatte får tid til seg selv og fors-
kningen sin. Så det er som regel på freda-
gene de vanskelige referansespørsmålene
dukker opp.

Sånn er det også i dag. Et par av forskerne
er innom med lange referanselister der de
helst skal ha kopi av alt sammen, og så raskt
som mulig. BIBSYS og Trip er de første
hjelpemidlene jeg tyr til. Finner jeg det jeg
trenger der er det meste gjort, men hvis ikke
er det å lete videre. Fakultetsbibliotekets
fjernlånsavdeling er de som tar seg av de
«umulige» sakene for oss ute i provinsen. I
dag blir det bare et par stykker som sendes
over til dem, en intern rapport ved MIT er
ikke lett å skaffe, likeledes et preprint ut-
gitt ved Stanford University i 1968.  Mulig
de ikke er å få tak i, men vi får prøve.

Mange av videolånerne er innom for å si-
kre seg en videoforelesning til helgen. Noen
kan vi ikke hjelpe fordi det er lange vente-
lister på kassettene mens andre får det de
ønsker.

Dagen går med til diverse rutinearbeid og
mye skrankejobbing. Telefoner kommer
også med et par bestillinger på ting som
haster og det kommer en fax fra Nasjonal-
biblioteket på Island. Jeg rekker å få boken
avgårde til dem med ettermiddagsposten.

Helt på slutten av dagen får jeg til og med
tid til en lien privat internett surfing. Godt
for oss fra landet når lokalavisen,
Brønnøysunds Avis, er på nettet. Så blir jeg
oppdatert på siste nytt hjemmefra også, og
tar helg!

I løpet av vinteren og våren har det vært
avholdt årsmøter i lokallagene, og vi har
mottatt referater fra de fleste av dem. Vi
vil minne lokallagsstyrene om at Bibliote-
karen er åpen for meldinger, referater, ar-
tikler, notiser, eller annet fra dere som job-
ber med BF lokalt.

Her er noen inntrykk fra virksomheten i
BFs lokallag landet rundt:

Troms:

Det var årsmøte i Troms lokallag av BF i
slutten av februar. Sigrid Fossland kunne
ønske  hele 11 av lagets 15 medlemmer vel-
kommen da årsmøtet ble satt på Tromsø
bibliotek. BFs faglige sekretær Sølvi Kris-
tiansen var også tilstede. Sigrid Fossland
ble gjenvalgt som leder i lokallaget.

Nordland:

Her holdt de årsmøte i Bodø i midten av
mars. Seks medlemmer var tilstede. I til-
legg til vanlige årsmøtesaker, kunne Johan
Koren orientere fra BFs kurs for tillits-
valgte, og Grete G. Josefsen orienterte fra
lønnspolitisk konferanse holdt i Bodø i
november i fjor, der hun deltok sammen
med Astri Fygle og Ragnhild Eggen. Grete
G. Josefsen ble gjenvalgt som leder i lokal-
laget.

Møre og Romsdal:

Årsmøtet ble avholdt 9. mars i fylkes-
bibliotekets lokaler i Ålesund. Avtroppende
leder Mari Bugge ønsket velkommen og
refererte fra siste forbundsstyremøte før de
ordinære årsmøtesakene ble gjennomgått.
Det ble diskutert prinsipper for sammen-
setting av lokallagsstyret, og to punkter ble
vedtatt. "Minst ett styremedlem skal sitte
over fra en valgperiode til den neste, for å
sikre kontinuiteten i styrets arbeid. Og:
Både fylkeskommunale og kommunale bi-
bliotek skal være representert i styret."
Under behandlingen av handlingsprogram-
met uttrykte årsmøtedeltakerne at BF også
lokalt burde være faglig-politisk pådriver i
lønnsspørsmål, og at det ikke bare skulle
gjelde en gruppe av bibliotekarene. - Års-
møtet valgte Anne Marie Øvstegård som
ny leder for lokallaget. Hun arbeider ved
fylkesbiblioteket i Ålesund.

Nytt fra lokallagene:
Sogn og Fjordane:

Til årsmøtet i Førde i midten av mars var
hele 13 av BFs medlemmer i fylket møtt
fram. Under behandling av årsmeldinga
kommenterte lokallagsleder Kari Elin
Røyrane og styremedlem Signe Witsø hvor-
dan kontakten var mellom lokallaget, for-
bundsstyret og faglig sekretær Sølvi Kris-
tiansen. Under diskusjonen om handlings-
plan, ble forholdet mellom BF og FBF drøf-
tet. Kari Elin Røyrane orienterte om det
nystartede fylkesforum for AF-foreninger
lokalt. Hun ble gjenvalgt som lokallagsleder
for kommende periode.

Rogaland:

Dagen før kvinnedagen kunne Leikny Haga
Indergaard ønske velkommen til årsmøte i
Rogaland lokallag av BF. Marianne Tengs
orienterte fra BFs landsmøte i fjor høst.
Årsmøtet merket seg at det faktisk lar seg
gjøre å få vedtektsendringer vedtatt på
landsmøtet, så slike forslag kan med for-
del bringes videre til landsmøtedelegatene,
står det i referatet. Det går ellers fram at
lokallagsstyret har deltatt både på lønns-
konferanse og tillitsvalgtkurs. Ellers sat-
ser laget i kommende periode på verving
av nye medlemmer og koordinering av virk-
somheten i fylket. Leikny Haga Indergaard
ble gjenvalgt som leder i lokallaget. Etter
årsmøtet ble det arrangert vanlig medlems-
møte hvor tema bl.a. var de lokale
tillitsvalgtes oppgaver og lønnsoppgjøret.

Agder:

Årsmøtet ble avholdt på Kristiansand folke-
bibliotek i begynnelsen av mars med åtte
medlemmer tilstede. Under behandlingen
av handlingsprogrammet informerte Inge-
bjørg Aagre om hva som skjer på sentralt
hold når det gjelder verving. Lokalt skal
det utarbeides oversikter for verving i begge
Agder-fylkene. Ellers henstilte lokallaget
til forbundsstyret om å gi god og oversikt-
lig informasjon om hva som skjer når en
melder seg ut av annen fagforening og inn
i en ny, og gi informasjon om forsikrings-
ordninger som mange har knyttet opp mot
sin fagforening. - Anne K. Undlien fra
Kristiansand folkebibliotek ble valgt til
leder av lokallaget.
                                      (forts. neste side)
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...Nytt fra lokallagene: (forts. fra forrige side)

Telemark:

I begynnelsen av mars var det årsmøte i Telemark BF, på
Telemarksbiblioteket i Ulefoss. På virkeplanen har Telemark satt
rekrutteringsarbeid øverst. Ellers skal de jobbe med skolering i
fagforeningsarbeid og forhandlingsteknikk, oppfølging når det
gjelder lønnsforholdene for bibliotekarene i videregående skoler,
og lokalt samarbeid med andre AF-forbund, både på fylkesnivå
og lokalt på arbeidsplassen i kommunen. Til styret ble valgt Kjer-
sti Bjerka, Signe Hansen og Kristin Kleppo Grøndalen.

Buskerud:

Her var det årsmøte i midten av mars. Tolv medlemmer var til-
stede da lokallagets leder Lasse Henschien ønsket velkommen.
Forslag til opprettelse av forhandlingsutvalg fulgte årsmøte-
papirene. Det var et klart ønske fra de frammøtte at forhandlings-
utvalg skal nedsettes. Utvalget skal fungere for alle medlemmene
uavhengig av arbeidsplass og arbeidsgiver. Utvalgsmedlemmene
kan delta i formøter og forberedelse av lønnssaker, men selve lønns-
forhandlingene er den enkelte arbeidsplass/hovedtillitsvalgts an-
svar. - Ellers ble medlemsverving fremhevet som en viktig opp-
gave i handlingsprogrammet for kommende periode. - Til
forhandlingsutvalget i Buskerud BF ble Monica Nævra, Anne Sten-
hammer Skjæret, Berit Engebak, Anne Foss og Nina Width valgt.
Utvalget skal konstituere seg selv. - Lasse Henschien ble gjen-
valgt som leder av Buskerud lokallag av BF.

Hedmark og Oppland:

BFs lokallag for Hedmark og Oppland var samlet til årsmøte i
Hamar 7. mars. Åtte medlemmer var tilstede da møteleder Marte
Sørensen satte årsmøtet. I handlingsprogrammet for kommende
periode står rekruttering øverst. Gruppene som er spesielt nevnt
for verving er bibliotekarer innen den videregående skole, de stør-
ste bibliotekene i begge fylker og nyansatte. Skolering av tillits-
valgte og samarbeid med andre AF-forbund på lokalt plan står
også på handlingsprogrammet for 1996 i Hedmark/Oppland. Marte
Sørensen ble gjenvalgt som leder av lokallaget.

Akershus:

Torsdag 21. mars hadde Akershus lokallag av BF sitt årsmøte.
Møtet ble avholdt i fylkets mest sentrale bibliotek, nemlig Deich-
manske bibliotek i Oslo, nærmere bestemt Majorstua filial. Bare 7
medlemmer møtte, noe som er svært lite sammenlignet med la-
gets totale medlemstall. Av den vedtatte handlingsplanen går det
fram at det bl.a. skal arrangeres et medlemsmøte med informa-
sjon om lønnsforhandlingene som hovedtema. Ellers er rekrutte-
ring og deltakelse i AFs lønnspolitiske offensiv og AFs fylkes-
forum med i  handlingsplanen. - Eli Wilhelmsen fra Nasjonalt
læremiddelsenter ble gjenvalgt som leder av lokallaget.

NB!    Bibliotekarforbundets
medlemstall har passert 700!
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I skriftet med ovennevnte tittel, utgitt i 1972, gir bibliotek-
inspektør Sigurd Balsnes i Sogn og Fjordane smakebiter
fra bibliotekhistoria. Og i august 1946 var det bibliotek-
historisk sus over Førde: Norsk bibliotekforening hadde sitt
første landsmøte der etter frigjøringa. En av gjestene var
bibliotekar Johs. Lehm Laursen fra Danmark. Etter hjem-
komsten skrev han malerisk om det å reise fra København
til Førde, om mobil bibliotektjeneste i Norge, men også om
betydningen av inspeksjon og kontroll, slik han så det:

«Ingen Autostrada fører direkte fra Sted til Sted, men Vejene
snor sig i Ottertaller Fjeld op og Fjeld ned! Den Dag, nor-
ske Biblioteker har overvundet Afstandene, har de løst de-
res største Problem. Den Dag norske Bogbiler kører i
regelmæssige Ruter gennem de milelange Dale og naar frem
til de ensomste Bygder, den Dag, norske Bibliotek-
inspektører har fast Kontroll over hver lille Bygdebog-
samling mellem Mandal og Kirkenes, mellem Bergen og
Østgrænsen - den Dag er Problemet løst for norsk
Bibliotekvæsen.»

Bibliotekarens redaksjon har nedsatt et "Rådgivende utvalg for
materiale funnet under skranken", der alle våre lesere er medlem-
mer. Her er denne månedens saker:

Nødvendige arbeidsoppgaver:
«Hvis en låntaker ikke leverer bøkene tilbake, anmodes bibliote-
karen om å gjøre det fornødne.» (I reglement for Stortingsbiblio-
teket, §5, 1970)

Utdanningsbehov:
«Biblioteket er nå lukket om ettermiddagen på grunn av innskren-
ket personale.» (Plakat ved skranken i Videnkabsselskabets bi-
bliotek, 1970)

Fra vår nære fortid I:
«TITTHULLKORT  -  Kort konstruert for innkoding av tilvekst-
numre for dokumenter med felles indeksterm. Koding skjer ved
punching i kortets flate slik at litteratursøking kan foretas ved
gjennomlysing.» (Fra «Utkast til fagterminologi for bibliotek og
dokumentasjon», utgitt av Norsk Dokumentasjonsgruppes Studie-
gruppe for Terminologi (NDG/SGT), Oslo : 1976)

Fra vår nære fortid II:
«RANDHULLKORT  -  Kort for dokumentrepresentasjon kon-
struert med huller langs kantene slik at resultat av dokumentanalyse
kan kodes inn ved at «broen» mellom randhullene og kortkanten
klippes over.» (Fra «Utkast til fagterminologi for bibliotek og do-
kumentasjon», utgitt av Norsk Dokumentasjonsgruppes Studie-
gruppe for Terminologi (NDG/SGT), Oslo : 1976)

Som Lenin, så Sissel Nilsen?:
«Følgende endringer må settes i verk umiddelbart og uten unn-
tak: ...  Bibliotekets lesesal må være åpen, slik praksisen er i pri-
vate bibliotek og lesesaler for de rike i siviliserte land, fra kl.8.00
til kl.23.00 hver dag, også på søndager og helligdager.»
(Lenin, i forordning om folkebiblioteket i Petrograd, november
1917)

Årsak og virkning:
«Presis klokken 7 nådde de det avtalte sted i Bolougneskogen,
denne parken som er blitt verdensberømt ikke så meget på grunn
av sin skjønnhet som på grunn av sine dueller. Hvor finner man
en park med en lignende litterær berømmelse? Dueller i Boulogne-
skogen er beskrevet i tusenvis av romaner og har bidratt kraftig til
bibliotekenes søkning.» (Fra Sven Elvestad: Wilson, mannen med
mansjettknappen. 1970)

Nye saker som leserne ønsker behandlet i utvalget, sendes
Bibliotekarens redaksjon, Runnen 4, 6800 Førde.
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Rune Hoelseth har i siste nummer av bibliotekarstudentenes or-
gan «Bråk & bibliotek» laget et meget lesverdig intervju med for-
fatteren Torgrim Eggen. Vi var nysjerrige på om han kunne for-
svare uttalelsen «Glem biblioteket!», som han kom med i en
helsides annonse for Telenor Internett (Dagbladet 30.april)?:

"- «Glem biblioteket!» - dette sparket til bibliotekene er da både
dumt og urettferdig - f.eks. så er det Universitetsbiblioteket i Oslo
som står bak «Fridtjof Nansen bildedatabase» som er tilgjengelig
over Internett! Mange bibliotek arbeider også aktivt med å gjøre
det enklere for sine brukere å finne fram på Internett. Og kan ikke
nettopp bibliotekarer være til hjelp for brukerne til å vurdere kva-
liteten på den informasjonen de finner?

- Intet ondt om biblioteket! Det var boka jeg ville til livs, hvis du
tenker på denne artikkelen i Bok & Bibliotek. Selve det tunge,
kostbare, ekskluderende, miljøødeleggende produktet. [Dumme,
døde bøker. I: Bok og bibliotek - Årg. 62, nr 2 (1996)]. Det vi ser
er at bibliotekarene vil få et helt nytt ansvar for kontinuerlig å
digitalisere og systematisere informasjonen som så skal aksesse-
res hjemmefra, gratis, av alle. Det forbauser meg at ikke bibliotek-
vesenet sitter bøyd over gamle bøker og manuskripter med hånd-
skannere allerede. For hvem skulle ellers gjøre det? Det er mulig
man må komme opp med et litt mer intuitivt grensesnitt enn Dewey-
systemet, dog...

Jo, jeg er enig. «Glem biblioteket» er bare tøv. Det man kan være
interessert i å diskutere er i hvor stor grad bibliotekene må se
«kyberrommet» som sitt vesentligste arbeidsområde fremover. De
monumentale bibliotekbyggenes tid er forbi (jfr. Alexandria!). Deri-
mot har jeg sans for det lille, lokale biblioteket som et sted å mø-
tes, gjerne for å utveksle intellektuelle interesser. Sure beats the
hell out of discos."

Sier altså Torgrim Eggen. Og vi føler oss kanskje litt bedre. Men
hva med brukerne våre? Blant dem er det nok flere som leser Dag-
bladet enn Bråk & bibliotek.
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