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Trenger vi nye flotte biblioteklokaler på
veien inn i de virtuelle bibliotekenes tids-
alder? Tjenester basert på store tekstmeng-
der kan nå ytes fra små areal fylt med di-
verse datautstyr. På noen områder erstat-
ter slike tjenester bøker og tidsskrifter.
Referanseverk og en del fagtidsskrifter er
aktuelle eksempler. Samtidig ser vi at slike
tekst- og informasjonsleveranser uten
papirbasert lagerhold, i all hovedsak vil
supplere heller enn å utkonkurrere de tra-
disjonelle tjenestene. Bøker vil fortsatt bli
produsert på «gamlemåten».  Nye medier,
f.eks. multimedia, krymper ikke akkurat
arealbehovet. Det økende antallet fjern-
studenter krever også sin plass.

I Arendal flytter de ut av trangboddheten
om et drøyt år. Det nye biblioteket er både
bibliotekarer og publikum vel unt. Biblio-
tekarer trenger et godt arbeidsmiljø. Vil-
kåra for å kunne yte gode tjenester til pu-
blikum inngår som en vesentlig del av ar-
beidsmiljøet for bibliotekarer. Derfor er
kampen for gode biblioteklokaler en in-
tegrert del av bibliotekarenes kamp for be-
drede arbeidsforhold. Akkurat som data
og papir begge har en framtid i bibliote-
kene, har også bibliotekarer og publikum
felles interesser i gode biblioteklokaler i
framtida.

På vei ut av
trangboddheten

Også i Arendal er bibliotekarene snart:
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hadde en samtale med dem før de returnerte til hjembyen
Ogre.

Online boksalg tar av?......................s.18
I løpet av sommeren starter Overdrive Systems i Chicago
driften av the Electronic Book Aisle, en bokhandel hvor
kundene kan betale for å laste ned hele eller deler av
bøker fra nettet. Hva innevarsler dette?



SIDE  3BIBLIOTEKAREN   7/96

BFs forbundsstyre:

Randi Rønningen (leder)
Menighetsfakultetets bibliotek
Boks 5144 Majorstua
0302 Oslo
Tlf.jobb: 22 59 05 22
Fax: 22 59 05 30
Tlf.priv.: 22 19 56 41
E-post: randi.ronningen@menfak.no

Turid Holtermann (nestleder)
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling helse- og sosialfag
Ranheimsveien 10
7005 Trondheim
Tlf.jobb: 73 82 82 26
Fax: 73 82 82 01
Tlf.priv.: 73 91 11 59
E-post:turid.holtermann@ahs.hist.no

Siri Kolle (AU-medlem)
Fredrikstad bibliotek
Avdeling Onsøy
Onsøy

Steinar Lakså (styremedlem)
Meråker folkebibliotek
Meråker

Kari Lifjell (styremedlem)
Deichmanske bibliotek, Lesesalen
Oslo

Anne-Mette Vibe (styremedlem)
Norges idrettshøgskoles bibliotek
Oslo

Eli Wilhelmsen (styremedlem)
Nasjonalt læremiddelsenter
Oslo

Anne Woje (styremedlem)
Kvinnherad folkebibliotek
Husnes

Leikny H. Indergaard (styremedlem)
Rogaland fylkesbibliotek
Stavanger

BFs sekretariat:

Faglig sekretær: Sølvi Kristiansen
Adresse: Lakkegt.21,

0187 Oslo
Tlf.: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96
E-post:          bibforb@online.no
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leder'n

Bibliotekarforbundet vil i høst være svært
aktive på kursfronten. Vi har akkurat hatt
et eget kurs for 22 ansatte i kommune-
sektoren. I løpet av september skal BF
sammen med de andre forbundene i 13-
gruppen arrangere ni regionale kurs. Vi
skal også ha et kurs for statsansatte,
sammen med de andre forbundene i Lakke-
gata. Tar vi med de kursene  som ble ar-
rangert i vinter, vil over 100 av BFs med-
lemmer ha fått en
første innføring i
noen av de lover
og avtaler som
gjelder i arbeids-
livet.

Ett kurs over 2-3
dager er ikke nok
for å bli fullt ut-
lært som tillits-
valgt. Det er først
når en deltar ak-
tivt i forhandlin-
ger og møter at en virkelig lærer. Erfaring
er en av de viktigste forutsetningene for å
gjøre en god jobb i f.eks. lokale lønnsfor-
handlinger. Men jeg tror de kursene som
er arrangert har gitt det første trygge fot-
festet for de som har påtatt seg verv i BF.

Gjennom de kursene som BF selv har ar-
rangert har jeg truffet mange flinke og en-
tusiastiske medlemmer. Vel mangler vi er-
faring, både sentralt og lokalt, og det er
enda mye vi ikke har lært. Det er også
mange som føler stor usikkerhet foran høs-
tens lokale lønnsforhandlinger. Men BFs
tillitsvalgte har mye vilje og pågangsmot

til å starte arbeidet med å bedre bibliotekar-
enes lønnsforhold.

Det er viktig at den kompetanse-
oppbyggingen vi til nå har opparbeidet,
utvikles videre. Jeg håper at mange av de
som har sagt seg villige til å være tillits-
valgte for BF fortsetter med sitt arbeid, slik
at det ikke blir alt for mye utskifting. En-
hver organisasjon, også BF, har behov for

erfarne tillits-
valgte. Det å
være tillits-
valgt er ikke
bare en plikt-
øvelse, som i
en stafett, men
også en lang-
varig utfor-
dring for den
enkeltes egen-
utvikling med
formål å tjene
organisasjone-

nes medlemmer. BF trenger tillitsvalgte
som er villig til å bruke sin erfaring videre.
Dette er ikke bare en utfordring for hver
enkelt og for miljøene lokalt. BFs forbunds-
styre og sekretariat må også være med å
sikre en kontinuitet blant de som påtar seg
verv i organisasjonen. Det er viktig at de
tillitsvalgte får den nødvendige oppfølging,
i form av informasjon, støtte og kurs i vi-
deregående emner.

"... også BF
har behov
for erfarne
tillitsvalgte..."
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På vei ut av
trangboddheten
i Arendal bibliotek

Vi møtte Anne-Britt Danielsen på hennes
arbeidsplass i Arendal bibliotek en varm
julidag i år. Hun kaller seg selv «gulv-
bibliotekar» og framstår som en av de
mange erfarne og  kunnskapsrike bibliote-
karene som norske bibliotek er fylt med.
Ivrig etter å gjøre en god jobb for publi-
kum. Frustrert når det ikke lar seg gjøre.

Og i Arendal bibliotek er det dessverre ikke
så lett å gjøre en god jobb. Et mellomstort
bybibliotek er pressa inn i fire små etasjer i
en sliten 30-talls-bygård nær sentrum i
Arendal. Voksenutlånet, som du møter i
første etasje, minner mest om et magasin.
Her er bøker, skranke, m.m. pressa inn på
rundt 200 kvadratmeter. I etasjene over er
det også trange forhold for lesesal og barne-
avdeling. Som besøkende får du følelsen
av at du aldri kommer inn i selve bibliote-
ket. For det må jo være noe mer enn dette!

Men de har ikke mer plass. Ikke ennå. Men
om halvannet år flytter Arendal bibliotek
inn i nybygget sitt. Og det ser ut til å bli en
perle av et bibliotekbygg som åpner dørene
28.januar 1998. Med fasade mot torget og
«Hylleveien» i ryggen får byen omsider et
bibliotek de kan være stolte av. Og et bi-
bliotek som Anne-Britt Danielsen og hen-
nes kollegaer fortjener. Overgangen fra
dagens bibliotek på totalt 842 kvadratme-
ter, til nybygget på totalt 4.000 kvadratme-
ter, blir nødvendigvis stor.

- Av og til føler du at huset må sprekke snart. Det kan da ikke
være plass til flere bøker. De ligger jo overalt. Og det er denne
trangboddheten jeg synes er verst. Det blir så mye rot! Det er
så lett å gjøre feil, unødvendige feil, fordi vi har bøker plassert
alle steder. Og da synes jeg noen ganger at det kan være
ulystbetont bare å snu nøkkelen rundt låsen og gå inn på jobb.

Anne-Britt viser meg rundt i dagens biblio-
tek. Rundturen begynner i annen etasje, i
et lite kontorareal uten vinduer ut mot fri-
luft. Seks skrivepulter er pressa inn,
sammen med hyller, boktraller, m.m.

Klaustrofobi

- Og her sitter det folk og jobber på hver
pult?

- Ikke alle på en gang. Men noen sitter her
og katalogiserer hver dag. Noen pulter er
på deling mellom deltidsansatte. En av ar-
beidsplassene her er blitt smalere og sma-
lere, ettersom vi har måttet ta i bruk mer
og mer plass til lagringsformål. Du ser, det
er ikke mange centimetrene vi har her.
Sosialbibliotekaren for eksempel. Se her!
Hun kan jo få klaustrofobi! Så det er ikke
bare i utlånet vi har det trangt, nei.

- Din egen arbeidsplass?

- Den er her. Jeg har halv stilling, og deler
dette skrivebordet med en assistent. Jeg har
to skuffer i dette skrivebordet, og så stor
del av bokhylla...

- Og i det nye bygget får alle eget kontor?

- Kanskje ikke alle. Men jeg får nok en plass
hvor jeg liksom kan føle litt tilhørighet. For
det forsvinner her. Jeg kan komme her noen

Internett klassifisert etter
Deweys system

Det høres for godt ut til å være sant:
En person har klassifisert alle
websidene han/hun kjenner til på
bibliotekarisk vis, etter DDC20.  Tu-
senvis av websider er ordnet etter
emne - noe som må ha tatt evighe-
ter...  Adressen er:  http://
ivory.lm.com/~mundie/DDHC/
CyberDewey.html

Nordiske informasjonsdager
i Lund

I tiden 9.-11.10.96 planlegges det i
Lund flere arrangementer som retter
seg mot dem som er interessert i nett-
baserte digitale bibliotektjenester.
Indeksering av Internett, søke-
tjenester i Norden og håndtering av
elektroniske tidsskrifter i bibliotekene
er blant emnene som vil bli belyst.
Ytterligere informasjon kan leses på
adressen:  http://www.ub2.lu.se/
NNC/libconf-archive/

EUs bibliotekforsknings-
program søker testbibliotek

EU-kommisjonen ønsker å utarbeide
en liste over potensielle testbibliotek
for igangværende og fremtidige
bibliotekforskningsprogram .  De sø-
ker forbindelse både med fag- og
folkebibliotek som føler at de har le-
dig kapasitet til dette, og som ønsker
å knytte forbindelser med forsknings-
miljøer på kontinentet.  De som har
lyst, kan henvende seg til Torill
Redse, RBT.

Kurs i drift av www-
tjenester

Nordic net centre (NNC) vil arran-
gere et fjernundervisningskurs i hvor-
dan å legge inn informasjon på www/
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morgener, inn på den lille skrivepulten, som
jeg da deler med en annen, så er stolen opp-
tatt - jeg har ikke noen egen stol, den har
vi også på deling - og så er det bunker med
ting der, jeg kan ikke sette fra meg veska
engang! Det er vanskelig å forestille seg at
vi i det nye biblioteket kan sitte på separate
kontor, lukke døren og konsentrere oss. Her
kimer telefonen i ett kjør. Det er veldig for-
styrrende for de som skal sitte med tanke-
arbeid, lage planer eller gjøre andre ting
enn akkurat å være tilgjengelig.

- Er det vanlig å ta med arbeid hjem?

- Jeg tror nok at det blir gjort en del arbeid
hjemme. Det er vanskelig å koble ut spørs-
mål og samtaler som du ikke kan unngå å
høre etter med et halvt øre like ved siden
av deg.

- Gjennom døren der borte er det et ekstra
kontor?

- Det er førstebibliotekarens kontor. Der er
det faktisk et vindu som kan åpnes. Ved å
åpne for gjennomtrekk på førstebibliotekar-
ens kontor, kan vi få litt luft inn her også.
Men da kan jo ikke hun ha papirer liggende
løst på sitt skrivebord...

- Har arbeidsmengden økt etter den store
kommunesammenslåingen i Arendal?

- Ja, vi har fått ansvar for mange nye filia-
ler. Men vi kan f.eks. ikke lage felles
katalogavdeling for kommunen før det nye
biblioteket står ferdig. Her har det simpelt-

hen ikke vært fysisk plass nok til å sentra-
lisere katalogarbeidet.

- Den sentrale plasseringa til biblioteket nå
er det vel ikke noe å si på?

- Nei, dette er ikke langt fra sentrum. Men
ettersom nabobygget har vokst med en og
en etasje opp gjennom årene, har det blitt
litt mørkt og trist her. Det er stort sett bare
barneavdelingen i øverste etasjen, som får
sol.

Ønsket areal

- I det nye biblioteket blir det nok plass?

- Ja, vi får faktisk alle de kvadrametrene vi
har ønsket oss! Der andre bibliotek har
måttet skjære ned kvadratmetre under plan-
leggingen, har vår sjef Guri Erlandsen klart
å beholde det ønskede arealet tvers gjen-
nom hele prosessen. Det syns vi er godt
gjort.

- Det vil si at arbeidsforholdene for dere
blir slik dere ønsker?

- De blir helt fantastiske. Og jeg tror ikke
det bare er en følelse av at vi går fra dette
veldig trange til noe nytt. Men det ser så
fint ut. Jeg klarer ikke helt å forestille meg
hvor stort det blir, med plass mellom hyl-
lene og det hele. Når vi går og setter på
plass bøker her, så dulter vi borti lånere som
går og leter i hyllene. Og det er jo ikke plass
til rullestolsbrukere her. De kan ikke be-
vege seg mellom hyllene, rett og slett.

- Vi får faktisk alle de kvadrametrene vi har ønsket oss! Anne-Britt Danielsen har
grunn til å smile der hun sitter i Hylleveien, med grunnmuren til det nye bibliote-
ket i Arendal under seg. (Foto: ebe)

Internett, koordinere daglig vedlike-
hold, og  gi generell kunnskap om
tekniske og økonomiske muligheter.
Kurset vil begynne og slutte med en
dags opphold i Lyngby utenfor Kø-
benhavn, og starter opp 1. oktober
med avslutning 1. desember i år.
Øvrig arbeidsinnsats foregår i eget
bibliotek, ved egen skjerm, og det
beregnes et tidsforbruk på ca. 8 t/uke.
Undervisningen vil foregå på engelsk
med maksimum 50 deltakere, og pri-
sen er dkk 5.000.  Mer informasjon
forefinnes på URL:  http://
www.nnc.dk/courses/distance.html

Ti bud for god web-design

Webdesignstudentene Pia Møller
Jenssen og James Bjerkholt gir føl-
gende tips:

 1.  Ta  hensyn til nedlastningstiden.
     Unngå tung grafikk.
 2.  Designen skal videreføre/-
      integrere en eventuell profil.
 3.   La innholdet stå i forhold til bud-
      skapet som skal formidles.
 4.  Web’en bør være enklest mulig å
      vedlikeholde/forandre.
 5.  Ryddig design er viktig.
 6.  Et grunt og bredt navigasjons-
     hierarki er bedre enn et smalt og
      dypt.
 7.  La ikke websiden se ut som en
      lekeplass for «hotte» effekter.
 8.  Gi bruker en visuell tilbakemel-
       ding om hvor han er i web-struk-
       turen.
 9.  Utnytt interaktivitet der det er
       hensiktsmessig.
10.  For mange hyperlinker ødeleg-
       ger lesbarheten.

Bruns Libris med boksalg
på nettet

Som den første bokhandelen i Norge,
kastet Bruns Libris i Trondheim seg
ut på nettet, og er nå størst i Skandi-
navia mht. boksalg på nettet.  40.000
boktitler ligger ute, og ordrene strøm-
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- Har det vært så trangt her at brukerne har
utgjort et pressmiddel mot kommunen for å
få bygd nytt?

- Nei, jeg syns vi har altfor tålmodige lånere.
De syns liksom synd på oss som jobber her.
Men jeg kan jo nesten ikke skjønne hvor-
dan vi får nye lånere her. Men vi gjør jo
det! De kommer til dette fæle biblioteket og
blir lånere hos oss, tross alt. Det kan jeg
nesten ikke forstå. Av og til får vi besøk av
noen som kommer tilbake til byen etter
mange år. Så sier de gledestrålende at bi-
blioteket ser akkurat ut som før. Det får de
bare ikke lov til å si! Vi vil ikke ha det sånn
som det alltid har vært. De syns vel det er
litt nostalgisk, sier det for å være hygge-
lige. Men det er jo ikke noe hyggelig når du
åpner døra til utlånet og så og si får bøkene
i panna.

- I januar 1998 blir det simpelthen ganske
spennende hvordan både dere som jobber i
biblioteket og publikum reagerer på noe så
dramatisk nytt, da?

- Ja, det gjør det. Vi blir liggende så fint i
sentrum at jeg regner med at mange stikker
innom av nysjerrighet. For det har vært mye
snakk om dette nye bibliotekbygget. Mye i
avisene.

- Skal dere legge om noen av tjenestene sam-
tidig med innflyttingen?

- Vi skal kategorisere en god del av bok-
samlinga i det nye biblioteket. Vi er spent
på hvordan vi vil takle det, og hvordan lån-
erne vil finne fram. Det blir nok en del gå-
ing. Her har vi klagd over at vi går så mye,
opp og ned trappene for å hente bøker. Men
det blir jo plutselig et veldig stort gulva-
real.

Nødløsninger

- Situasjonen i bygget her må ha vært pro-
blematisk ganske lenge. Har ikke arbeids-
tilsynet vært inne i bildet?

- Jo da. Men selv om forholdene er
uakseptable, er det lite de kan gjøre. Brann-
tilsynet har vært her flere ganger. Forskjel-
lige nødløsninger har det blitt. Brann-
slukningsapparat og varslingsanlegg. Og
så en forferdelig branntrapp som er så bratt
at de fleste av oss ikke har turt å prøve den
ennå. Den går helt fra barneavdelinga på
toppen og ned i en bakgård som det er van-
skelig å komme ut av. Så hvis noen fami-
lier skulle ha behov for å komme seg raskt
ned fra barneavdelinga - jeg skjelver bare
ved tanken. De har sagt at vi skulle ha
brannøvelse, men... Jeg tror både brann-
tilsyn og arbeidstilsyn hadde vurdert steng-
ing av biblioteket dersom det ikke ble bygd
nytt bibliotek nå.

- Har informasjon og medbestemmelse fun-
gert godt i planleggingsprosessen?

- Ja, jeg syns det. Det har vært nedsatt for-
skjellige grupper, hvor de som jobber i bi-
blioteket har blitt dratt inn hele tiden. Og
så har vi jo en ganske fantastisk arkitekt,
som har begge ørene åpne for å høre på
oss. Han har vært svært tålmodig. Vi har
gått gjennom arkitekttegningene kvadrat-
meter for kvadratmeter. Jeg tror det er klar-
lagt hvor alt skal stå. Vi er blitt oppfordret
hele veien til å komme med utspill, skrive
ned når vi husker på ting. Alt er blitt vur-
dert. Jeg tror ikke noen føler seg tilside-
satt. Det har vært en veldig åpen prosess.
Men alle har jo ikke kunnet være med på
alt. Det ville ikke gått.

- Hva er det som blir best når dere flytter?
Hva er det du gleder deg aller mest til?

- Jeg tror nok vi gleder oss mest til å få
plass til alt det vi har rundt omkring som
lånerne ikke får se. Det er tross alt et fåtall
av publikum som spør oss. De går og leter
og stuller og styrer for seg selv. Tenk på alt

Folkebiblioteket i Arendal - anno 1996.
(Foto: ebe)

mer inn fra et marked som en lokal
bokhandel vanligvis ikke når.  I høst
åpner Bruns en ny bokhandel i Stein-
kjer som skal være et pilotprosjekt
innen ny litteraturteknologi, både
mht. design, salgsformer og utvalg.

Cyberopphavsrett - en
internasjonal sak

Et blad i Hong Kong har saksøkt en
dykker i California for brudd på re-
glene om opphavsrett.  Dykkeren
kopierte en rekke sider fra bladet og
brukte det på sin hjemmeside på
Internett for å reklamere for dykking
på Filippinene.  Bladet forlanger 13
milioner dollar i erstatning for bruk
av disse sidene.  Bladets advokat sier
at saken vil vise at Internett er ver-
densomspennende, og når man be-
går brudd på opphavsretten, kan man
saksøkes over hele verden.  Saken
følges med stor interesse av Inter-
nettbrukere og -forleggere over hele
verden idet det er få presedenser i
tvister om opphavsrett på Internett.

Cyberopphavsrett - i Norge

Internett må betraktes som et mas-
semedium som det i utgangspunktet
kan siteres fritt fra, slår Pressens
Faglige Utvalg (PFU) fast i den før-
ste klagesaken hvor utvalget har ut-
talt seg om Internetts status som
informasjonskilde.  Utviklings-
direktøren i Schibsted Nett AS inn-
klaget bladet Computerworld for
skjev gjengivelse av et innlegg han
skrev til en elektronisk diskusjons-
gruppe på Internett.

PFU sier i sin kommentar at
Computerworld måtte ha full anled-
ning til å sitere fra Internett-
innlegget, og viser til at diskusjons-
gruppen var tilgjengelig for alle uten
bruk av passord eller andre adgangs-
begrensninger.
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det de ikke får se, som vi har alle mulige
steder rundt i huset! Vi skal ha åpne maga-
siner for publikum. Det har vi begynt å
snakke litt om til publikum. De synes det
høres veldig spennende ut å få lov til det.
Og så får vi skjermer overalt, i biblioteket
her er det smått stell. - Men jeg gleder meg
mest til å komme i noe som er nytt, rent og
pent. Det er så skittent her, du får ikke vekk
den gamle møkka, selv om du pusser opp
hele greia. Jeg har vært nede og ryddet for
å få plass til to års tilvekst. Vi har ryddet
mye ned i kjelleren, som har blitt et nær-
magasin, kan du si.

Tungvint

- Hva står der nede i kjelleren?

- Hele 500-gruppa står der nede. Alle bø-
ker på tysk, fransk, italiensk og andre frem-
medspråk. Pluss et stort nærmagasin for
skjønnlitteratur. Da må folk se på en liste
her oppe og så må vi gå og hente bøkene.
Nå må vi ta ned en gruppe til, blant fag-
bøkene, fordi vi regner med at ytterligere
to års tilvekst her oppe klarer vi ikke. Selv
om vi hadde brukt hammer, så hadde vi
ikke fått inn flere bøker i hyllene!

- Hammer?

- Det er tungvint for de som setter på plass
bøker, at de hele tiden skal vurdere om de
skal hit eller dit. Så blir det - nei, nestemann
kan kanskje ta det - nei, nå er det så fullt at
vi må bruke hammeren, nå må noen sette

- Jeg tror nok vi gleder oss mest til å få plass til alt det vi har rundt omkring
som lånerne ikke får se, sier Anne-Britt Danielsen. (Her det nye biblioteket i
Arendal, tegnet av byggets arkitekt Einar Myraker.)

bøker et annet sted. Så fullt er det faktisk.

- Da jeg spurte deg hva du gledet deg mest
til, nevnte du først gleden ved å gi bedre
tjenester til publikum. Er det å ikke kunne
gi fullgode tjenester til publikum verre i
det daglige enn det at det fysiske arbeids-
miljøet er dårlig for dere?

- Ja, jeg syns nok det. Når du ikke kan hjelpe
publikum bedre, er det fordi du mister over-
sikten. Det er ikke bare det at jeg begynner
å huske dårligere, men det er så mange
smådetaljer å huske på: de bøkene står der,
men det er unntak for de bøkene, og så er
engelsk litteratur og bokstavene MNOP i
kjelleren, for da tok vi midterst i alfabetet
for å slippe å forskyve hele systemet, osv.,
osv.. Det er liksom så veldig lett å gjøre
feil. Det er ikke noe kjekt i lengden. Du er
ikke noe glad når du går hjem, uten å ha
kunnet gjøre jobben skikkelig. Vi har jo et
veldig morsomt yrke.

Anne-Britt Danielsen har sagt sitt. I løpet
av samtalen har jeg lagt merke til at øy-
nene hennes får en ekstra glød når datoen
28.januar 1998 blir nevnt. Etter altfor
mange år i et av de trangeste bibliotek i
landet, er det ikke rart at innflyttingsdatoen
i nybygget får noe magisk over seg. De
fleste forbinder vel Arendal med Pollen,
racerbåter, pommes frittes og munker på
Strand kafé. Om noen år vil de kanskje
legge til: - og servicen til bibliotekarene i
det flotte biblioteket ved torget.

���

Opphavsrett er løsningen,
ikke problemet

Dette uttalte Jon Bing, Kulturrådets
formann, under Multimedia-konfe-
ransen på Høgskolen i Lillehammer.
Det handler om å skape et rettferdig
marked for intellektuelt og skapende
arbeid, og betalingsordninger for ny-
skaping på Internett og CD-rom vil
gi innholdsskaperne noe igjen for job-
ben.

Kulturrådet foreslår at vederlagsorga-
nisasjonene, Tono, Kopinor, Norwaco
og Bono, skal forvalte rettighetene og
opprette avtaler også på multimedia-
området.  Dette fordrer imidlertid at
myndighetene utformer og vedtar et
regelverk som gir disse organisasjo-
nene rett til å kreve avtaler.  Det kre-
ves også et internasjonalt arbeid for
å få andre land til å akseptere denne
løsningen.  Juridisk sett er det imid-
lertid intet som skiller beskyttelsen av
opphavsrett for multimedia og på net-
tet fra andre medier.

Søndagsåpent bibliotek

Bystyret i Trondheim vedtok før jul i
1995 at hovedbiblioteket skulle holde
åpent på søndager.  En bruker-
undersøkelse viste at mange ønsket
seg søndagsåpent bibliotek, men de
ansatte gikk imot forslaget  og fikk
støtte i Arbeidsmiljøloven.  Kommu-
nen søkte Arbeidstilsynet om dispen-
sasjon, men fikk avslag.  Nå er søk-
naden anket til Kommunaldeparte-
mentet.

Det må nok imidlertid en lovendring
til før bibliotekene kan holde åpent
på søndager, og i mellomtiden går
diskusjonen for og imot.  Det er
mange hensyn som skal veies opp mot
hverandre:  Brukerne, de ansatte,
økonomi osv.   Kommunalkomiteen i
Stortinget holder i disse dager møte
på saken.
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Anja godt innpakka på bibliotekbesøk:

Islamic University
of Gaza
Redaksjonen i Bibliotekaren var på studietur til palestinske
bibliotek sist desember. Vi har laga ein serie med artiklar om
forskjellige bibliotek vi besøkte på Vestbreidda og i Gaza. I
tidlegare nummer har vi vore innom folkebiblioteka i Bireh
og Nablus, og universitetsbiblioteket i Bethlehem. Vi har også
presentert den nye palestinske bibliotekorganisasjonen. I dette
nummeret bringer Anja Angelskår Mjelde sine personlege
inntrykk frå biblioteket ved Islamic University of Gaza.

Under opphaldet vårt i Gaza hadde vi eit
tre-dagars kurs i bibliotekautomatisering
for personar frå ulike bibliotek i Gaza. To
av deltakarane på dette kurset, Hisham S.
Maghary og Atif A. Moushatha, kom frå
Islamic University of Gaza, og vi forhørte
oss med dei om det var mogeleg å ordne eit
besøk på biblioteket der. Det var ikkje noko
problem, bortsett frå ... meg. Eg måtte ikkje
ta det ille opp, men hadde eg noko imot å
iføre meg fotsid drakt og sjal når vi var på
besøk? Det var strenge reglar for påkled-

Omlag ein tredjedel av dei 4500 studentane ved IUG er kvinner. Biblioteket
og lesesalen har separate tider for kvinnelege og mannlege studentar, og
under vårt besøk var det jentene som disponerte biblioteket. (Foto: ebe)

Søkemotor prioriterer
websteder mot betaling

En amerikansk søkemotor, Open Text
Index, har nettopp begynt å selge
prioritert plass i søkeresultatene til de
webstedene som vil betale for det.
Med det stadig økende antallet søke-
maskiner som benyttes, kan det bli
vanskelig å holde oversikt over hvor-
vidt svarene er objektive og nøytrale
i forhold til den relevante informa-
sjon som søkeren er ute etter.  Selv
om de prioriterte webstedene er mer-
ket med et spesielt grafikksymbol, er
det uetisk og en form for snikreklame
å betale for oppgradert plass i søkere-
sultatene, mener bransjens folk her
hjemme.

Sensurdebatt i Australia

Etter at «internettsamfunnet» vant
den første runden i slaget om den
amerikanske Communications
Decency Act (CDA), har debatten
blusset desto mer opp i andre land
verden rundt.  I Australia diskuteres
en landsomfattende sensurlovgivning
som sidestiller både formidlere og
brukere av Internettjenester mht.
strafferettslig ansvar.  Lovforslaget
inneholder også en heller uklar defi-
nisjon av hva som skal reguleres.

Dersom forslaget får gjennomslag
kan leverandører og brukere risikere
to års fengsel for «å overføre, gi til-
gang til, motta eller reklamere for»
materiale som bl.a. «uttrykker eller
tar opp temaer som sex, narkotika-
misbruk, kriminalitet, ondskap og
vold» på en slik måte at det «strider
mot moralske standarder om ansten-
dighet som er alment akseptert av
fornuftige voksne mennesker».  Mot-
argumentene er de samme som i USA,
nemlig at sensur er teknisk umulig
og etisk uforsvarlig, og dessuten er
programvare for foreldrekontroll en
langt mer fornuftig løsning.

ning der. Eg hadde ingen innvendingar mot
det, men tenkte det kunne vere ei artig er-
faring å få med seg.

Islamic University of Gaza vart etablert i
1978 og er den første institusjonen i Gaza
som tilbyr høgare utdanning for palestina-
rane i området. Studietilboda spenner frå
sivilingeniør til Koran-studier til sjukepleie
og språk. Universitetet tilbyr også bl.a. di-
verse kurs og vidareutdanningsprogram for
lokalbefolkninga.
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"Det var ikkje bibliotek dei var mest interessert i å
prate om, heller kva eg synes om Gaza, palestina-
rar, påkledninga mi, om eg var gift og slike ting."
Anja lengst til høgre.  (Foto: ebe)

NBR og lagring av
elektroniske dokumenter

Avleveringsloven trådte i kraft 1. juli
1990.  Formålet med loven er at alle
norske, alment tilgjengelige doku-
menter skal bevares - til bruk for fors-
kning og dokumentasjon.  Dette gjel-
der også elektroniske dokumenter.
Men når det gjelder lagring av alment
tilgjengelig informasjon på Internett,
er ikke ressursene tilstrekkelige.
Foreløpig lagres en oversikt over nor-
ske elektroniske tidsskrifter, cd-
rom’er og disketter.  Fra høsten 1994
tas også alle tråder i norske news-
grupper vare på.  Den enkelte mel-
ding indekseres slik at den bl.a. blir
søkbar på emne.  Men det er altså først
de siste to årene at arbeidet med av-
levering av elektroniske dokumenter
har blitt intensivert, og mye elektro-
nisk informasjon har alt gått tapt.  Det
er dette Hans Martin Fagerli i sin bok
«Vår digitale fremtid» fra 1995 kal-
ler for et «elektronisk dokumenthull.»
Et annet problem er selve lagringen,
for hva slags medium som vil være
lesbart om 1000 år, er det idag umu-
lig å gi noe svar på.

Turbulent situasjon på
skolebokmarkedet

Neste år settes grunnskolereformen i
verk, og fra da og frem til årtusen-
skiftet skal skolene bytte ut alle bø-
ker på alle klassetrinn.  I mellomti-
den sitter skolene på gjerdet og ven-
ter, og kjøper ikke inn stort annet enn
blyanter og viskelær.  Dette fører til
et stort press på forlagene som har
store utgifter i forbindelse med de nye
lærebøkene, og liten inntekt på salg
av «gamle» lærebøker.  I fjor falt sal-
get med nesten 20% i forhold til året
før, mens det hittil i år har falt med
ytterligere 36%, dvs. en inntektssvikt
på rundt 80 millioner kroner i for-
hold til 1994.  Nå vil forleggerne ha
økte statlige bevilgninger til
skolebokkjøp i forbindelse med Re-
form 1997.

Etter kursslutt den tredje dagen
sette vi kursen for Islamic Uni-
versity saman med Maghary og
Moushatha. Vi blei ønskt vel-
kommen av leiaren for Public
Relations-avdelinga, og eg vart
sendt til omkledning. Rett
innanfor inngangsporten var
det eit eige rom for kvinnelege
besøkande som ikkje var kledd
etter universitetet sine reglar.
Her hang det fleire forskjellige
sjal og fotside svarte drakter
som ein kunne låne. Eg fekk
etter litt trøbbel tredd på meg ei
slik drakt over buksa og
gensaren eg gjekk i, og dekka
håret med eit sjal før eg slutta
meg til dei andre igjen. Eg må
innrømme at eg følte meg litt
dum der eg stod godt innpakka,
og ga reisefølget mitt det som
var meint å vere eit drepande
blikk. Han kunne berre våge seg
å le.

No som eg var kledd for anled-
ningen, fortsette vi inn på uni-
versitetsområdet med kurs for
biblioteket.

Omlag ein tredjedel av dei 4500 student-
ane ved IUG er kvinner, og det var nokre
av desse vi møtte då vi entra biblioteket. Vi
møtte faktisk berre kvinnelege studentar,
alle kledd i den tradisjonelle mørke, fots-
ide drakta og sjal som dekka alt hår. Alt
dekorert med vakre mønster. Forklaringa
på at det berre var kvinnelege studentar der,
var at biblioteket og lesesalen hadde sepa-
rate tider for kvinnelege og mannlege stu-
dentar, og under vårt besøk var det altså
jentene som disponerte biblioteket. Vi, el-
ler kanskje heller eg, vekte litt oppsikt, og
eg merka at eg fekk smil og nysgjerrige
blikk frå mange av studentane.

Vi byrja på omvisninga i underetasjen med
dei innbundne tidsskrifta, men det var ikkje
mykje eg fekk med meg før eg blei nappa i
ermet. Moushata opptrådte som
«kontaktformidlar» for to jenter som hadde
lyst til å snakke med meg. Dei to vennin-
nene, som begge studerte engelsk, lurte på
kvifor vi var der og ramsa opp ein del
øvrighetspersonar på universitetet som dei
lurte på om vi hadde møtt. At vi ikkje hadde
snakka med nokon av desse, og berre var
der for å besøke biblioteket, synes dei var
ganske så merkeleg. Var no det noko å sjå
på?

Dei to jentene var svært så livlege og prat-
somme, og ville gjerne høyre mi meining
om den pågåande fredsprosessen. Sjølv var
dei ueinige om dette, den eine støtta Arafat
og det arbeidet han gjorde, medan den an-
dre følte at det ikkje hadde noko for seg og
at tilhøva ikkje blei noko betre. Noko dei
derimot var samde om, var synet på for-
holdet mellom Vestbreidda og Gaza. Dei
følte at utanverda hadde gløymt Gaza, og
at all merksemd og innsats var retta mot
Vestbreidda: - Vi har blitt lova så mykje,
det er så mange prosjekt som skulle setjast
i gang, men ingenting skjer. Alt skjer på
Vestbreidda. Begge var frittalande og åpne,
og ikkje, som eg ganske fordomsfullt an-
tok p.g.a. måten dei måtte kle seg på, un-
derkua og tilbakehaldne.

Dei andre var no klar for å fortsetje
omvisninga, og eg måtte ta farvel med dei
to. Vi tok turen opp i neste etasje for å sjå
på kva som foregjekk her.

Biblioteket ved Islamic University of Gaza
er tilgjengeleg for alle, ikkje berre studen-
tar. Det fungerar dermed forutan å vere
universitetsbibliotek også som eit folke-
bibliotek for Gaza, sidan folkebibliotek er
noko som manglar her. Biblioteket har meir



enn 100 000 einingar; bøker, tidsskrift, kart
osv., og det har svært mykje materiale som
ikkje er registrert. Bunken min med ure-
gistrert materiale i biblioteket heime verka
ganske ubetydeleg då vi fekk sjå dei store
mengdene bøker som låg i haugar og i
kassar og venta på å bli gjort noko med.

Grunnen til at det låg så mykje rundt om-
kring fekk eg ikkje høyrt, for plutseleg
dukka det opp ei ny jente som gjerne ville
slå av ein prat. Også ho studerte engelsk,
og hadde fått beskjed av læraren om å prak-

tisere det ho hadde lært når ho fekk høve
til det. Eg var tydeligvis eit slikt høve.

Ho var ikkje særleg fornøgd med bibliote-
ket. - Det er for få bøker, og dei som er her
er for gamle. Det er vanskeleg å få tak i det
ein har bruk for, fortalde ho. Ho hadde ikkje
noko tru på at  palestinske bibliotek kunne
hevde seg i samanlikning med norske, og
var overraska då eg fortalde at nokre av
biblioteka vi hadde besøkt var svært bra.

Men det var ikkje bibliotek ho var mest
interessert i å prate om, heller kva eg synes
om Gaza, palestinarar, påkledninga mi, om
eg var gift og slike ting. Eg svarte som sant
var at folk vi møtte var venlege og
imøtekommande og at eg synes det var gan-
ske uvant å måtte iføre meg fotsid drakt.
Når det gjaldt giftarmål, har eg ingen
planar om å gjere som henne - ho ville
skaffe seg jobb etter studia, men slutte når
ho gifta seg. Det synes ho var naturleg og

riktig. Etter kvart hadde det samla seg ein
heil gjeng rundt oss, og dei var ivrige etter
å spørje og å fortelje.

No var omvisninga, som eg altså ikkje
hadde fått så mykje med meg av, over, og
vi blei invitert inn på bibliotekleiaren sitt
kontor til ein matbit. Eg fekk forståing av
at det ikkje var vanleg her på universitetet
at kvinner åt saman med menn, men i mitt
tilfelle gjorde dei altså eit unntak. Det at
kvinner og menn blei holdt så atskilt på
IUG, var for meg ganske framand og uvant.

Grunngjevinga med at det var til kvinne-
nes beste, at dei ville føle seg beklemt
saman med mannlege studentar, ville ikkje
vere gangbar i Norge. Men i eit samfunn
der omgangen mellom kjønna ikkje er så
fri som hos oss, kan eg til ein viss grad
forstå at det går an å tenke slik - utan at eg
er einig i den tanken. IUG må vel også
reknast som ein av dei meir konservative
institusjonane når det gjeld dette spørsmå-
let, ulik dei andre universiteta vi besøkte.

Tida var kome for å forlate Islamic Uni-
versity of Gaza. Eg hadde ikkje fått vite så
mykje om biblioteket, men fått prata med
palestinske jenter, noko som var vel så læ-
rerikt for meg. Men eg var glad då eg kunne
ta av meg drakt og sjal, to timar anstendig
innpakka var nok for meg.
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Bunken min med uregistrert materiale i biblioteket heime verka ganske ubetydeleg
då vi fekk sjå dei store mengdene bøker som låg i haugar og i kassar og venta på å
bli gjort noko med, fortel Anja A. Mjelde frå bibliotekbesøket i Gaza.  (Foto: ebe)
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Internett på vei inn i Oslo-
skolene

Alle de 156 skolene i Oslo får i år
egen driftsansvarlig for EDB-utstyr,
og en ny Internett-avtale er også på
trappene.  Avtalen kommer til å gi
elevene økt tilgang til Internett.  Hit-
til er det bare enkelte lærere som har
hatt anledning til å bruke dette me-
diet.

Lærerforbundet mener det har skjedd
skuffende lite siden KUF’s handlings-
plan for informasjonsteknologi kom
i fjor høst.  De venter fremdeles på
penger til å gjennomføre opplærings-
planene i edb for lærerne, og ser for
seg en modell hvor samtlige lærere
får tilbud om et grunnkurs i bruk av
windows, tekstbehandling og Intern-
ett.  For skolen er det en stor utfor-
dring å integrere mediets muligheter
i undervisningen, og ikke minst i for-
bindelse med bruk av skole-
biblioteket.

Ekstraordinært landsmøte i
Norsk Bibliotekforening

Lørdag 28.september kl.10.00 skal
det avholdes ekstraordinært lands-
møte i Norsk Bibliotekforening. År-
saken er at hovedstyret i NBF mener
at organisasjonen kom uavklart fra
det siste ordinære landsmøte når det
gjelder organisasjonens holdning til
gratisprinsippet, slik det er nedfelt i
§1 i Lov om folkebibliotek.

Landsmøtet skal i tillegg behandle to
saker til: NBF Tidsskriftformidlingen
og oppretting av stilling som gene-
ralsekretær i NBF.

NBF opererer med påmeldingsfrist
30.august, men alle som er registrert
som NBF-medlem før 28.juni i år, og
som har betalt årskontingenten, har
stemmerett dersom de møter opp og
blir registrert senest 1 time før mø-
tets begynnelse.
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Vellykket BF-kurs i Lakkegata
Kursvirksomheten til BF ruller videre. 19.-20.august ble det arrangert grunnkurs igjen, denne
gangen for 22 deltakere. Kurslokalene i Lakkegata fungerte godt, selv om sommervarmen
hadde lagt seg litt vel tungt over hovedstaden. Deltakerne kom fra  kommunesektoren. Både
folkebibliotek, fylkesbibliotek og sykehusbibliotek var representert. Og de kom fra hele landet.
De fleste var tillitsvalgte for flere BF-ere på sitt bibliotek, noen var aleine-BFere og dermed
sine egne tillitsvalgte. I to dager ledet forbundsleder Randi Rønningen og faglig sekretær
Sølvi Kristiansen dem gjennom en del kunnskapsområder som er viktige både for menige
medlemmer og tillitsvalgte.

På programmet sto gjennomgang av hoved-
avtalen, hovedtariffavtalen og
forhandlingsteknikk. Sentralt i hoved-
tariffavtalen sto det nye stillingsregulativet.
Randi Rønningen og Sølvi Kristiansen
hadde ansvaret for hver sine deler, men
utfylte hverandre også underveis. Randi tok
for seg hovedtariffavtalen, mens Sølvi
hadde hovedavtalen og forhandlings-
teknikk.

Vi møtte Randi Rønningen etter kurset, som
var det første der BF var alene om å ha
hånd om alt: opplegg, forelesere og kurs-
lokaler var våre egne. Det var tydelig at
Randi hadde vært spent på forhånd. Posi-
tiv evaluering fra deltagerne etter kurset
kom derfor godt med.

- Men det må da være mange ting som det
er vanskelig å forklare i løpet av et 2-da-
gers kurs?

- Ja, det er klart. Det nye stillingsregulativet
gikk vi nok litt for fort gjennom. Men det
kom jo som noe nytt i årets tariffoppgjør.

- Kursdeltakerne får trykt materiale å for-
dype seg i etter kurset?

- Den nye hovedtariffavtalen er ikke trykt
opp enda, så vi måtte basere oss på kopier
fra flere forskjellige kilder. Så kursdelta-
kerne har fått godt med skriftlig materiale,
men det kunne nok vært mer oversiktlig.
Det skal bli godt å få den nye hoved-
tariffavtalen i trykt form ut til alle med-
lemmene.

- Når kommer den?

- Vi må vente til nemda som behandler tvis-

ten mellom YS og KS er ferdige. Etter det
blir den trykt opp og sendt ut umiddelbart.

- Tilbake til kurset: Ble det mye enveiskjø-
ring fra dere som foreleste?

- Nei, deltakerne var ikke redde for å stille
spørsmål, relevante spørsmål. De var vel-
dig aktive. At kurset ble så bra, skyldes i
stor grad deltakerne selv.

- Blir det noe sosialt rundt disse kursene?

- Det var en veldig fin stemning på kurset.
En medvirkende årsak til dette var bl.a. en
felles middag mandag kveld. Ellers er det
mye nyttig og hyggelig prat i pausene.

- Så BFs medlemmer og BFs leder trives i
hverandres selskap?

- Ja, medlemmene i BF er flotte mennes-
ker. Det blir stadig klarere for meg at det

er rett med et eget forbund for biblioteka-
rer. Vi har kommet godt i gang med å bygge
opp et fellesskap. Mange ga uttrykk for at
bl.a. “Bibliotekaren” gir dem den typen
informasjon de savnet tidligere i de andre
forbundene. Før kunne de ikke få stoff som
gikk direkte og detaljert på bibliotekarene.
Nå får de det.

- Nå står de lokale forhandlingene i
kommunesektoren for døra. Tror du BF har
like mange positive medlemmer når den
runden er ferdig?

- Bibliotekarforbundet er fortsatt i
oppbyggingsfasen. De lokale forhandlin-
gene blir en utfordring for oss. Jeg ser fram
til at vi er ferdige med de lokale forhand-
lingene. Da får vi forhåpentligvis svar på
mange spørsmål som medlemmene stiller,
blant annet på kurs som det vi nettopp har
hatt nå. Uten omfattende erfaringer med
lokale forhandlinger er det klart at vi for
ofte må svare litt svevende på slike spørs-
mål.

Evalueringen etter kurset viser at vår fag-
lige sekretær Sølvi Kristiansen har oppar-
beidet seg en god posisjon blant BFs med-
lemmer. På kort tid har hun skaffet seg om-
fattende kunnskaper i fagforeningsarbeid,
noe vi setter pris på enten vi ringer til
Lakkagata eller deltar på kurs eller møter.

- Vi jobber veldig godt sammen, sier Randi
Rønningen avslutningsvis. Å arrangere
kurs for BF-medlemmer ser ikke ut til å ha
tappet hverken henne eller Sølvi for kref-
ter. Det ser snarere ut til å være en vita-
min-innsprøyting. Og slik skal det være!

���

Randi Rønningen har sammen med
Sølvi Kristiansen gjennomført nok et
vellykket BF-kurs. (Foto:ebe)
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Min jobb er å ha ansvaret for Kunde-
biblioteket, veilede og hjelpe de som kom-
mer på besøk for å se på/bestille bøker m.m.,
ta meg av en del telefonhenvendelser fra
bibliotek over hele landet og ha ansvaret
for kurs- og møtevirksomheten i Biblioteks-
entralen.

Mandag

Jeg begynte dagen med å sortere, prise og
merke nye bøker. Kundebiblioteket har ut-
stilt alle bøkene Biblioteksentralen tilbyr
fra de tre siste årene, og det kommer en
strøm av bøker opp fra lageret som skal på
plass i hyllene. Men først må jeg sjekke
priser på bøker for barn og ungdom, merke
bøkene med diverse fargekoder for år, ak-
tuelle bøker for videregående skole osv. Den
som kunne få litt ekstrahjelp en gang
iblant!!

Kl 9.30 var det å rase avgårde til sentrum
for å få med seg mest mulig av Gyldendals
pressekonferanse. I løpet av august gjelder
det å samle mest mulig informasjon om
høstens nye bøker. Vi deltar både på presse-
konferanser og har egne interne møter med
forlagene.

Da jeg kom tilbake til Malerhaugveien ved
11.30 tida, fikk jeg besøk fra Den norske

skolen på Gran Canaria. Tre lærere skulle
starte opp skoleåret og benyttet
planleggingsdagene før de reiste nedover
til å se på aktuell litteratur og bestille bø-
ker. Skolen er en 1 - 9 skole og har i tillegg
elever på videregående. Ikke minst å skaffe
relevant materiell for særemner i norsk og
prosjektoppgaver var viktig. Jeg anbefalte
en del av litteraturlistene og folderne fra
Bibliografisk avdeling og viste ellers fram
annen relevant, ny litteratur. De plukket ut
bøker og materiell for 15- 16 000 kr. for-
holdsvis kvikt!

Mens jeg var opptatt med dette fikk jeg
noen telefoner, bl.a. fra Nordkapp folke-
bibliotek som lurte på hva vi kunne tilby
av språkkurs på polsk, finsk og russisk! Vel,
ikke så lett å si sånn uten videre, men jeg
lovte å ringe igjen dagen etter. Slike fore-
spørsler (som jeg får en del av) krever litt
søking i baser og blaing i diverse trykt in-
formasjon.  Kundebiblioteket fungerer som
et utstillingsbibliotek hvor kundene, spesi-
elt fra skole- og folkebibliotek, kan få hjelp
og veiledning eller bare komme og se på
bøker og annet materiell.

Etter en rask lunsj (denne jobben gjør det
vanskelig å ha fast lunsjpause) snakket jeg
med Tiden Norsk forlag og Aschehoug for
å avtale program for to av høstens forlags-
møter. Tiden er først ute med møte 13.sep-
tember, og det er alltid spennende hvilke
forfattere de stiller opp med. Foruten to
redaktører og forlagssjefen kommer Eirik
Newth og presenterer sin nye bok om
vitenskapshistorie for barn og fjorårets de-
butant Tore Renberg.

I høst arrangerer vi 7 forlagsmøter. De va-
rer ca 3 timer og er svært populære blant

En uke med Bjørg Weltzien
i Biblioteksentralens
kundebibliotek

������

Bjørg Weltzien
Bibliotekar/markedskonsulent
i Kundebiblioteket,
AL Biblioteksentralen, Oslo

bibliotekarer i folkebibliotek. Vi har plass
til ca 55 personer, og møtene blir raskt full-
tegnet.

Rett etter lunsj fikk jeg plutselig den etter-
lengtete ekstrahjelpen fra lager og bok-
ekspedisjon! Det kom litt plutselig, men det
er alltid nok av arbeidsoppgaver selv om
det er noe krevende å sysselsette 5 perso-
ner på en gang!

Resten av dagen gikk med til intens sjau-
ing: montering av nye reoler, rydding og
tømming av lagerrom, rydding i tilbuds-
bøker med en del kassering, arkivering av
bokanmeldelser av barne- og ungdomslit-
teratur og fagbøker som egner seg for vi-
deregående skole. Her hadde det samlet seg
opp kjempebunker fra siste år. Dette er ting
jeg har bruk for til møter med bok-
presentasjoner o.l.

Da ekstrahjelpen var ferdig for dagen, følte
jeg meg også temmelig ferdig! Men nå var
det viktig å planlegge neste dag! Da skulle
jeg nemlig også få hjelp. Bittert å være inne
og jobbe i deilig sommervær, men ved 18-
tida følte jeg at jeg kunne avslutte denne
arbeidsdagen.

Tirsdag

Jeg satte ekstrahjelpen i sving med resten
av sjauingen (foreløpig),  og skrev ferdig
den invitasjonen til Tiden-møtet som jeg
hadde gjort halvferdig på forhånd. Alle kurs
og møter forøvrig var også i boks nå, og
jeg kunne gjøre klar oversikten over høs-
tens aktiviteter i Kundebiblioteket. I tillegg
til de 7 forlagsmøtene arrangerer vi kurs
om barnelitteratur 6.9, en hel uke med prak-
tiske Internett-kurs for ansatte i forskjel-
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lige typer bibliotek og undervisnings-
institusjoner og et fagmøte for biblioteka-
rer i videregående skole. Dette skulle ko-
pieres opp i 4 200 eks. hver og sendes ut
med tilbudskatalogen som går til alle bi-
bliotek og skoler i uke 33. Ekstrahjelpen
hadde nok å gjøre med de forskjellige opp-
gavene hele denne dagen - minst!

Jeg glemte ikke Nordkapp folkebibliotek og
hadde en prat med dem på formiddagen.
Ved 12-tiden fikk vi besøk av markedssjefen
for NKS-forlaget som informerte om nye
bøker -  spesielt materiell i forbindelse med
NRK2s kurstilbud. Det virket meget spen-
nende.

Bokbestillingen til Gran Canaria ble ekspe-
dert videre, dvs at jeg lagde en liste basert
på ISBN-numrene  og sendte et eksemplar
til kunden. På dette tidspunktet begynte jeg
å bli litt stresset siden jeg egentlig hadde
tidsfrist samme dag til å lage et boktilbud
til katalogen i forbindelse med årets
barnebokaksjon. Det skulle bestå av bøker
om kjærlighet, spenningsbøker, bildebøker,
eventyr og lyrikk fra de siste 2-3 årene. Jeg
hadde kikket litt på dette i løpet av helgen,
men mye arbeid gjensto. Heldigvis fant jeg
raskt ut at en del av materiellet til årets
barnebokaksjon var forsinket, og at bok-
tilbudet derfor også måtte utsettes. Det var
en enorm lettelse!

Ca kl.14 kunne jeg derfor konsentrere meg
om et informasjonsmøte med barne-
redaksjonen i Tiden, som  svært grundig
gjennomgikk årets utgivelser. Etter litt opp-
rydding klarte jeg for en gangs skyld å
komme fra jobben ved 17-tiden.

Onsdag

Dagen begynte med en telefon fra Buske-
rud fylkesbibliotek. Sammen med Mette
(tidligere bokbinder) fra Bøker/Media-av-
delingen  skal vi ha et kurs i bokreparasjon
for ansatte i folkebibliotek i Buskerud.
Kurset skal være 9.september i det flotte
nye Ringerike bibliotek på Hønefoss. Vi
diskuterte litt hvordan vi skulle legge det
opp og noen praktiske detaljer. Slike kurs
har vi hatt en del av - og det er det alltid
behov for. Men det er fint å kombinere det
med en del annen informasjon også som
kampanjer og aksjoner, ny faglitteratur for
barn, nye litteraturlister, kurstilbud fra BS
osv.

Jeg fikk også en telefon fra Vestvågøy bi-
bliotek i Lofoten som ville ha tips om

franskkurs for viderekomne voksne til selv-
studium. Det var forsåvidt en grei forespør-
sel.

Klokka 10.00 hadde vi nok et internt
forlagsmøte. Denne gang med Cappelen.
Ca 2 timer tok det å pløye seg gjennom det
meste av høstlistas bøker bortsett fra bar-
nebøkene. Det må tas på et eget møte sei-
nere. Mye nyttig og god informasjon, men
ganske utmattende i sommervarmen.
Lunsjpause utendørs hjalp litt.

Klokka 13.00 var vi derfor klare for et nytt
møte, nemlig Bokmøtet. Det er fast hver
onsdag vanligvis klokka 9.00, men pga
Cappelen var det altså utsatt i dag. Møtet
varer fra  1- 3 timer. I dag var møtet gan-
ske raskt gjennomført.  Det som skjer på
Bokmøtet, er at vi tar for oss de enkelte
bøkene som er mottatt siste uke, vurderer
hvordan de skal presenteres, tilbys (eget
tilbud eller på den vanlige lista i katalo-
gen), hva slags innbindingstype og hvor
mange eksemplarer som skal kjøpes inn til
lager.

Mange ville nok bli sjokkerte hvis de vis-
ste hvor mange titler som kjøpes inn i bare
10 eksemplarer, men som tilbys til ca 1300
bibliotek. Det er faktisk bare et fåtall bøker
som selges i mer enn 100 eksemplarer. Vi
vet såpass mye om hva som går at de fleste
titlene kan vurderes på skjønn, men inni-
mellom er det bøker vi må se  nærmere på.
I dag var vi ferdig før kl.15.00, og jeg kunne
gå tidlig fra jobben.

Torsdag

Jeg begynte dagen med å gjennomgå alle
påmeldingene til kurset om Barnelittera-
tur vi skal arrangere 6. september. Det var
totalt 55 påmeldinger. Egentlig hadde jeg
tenkt å sette grensen ved 45 deltakere pga
varme og dårlig luft, men tok sjansen på at
når det kom til stykket ville det være en 8-
10 som allikevel ikke  hadde anledning.
Håper denne teorien holder stikk. Deretter
skrev jeg deltakerliste og brev med bekref-
telse på at de hadde fått plass. Dette burde
vært ute med posten i ettermiddag, men
tvilsomt om jeg rekker å få sendt det ut.

Klokka 11 venter nemlig en ny pressekon-
feranse. Samlaget denne gang. Den fore-
gikk i Det Norske Teatret og var et meget
vellykket arrangement med variert og godt
program, møte med flere forfattere og med-
arbeidere og bevertning. Her var det folk-
somt!

Vel tilbake på jobben fikk jeg innkalling til
avdelingsmøte kl.14. Min jobb sorterer
under Bøker/Media-avdelingen, og jeg del-
tar på de fleste møtene her så sant jeg har
anledning. Noe av det som ble tatt opp var
ny layout på boktilbudene. Hvordan ville
kundene reagere på tekst i tre spalter, tro,
i stedet for en sammenhengende tekst som
de er vant til???

Etter dette var det bare å kaste seg over
brevbunken som skulle ut. Her fikk jeg hel-
digvis god hjelp fra sentralbordet. Men
ekstrahjelpen jeg hadde hatt glede av før
denne uka,  hadde dessverre sin aller siste
arbeidsdag i BS denne dagen.

Fredag

Jeg startet dagen med en ringerunde til for-
lagene for å avtale frister for å komme med
program til høstens forlagsmøter.  Flere
ringte for å spørre om de hadde kommet
med på barnelitteraturkurset - også noen
som ikke hadde meldt seg på! Jeg snakket
deretter med foreleserne som kommer fra
Norsk Barnebokinstitutt.

Ved 9.00 tiden  kom skolebibliotekaren fra
Bråte ungdomsskole i Aurskog-Høland for
å se på bøker og materiell til prosjektopp-
gaver. Hun var litt desperat - lærerne hadde
selvfølgelig delt ut oppgave uten å kontakte
skolebibliotekaren først!  Hva fins av stoff
som passer for elever i ungdomsskolen  om
incest, seksuell undertrykking, prevensjon,
abort, homofili og prostitusjon?  Her er det

Kundebiblioteket fungerer som et
utstillingsbibliotek hvor kundene, spe-
sielt fra skole- og folkebibliotek, kan
få hjelp og veiledning eller bare komme
å se på bøker og annet materiell, for-
teller Bjørg Weltzien. Hun har skrevet
dagbok fra sin arbeidsplass i uke 33.
(Foto: BS)
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I 1995 fikk stillingskoder med en kvinne-
andel på 75 % eller mere kr 2.200 utover
det generelle tillegget. I kommunal sektor
(KS-området) gjaldt dette alle koder for
bibliotekarene, bortsett fra kode 6576
Fylkesbiblioteksjef.

I det kommunale justeringsoppgjøret for
kommunene, som har virkning fra 1. au-

vikariere i år for Biblioteksentralens faste
observatør og begynte såvidt å belage meg
på å pakke sammen (en så flott fredags-
ettermiddag bør ikke tilbringes på jobben!)
da Martha Lundesgaard, interiørarkitekten
tilknyttet Materiell og Inventaravdelingen,
dukket opp ved 15-tida for å snakke om
Biblioteksentralens stand på årets bokmesse
i slutten av oktober. Hun sa vi nok måtte
redusere antall hyllemetre, og lurte på hva
slags bøker vi da kunne kutte ned på. I for-
bindelse med Bokmessa pleier vi å flytte
store deler av kundebiblioteket ut dit slik
at kundene kan bestille bøker på stedet.
Erfaringsmessig er det flest skole-
bibliotekarer som benytter seg av dette, og
det er derfor viktig at vi har den type litte-
ratur de er interessert i, dvs. bildebøker,
skjønnlitteratur  for barn og ungdom og
særlig faglitteratur og faktabøker foruten
oppslagsverk og håndbøker. Jeg ble enig
med Martha om at vi kunne redusere litt
på alle kategorier, men mest på “voksen”
skjønnlitteratur.

Denne uken trodde jeg egentlig skulle være
litt rolig, før rushet med skolestart, kurs-
påmeldinger, kursavvikling og forlags-
møter i tillegg til masse telefoner og besøk
satte inn for alvor, men forholdsvis utmat-
tet kom jeg meg endelig avgårde. Hvordan
blir september og oktober, tro??

Fra BFs sekretariat melder Sølvi at ny
kontaktperson for Agder BF er Jon Einar
Spetz. Han arbeider ved Tromøy avdeling
av Arendal bibliotek.

I Finnmark BF er det Lillian Rushfeldt
som er kontaktperson. Hun er å treffe på
Aust-Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø.

Og i Hedmark/Oppland BF er det Klaus
Jøran Tollan som er kontaktperson. Han
er biblioteksjef i Sel kommune (Otta).

Randi Rønningen
Leder i BF

Kvinnelønnstillegget
i kommunal sektor

Nye kontakt-
personer i BF

gust, ble dette kvinnetillegget “vekslet inn”
for de som fikk uttelling i justerings-
oppgjøret. For de kodene som opprinnelig
hadde kvinnetillegget og som IKKE har fått
opprykk til høyere lønnstrinn gjennom det
nye stillingsregulativet, ble tillegget erstat-
tet med ett lønnstrinn opprykk. Dette vil
bl.a. gjelde alle biblioteksjefer. Disse skal
altså ha et lønnstrinn ekstra til erstatning
for de kr 2.200 de fikk tidligere.

Hva som skjer med kvinnetillegget i Oslo
kommune vet vi ikke før de sentrale
justeringsforhandlingene her er sluttført.

kommet lite nytt de siste årene, men noe
fant vi da med  hjelp fra Bibliografisk av-
deling. De benyttet anledningen til å se på
en del andre ting også og brukte en 2 - 3
timer i Kundebiblioteket. Jeg benyttet an-
ledningen til litt kjærkommen rydding sam-
tidig.

En del  telefoner ble det også i løpet av da-
gen, men en henvendelse om hjelp til in-
formasjon, tips og veiledning i forbindelse

med oppstart av nytt skolebibliotek i Le-
vanger ble jeg nødt til å utsette å gjøre noe
med til neste uke. Hønefoss videregående
var interessert i materiell og bøker om
Amalie Skram i forbindelse med marke-
ring av 150 år for hennes fødsel.

Jeg jobbet litt videre med boktilbudet i for-
bindelse med barnebokaksjonen, kikket på
papirer til møte i Det rådgivende utvalg for
barne- og ungdomslitteratur hvor jeg skal

Her har Bjørg Weltzien fått barnebesøk i kundebiblioteket. Ellers har hun også
indirekte mye med barns bibliotek- og litteraturtilbud å gjøre. I år vikarierer hun
for Biblioteksentralens faste observatør i Det rådgivende utvalg for barne- og
ungdomslitteratur. (Foto: BS)
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Då Sogn og Fjordane fylkesbibliotek i år
skulle få ny bokbuss vart det, etter initiativ
frå Statens bibliotektilsyn, vedteke at Lat-
via skulle få tilbod om å overta den gamle
bussen.  Dei to andre baltiske statane, Li-
tauen og Estland, hadde tidlegare fått
bussar frå Noreg, men Latvia hadde fram-
leis ingen bokbuss.  Det var og meininga
at dette tiltaket skulle føre til nærare sam-
arbeid mellom bibliotek i Noreg og Latvia.
Latvias nasjonalbibliotek bad fleire biblio-
tek komme med framlegg om korleis dei
kunne tenke seg å nytte bussen. Dei fann
framlegget frå Ogre bibliotek som det beste,
og i april i år vart bokbussen overlevert til
Ogre.

Knappe to månader seinare er bibliotekar-
ane Maruta Jekabsone og Ligita Zadvinska
frå Ogre på besøk i  Førde for å sjå på drifta
av bokbussen i Sogn og Fjordane og for å
få nærare kjennskap til norsk bibliotek-
vesen. Vi møter dei to for å høyre kva inn-
trykk dei har etter ei vekes opphald i Noreg
og for å  få vite litt om bibliotek i Latvia.

- Først og fremst har det vore nyttig for oss
å sjå korleis bokbussen vert driven. Vi har
fått vere med bussen ein dag i ordinær rute
og har dessutan fått orientering om det
praktiske arbeidet med ruteoppsett osb. Vi
håpar å komme i gang med vår bokbuss
over sommaren. No er registreringa ende-
leg gått i orden og sjåfør er på plass. Men
først må vi bygge opp ein bokstamme til
bussen, delvis ut frå den samlinga bibliote-
ket har i dag, men vi har og fått løyve om
litt ekstra pengar til nyinnkjøp. I store trekk
har vi tenkt oss opplegget for bussen om-
lag slik som her. Mange mindre filialar er
blitt nedlagt i distriktet vårt dei seinare åra
grunna dårleg økonomi og desse stadane
vil vere aktuelle som stoppestader, likeeins
skular, aldersheimar osb. Vi tenker oss og
å satse spesielt på ungane med eventyr-
stunder o.l. Den største forskjellen vert nok
at vi ikkje kan drøyme om automatisert ut-
lån på lenge enno. Når vi kjem heim att
skal vi ta fatt på den siste detaljplanlegginga
og vi gler oss verkeleg til å komme i gang.

I Sovjettida hadde biblioteka ein underhaldnings-/propaganda-/museumsfunksjon,
det var heller ikkje mulig for vanlege folk å få informasjon frå det offentlege.
Demokratiseringa i samfunnet må verke inn på biblioteka, seier Maruta Jekabsone
(t.v.) og Ligita Zadvinska frå Ogre i Latvia. (Foto: Gunnvor Schei)

Gunnvor Schei, distriktsbibliotekar
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Latvisk bibliotekarbesøk i Førde

- Når vi først er inne på automatisering.
Stadig fleire folkebibliotek i Noreg vert
automatisert. Kva skjer på dette området i
Latvia?

- Det er ikkje ukjent for oss. Fag- og
forskningsbiblioteka har slike system. Det
er no og utvikla eit system for folke-
biblioteka, ALICE ( Advanced Library In-
formation Service), og automatiseringa
kjem etter kvart i gang. Vi er vel framleis i
ein opplæringsfase, nokre små kommunar
med god økonomi er alt i gang. Det er sjølv-
sagt og eit spørsmål om økonomi, fleire
fylke m.a. Ogre planlegg automatisering.
Vi har søkt prosjektmidlar frå eit fond som
er oppretta m.a. med midlar frå UNESCO
og EU og håper vi kan komme i gang snart.

- Kva med oppkobling mot Internett?

- Internett er og kjent og diskutert, her er
det og prosjekt på gang m.a. hos oss. Det
er meininga at folkebiblioteka skal kunne
koble seg opp både til Universitetsbibliote-
ket og Internett via ALICE.

- Korleis er inntrykka etter dette opphal-
det, er det ting de har sett her som det kan
vere nyttig å ta med seg heim att?

- Vi har sjølvsagt ein del tankar og idear
for korleis biblioteka i Latvia bør utviklast.
Det har generelt vore store endringar i le-
vesett i landet dei seinare åra, og desse
endringane må og få innverknad på biblio-
teka. I Sovjettida hadde biblioteka ein
underhaldnings-/propaganda-/museums-
funksjon, det var heller ikkje mulig for van-
lege folk å få informasjon frå det offentlege.
Demokratiseringa i samfunnet må verke
inn på biblioteka, dei må bli institusjonar
for utdanning og opplysning, bli informa-
sjonssenter for alle typar informasjon, og
den offentlege som no i full mon er til-
gjengeleg. Vi har sett at desse tankane er
sett ut i livet her, og at biblioteket kan vere
oppsøkande og møte folk der dei er.

- Det er alltid nyttig å besøke andre for å få
idear og inspirasjon til det daglege arbei-
det. Bibliotekarane i Latvia har forstått det
nødvendige i ei radikal endring av biblio-
teka og har staka ut kursen for eit nytt
bibliotekkonsept. Vi håpar at eit slikt
opphald som dette kan hjelpe oss til å nå
desse måla raskare, seier bibliotekarane
Maruta Jekabsone og Ligita Zadvinska til
slutt.
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Innledning:

Artikkelen ønsker å gi en samlet oversikt
over forhold som er omtalt i tidligere sam-
arbeidsavtaler. Den er laget med tanke på
samarbeide mellom en enkelt videregående
skole og ett folkebibliotek. De fleste punk-
tene kan overføres til en samarbeidsavtale
som gjelder mellom flere enheter. Noen av
punktene er uaktuelle for samarbeide mel-
lom folkebibliotek og grunnskoler i samme
kommune, men det meste vil være relevant.

Det finnes ulike typer samarbeid. Oversikt-
en nedenfor er ment å dekke både
kombinasjonsbibliotek, skolebibliotek dre-
vet som filial av folkebiblioteket og spesi-
elle løsninger som Ørlands firdelte
bibliotekkonsept .

1. Hvem?

Avtalen bør åpne med å navngi de del-
tagende parter, og angi en «formålspara-
graf».

2. Hvor lenge?

Avtalen kan inneholde flere tidsperspektiv
for varigheten av samarbeidet:
- ett for avtalen som sådann,
- ett for praktiske sider som åpningstid m.v.
- ett for de økonomiske sidene ved avtalen.
- Det bør også angis hvor ofte man skal
evaluere/revurdere samarbeidet.

Avtalen bør angi hvilke organ som vedtar
selve avtalen, og hvilke organ som behand-
ler hvert av de andre elementene som er
nevnt ovenfor. Avtalen kan også inneholde
eventuell gjensidig oppsigelsesfrist (dersom
avtalen er permanent), og gi føringer for
hvordan en eventuell oppløsning av sam-
arbeidet skal skje. Frist for oppsigelse av
avtalen eller endring av sider ved den kan
f.eks. være 15. november og 1. mai.

3. Ansvar.

Hvem er ansvarlige hos hver av partene for
å følge opp avtalen? Vi anbefaler rektor og
biblioteksjef. Ved store forhold kan det i
tillegg være en daglig kontakt på en eller
begge sider, som har tilstrekkelige fullmak-
ter. Dersom skolen har en bibliotekar/
bibliotekansvarlig bør vedkommende være
direkte underordnet rektor. Spørsmålet om
vikar/stedfortreder for de ansvarlige kan
også tas inn i avtalen.

4. Informasjon.

Hva skal man informere hverandre om, og
hvordan? Dette er viktig. Noen skoler ten-
ker på «bibliotek» som et «fag» (som gym
eller musikk). Vi mener at bibliotek har
tilknytningspunkter til all pedagogisk ak-
tivitet, og må motta informasjon i forhold
til det. De(n) fra biblioteket som betjener
skolen, må regnes som en del av skolens
pedagogiske personale, og bør delta på
personalmøter, eventuelt også hovedlærer-
/ledermøte, og motta den samme informa-
sjon i form av rundskriv o.l. som lærerne.

Dersom gjensidig informasjon fungerer, og
biblioteket blir tilstrekkelig integrert i sko-
len, virker det unødvendig med et særskilt
kontaktutvalg. En bør likevel vurdere om
det skal opprettes et slikt utvalg.

Samarbeidsavtaler mellom
folke- og skolebibliotek
- en oversikt over forhold som behandles i eksisterende
   avtaler med kommentarer

Samlet av:
Hildegunn Hestnes,
Redigert og kommentert i samarbeide
med:
Berit Aasan og Morten Haugen

5. Biblioteket

Avtalen bør beskrive hvilke bibliotektilbud
som skal ytes, og hvor de skal plasseres.
Ofte kan dette virke innlysende, fordi lo-
kalene og samlingene er gitt.

Avtalen må beskrive hvem som skal eie,
anskaffe og betale hva. Dette kan gjerne
avtales separat for ulike typer varer som
bøker, møbler/inventar, datamaskiner, ma-
teriell/kontorartikler. Innkjøp som angår
samarbeidet må skje i enighet om spesifi-
kasjoner, uavhengig av hvem som betaler.
Det er kanskje hensiktsmessig å skille mel-
lom hvem som blir eier, hvem som velger
og hvem som ekspederer bestillingen?

6. Apningstid?

Folkebibliotekets åpningstid generelt, og
eventuell åpningstid øremerket skolens
elever. Vi mener at eventuelle øremerkede
dager må avklares med lærerne slik at ut-
deling og innlevering av oppgaver som kre-
ver bibliotekbruk forholder seg til disse
åpningstidene. Åpningstider i “filial" på
skolen må på samme måte forholde seg til
slike frister. I Ørlands firdelte konsept vil
mye av primærlitteraturen befinne seg i/ved
klasserommene, slik at spørsmålet om åp-
ningstider blir unaturlig i forhold til disse
samlingene.

Avtalen bør ikke være så detaljert at den
fastsetter ukedag og klokkeslett, men nøye
seg med å fastsette antall timer og omtrent-
lig når . Åpningstidene må ikke legges slik
at de kolliderer med møter på skolen som
biblioteket bør være til stede på.

7. Bemanning?

Hva med ekstra bemanning i folke-/kombi-
nasjons-/filialbiblioteket? Hvem er arbeids-
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giver? Hvem betaler? I hvor stor grad - og
hvordan - skal vedkommende øremerkes
elevenes bruk av biblioteket?

Vi mener at kommunen/folkebiblioteket må
være arbeidsgiver og -leder for alle som
arbeider i biblioteket. Skolen må betale alle
økte lønnskostnader som følger av avtalen,
og i noen tilfeller kanskje endog mer. Øre-
merking kan brukes der det ikke oppleves
som kunstig. Avtalen må ta hensyn til vei-
ledende normer når det gjelder å avsette
tid til indre arbeid. Alle personer må ha
gode arbeidsplasser, også ved sporadisk be-
tjening av “skole-filialer” eller veilednings-
bibliotek.

8. Registrering.

Hvordan skal bøker og annet materiell re-
gistreres? Hvor, og hvem er faglig og øko-
nomisk ansvarlig? Hvordan skal man re-
gistrere de eksisterende samlingene? Vi
mener at samarbeidende bibliotek bør ha
felles katalog, eller i det minste adgang til
begge katalogene fra samme sted.

9. Eierskap.

Hvordan skal man skille bøker som par-
tene eier sammen og hver for seg fra hver-
andre? I katalog, fysisk, med stempler og/
eller med merking med tape el.l.?

10. Bokvalg

Dersom partene har separate bokvalg bør
det gå fram av avtalen hvordan man gjen-
sidig orienterer hverandre. (At man må
koordinere, er selvsagt)

Ved felles bokvalg bør man avtale både
hvem som deltar og hvem som eventuelt
tar endelige avgjørelser. Myndighet til
hastebestillinger kan avtales særskilt.

En bør også tenke igjennom: Koordinerte
regler for kassering og magasinering? Er
skolens bøker tilgjengelig for utlån til “van-
lige” lånere? I hvor stor grad skal folke-
biblioteket ta “skolebibliotekhensyn" i sitt
bokvalg?

11. EDB-kostnader?

Vi foreslår følgende fordeling av EDB-kost-
nader, bortsett fra maskiner:
- Registreringsprogram som brukes til fel-
les bestand: Kostnadene deles, både til an-
skaffelse og vedlikeholdsavtale. Dersom en
av partene har programmet fra før, anskaf-

fet uten hensyn til
framtidig samar-
beid, holdes
a n s k a f f e l s e s -
kostnadene uten-
for samarbeidet.
- Abonnement på
Bibbi-data: Abon-
nementet tegnes i
skolens navn.
Kostnadene deles.
- Abonnement på
bibliografiske cd-
r o m p l a t e r :
K v a r t a l s -
abonnement på
norsk bokforteg-
nelse deles. Evt.
årsabonnement på
samkatalogen de-
les.
- Tele- og
a b o n n e m e n t s -
kostnader til
online databaser:
d e l e s
skjønnsrnessig.

I vårt tilfelle anbe-
faler vi at grunn-
kostnadene (vedli-
keho ld sav t a l e ,
bibbi-data,  cd-
rom) deles likt,
men dette er selv-
sagt avhengig av
det relative
størrelsesforholdet
mellom partene.

12.
Transport?

Er det nødvendig å finne fram til rutiner
og kostnadsfordeling for transport av bø-
ker o.a. mellom bibliotek og skole?

13. Brukeropplæring?

Vi mener rektor er ansvarlig for at alle læ-
rere/ansatte får bibliotekopplæring i biblio-
tekets regi. Klassestyrere/hovedlærere er
ansvarlig for at elevene får bibliotek-
opplæring i bibliotekets regi. Folke-
biblioteket er ansvarlig for å lage opplegg
for begge grupper.

14. Lærerbiblioteket.

Erfaringsmessig må lærerbiblioteket nev-
nes særskilt, og ofte gis egne ordninger. En

Artikkelen, som er satt sammen av Hildegunn Hestnes, Berit
Aasan og Morten Haugen, ønsker å gi en samlet oversikt
over forhold som er omtalt i tidligere samarbeidsavtaler
mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Den er laget med
tanke på samarbeide mellom en enkelt videregående skole
og ett folkebibliotek. (Illustrasjonsfoto: Morten Nilsson,
Ragnarok)

må skille mellom "administrasjons-
bibliotek", "didaktikkbibliotek", klassesett
av undervisningsopplegg og lærer-
eksemplarer av elevenes bøker. Vi mener
at mest mulig av dette bør behandles på
samme måte som elevbiblioteket, men at
oppstilling nær lærernes arbeidsplass er
viktig i mange tilfeller.

15. Elevbemanning.

Man bør ta stilling til om elever kan/skal
være bibliotekvakt, og om de eventuelt skal
ha betalt for det. Samtidig kan en også vur-
dere om det kan gis valgfagtilbud i
bibliotekarbeid.

(forts. på s.19)
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Bokhandlere har i lengre tid sett fordelene
ved salg via nettet; bøker er populære - med
et salg som bare er slått  av programvare.
Imidlertid har salget hele tiden vært basert
på nettbestilling av bøker som så blir sendt
i posten.

Her i Norge handles det også bøker over
nettet, Brun Libris var den første som eta-
blerte en slik tjeneste, og er ennå blant de
største. Frode Aunås i Brun Libris er for-
nøyd med responsen de har hatt, men leg-
ger til at forventningene var små.

- Vi ser på det som en måte å presentere
seg på - en slags annonse. Vi har fått en
del pressedekning, vi har 7-8 bestillinger
om dagen, i tillegg er det er mange opp-
slag på sidene, sier Aunås.

Tanum har ennå ikke noen operativ tje-
neste. Men økonomidirektør Anne Regine
Bakstad i Tanum, sier til Origo Spinn at de
for tiden utreder saken.  - Vi vurderer flere
alternativer, og vil nok kunne tilby en tje-
neste i løpet av ’96. Vi synes det er greit å

Online boksalg tar av?
I løpet av sommeren starter Overdrive Systems i Chicago driften av the Electronic Book
Aisle, en bokhandel hvor kundene kan betale for å laste ned hele eller deler av bøker fra
nettet. Mer enn 100 amerikanske bokselgere har ytret interesse for å kunne tilby en slik
tjeneste til sine kunder, melder Origo Spinn.

bruke litt tid på å tenke gjennom
satsningen, og hvordan man skal markeds-
føre seg, sier Bakkestad. Hun bekrefter at
nettet er et veldig aktuelt tema i bokhandler-
kretser for tiden.

Her i landet reguleres boksalget av bransje-
avtalen mellom forlag og bokhandlere. I

følge denne avtalen har bokhandlene ene-
rett på salg av de fleste typer bøker, med
unntak av større verk og leksika. Likevel
er flere forlag godt representert på nettet,
og satser også på en god presentasjon av
sine titler. Blant annet arbeider Forlags-
sentralen for tiden med å gi tilgang til sin
database over bøker i Norge.

- Forlagene er veldig frampå, mens Bok-
handlerne nok ser situasjonen an, sier
markedskonsulent Mona Numedal i
Forlagssentralen. - Det er jo en betydelig
økonomisk satsning, men de er i vann-
skorpa, bekrefter Numedal.

Hun vil ikke røpe så mye om Forlagssentral-
ens planer, bortsett fra at det blir en tje-
neste bygget opp i samarbeid med flere
bokhandlere. Hun tror imidlertid det er et
marked for salg av filer, men at det nok er
mest aktuelt for fagbøker. - Skjønnlittera-
tur i filformat har jeg ikke stor tro på. Det
kommer nok an på prisen, mener Nume-
dal.

Gjennom det danske Bibliotekarforbundets
web-side har vi oppdaget at vårt eget tids-
skrift hadde en navnebror i Danmark inn-
til for 30 år siden. Her er historien:

Det danske Bibliotekarforbundets aner går
helt tilbake til 1923, hvor "Biblioteks-
funktionærernes Sammenslutning" ble opp-
rettet. Seksten år senere - i 1939 - startet
fagforeningen utgivelsen av «Biblioteka-
ren». Dette tidsskrift ble nedlagt ved års-

skiftet 1969/70, og i stedet etablerte det
danske BF seg med bladet «Bibliotek 70".
Allerede med det første nummeret i mai
1970 plasserte Bibliotek 70 seg mer stil-
og åndsbeslektet med det antiautoritære
tidsskriftet «Biblioteksdebat» (utkom 1965
-1970), enn som et blad som tok hansken
opp etter «Bibliotekaren».

Med til historien hører også at "Bibliotekar-
foreningen" i midten av 1975 fusjonerte

med "Bibliotekarforbundet for Forsknings-
og Fagbiblioteker (BIFF)". Den sammen-
slåtte forening fikk navnet Bibliotekar-
forbundet. BIFF’s tidsskrift «BIFF’en» gikk
inn ved den anledning. Etter å ha vært på
gaten som Bibliotek 70 i 25 år skiftet  det
danske Bibliotekarforbundets blad navn til
Bibliotekspressen i januar 1995.

Vår gamle danske navnebror...

���

���
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"Mens kønsrolledebatten i dansk
biblioteksvæsen næsten har været
umærkelig - også da kvindebevægelsen
havde sine kronede dage i 70’erne - så træ-
der debatten anderledes hedt og
uforblommet i harnisk i Norge. Sidst er det
rigsbibliotekar Kirsten Engelstad, der ef-
ter at have oplevet Norsk Bibliotek-
forenings landsmøde i Lillehammer sidst i
marts er ude med riven i Riksbibliotek-
tjenestens husorgan Synopsis (2/96). Ikke
fordi dette landsmøde med overvældende
flertal vedtog en resolution, som opfordrede
regeringen til at oprette «et samlet og slag-
kraftig organ som kan legge premissene for
en helhetlig bibliotekutvikling i samsvar
med samfunnets behov». At der i norske
bibliotekskredse er en kompakt majoritet
for indretning af et fælles centralt organ til
erstatning for Statens bibliotektilsyn og
Riksbibliotektjenesten er kommet til udtryk
ved flere tidligere lejligheder. Det som foru-
roliger den norske rigsbibliotekar er deri-
mod, at «en forening med opptil 90% kvin-
nelige bibliotekarer» på landsmødet valgte
en mandlig formand, nemlig Frode Bak-
ken, bibliotekschef i Tønsberg. «Vi trodde
det markerte et tidsskille da en kvinnelig

Norsk radikalfeminisme?
Fra tid til annen merker vårt danske søsterblad «Bibliotekpressen» ting som foregår i Norge.
I sitt nr.10/96 utgitt før sommeren, kommenterer redaktør Per Nyeng (signaturen /PN) det
forhold at den kvinnedominerte Norsk Bibliotekforening nok en gang har fått en mann som
leder. Dvs. han kommenterer egentlig riksbibliotekar Kirsten Engelstads kommentar til dette
forholdet. En dansk, lett ironisk kommentar til norske forhold gjengir vi her:

bibliotekar, Sissel Nilsen, overtok som le-
der for to år siden. Men i Lillehammer
sprengte sannsynligvis norske kvinnelige
bibliotekarer nye grenser og skrev Norsk
Bibliotekforening inn i samtidshistorien. Er
det slik «Jenter viser vei», spørger Kirsten
Engelstad i sin persiflage. For derefter med
djævelsk fryd at slå den nye NBF-formand
oveni hovedet med flg. citat fra den
fortræffelige artikelserie om den kvindelige
arbejdsplads, som Anne Kristine Solberg,
førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavan-
ger, har haft i Bok og Bibliotek, nr. 3, 4 og
5 i år: «Kanskje bidrar vektlegging av lik-
het i kvinnemiljøet til å gi menn forholds-
vis fritt løp mot posisjoner høyere oppe i
hierarkiet - menn har kan hende ikke så
mange å konkurrere med i dette løpet, sær-
lig ikke om det i kvinnekulturen ikke er
helt legitimt å være leder, eller om det er
vanskelig for kvinner å akseptere kvinne-
lige ledere. Statusen som mann kan dessu-
ten bety at menn tillegges større autoritet i
kraft av sitt kjønn enn kvinnelige medlem-
mer i organisasjonen. På denne måten bi-
drar kvinnene også til å styrke menns po-
sisjon». At stoppe forskellen mellem
mandlige og kvindelige ledere i en flaske

og mærke den med en etikette lader sig
vanskeligt gøre, indrømmede den irske
præsident Mary Robinson på det store
internationale topmøde for kvindelige le-
dere i politik og erhvervsliv, som afholdtes
i Stockholm i begyndelsen af maj. Men for
hende lå forskellen i sådan noget som at
lytte, diskutere, gå på kompromis og søge
konsensus. «Desuden er vi kvinder meget
mindre interesserede i hierarkier end
mænd», sagde hun i et interview i Dagens
Nyheter forud for mødet. På forfriskende
vis afviger den norske rigsbibliotekar fra
denne karakteristik. Frem for at tilpasse sig,
hvad der i The establishment opfattes som
anstændig tone, giver hun udiplomatisk
udtryk for sine radikalfeministiske syns-
punkter. Og vel at mærke med konkret
adresse. Én og ikke uvæsentlig hage ved
sagen er der dog. I flere år har Frode Bak-
ken været den fremmeste talsmand for den
fusion mellem Statens bibliotektilsyn og
Riksbibliotektjenesten, som Kirsten Engel-
stad er så indædt modstander af. Så helt
rent mel i posen har hun næppe.

/PN

17. Varslingsfrist?

Skal biblioteket kreve varsling en gitt tid i
forkant av stiler og prosjektarbeid?

18. Statistikk.

Ønskes det statistiske data for andre for-
hold enn det som kreves fra Statens Biblio-

16. Servicegaranti?

Kan (bør?) biblioteket gi garantier eller
veiledende orienteringer for hvor fort man
kan svare på en henvendelse? Selvsagt med
ulike frister for fjernlån, hastebestillinger
og svar fra egen sarnling.

tektilsyn? Hvilke forhold? Hvordan skal
statistikken føres?

19. Budsjett og saksbehandling.

Avtalen må fastsette rutiner for gjensidig
orientering og innspill i hverandres
budsjettprosess og saksbehandling i saker
av betydning for den andre parten.

(forts. fra s.17)
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Bibliotekarens redaksjon har nedsatt et «Rådgivende utvalg for
materiale funnet under skranken», der alle våre lesere er medlem-
mer. Her er denne månedens saker:

Leninistisk verdisetting:
«Tilstrekkelig personell må umiddelbart overføres til folke-
biblioteket fra de forskjellige kontorene i Undervisningsministeriet,
hvor nitti prosent av staben er engasjert i ikke bare nytteløst, men
direkte skadelig arbeid.» (Fra Lenins forordning om biblioteket i
Petrograd, november 1917.)

Kriminell terminologi:
«FORBUDT ORD  -  Ord som ikke skal brukes i bestemte funk-
sjoner i et gitt system. En liste over slike ord betegnes som stopp-
ordliste.» (Fra «Utkast til fagterminologi for bibliotek og doku-
mentasjon», utgitt av Norsk Dokumentasjonsgruppes Studiegruppe
for Terminologi (NDG/SGT), Oslo : 1976)

Faktorenes orden:
«En bibliotekarstudent hadde fått hybel mot at han hver natt måtte
stå opp tre ganger for å snu en gammel dame i senga. Han ble
dessverre oppsagt da det ble oppdaget at han hadde rasjonalisert
sitt oppdrag. Han sto opp én gang og snudde dama tre ganger.»
(s.l. : s.n., s.a.)

Utrolig flaks med akronymet:
«LIBERATION (Libraries: Electronic Remote Access to Informa-
tion over Networks)» (Fra presentasjonen av EUs bibliotek-
forskningsprogram i Synopsis 2/1996)

Mindre heldig med akronymet:
«KSYSERROR (Knowledge-based System for Consistency in
Bibliographic Databases)» (Fra samme sted.)

Storpolitikk:
“Styret mener at både KUF og Nasjonalbiblioteket bør ligge i grå-
sonen.” (I referat fra BFs styremøte 2/96, sak 23/96 Samarbeids-
avtalen med FBF/BF.)

Moderat lønnsoppgjør:
“Forskerforeningen og NIFs etatsforening foreslår å heve årslønna
til alle NTNUs fast vitenskapelig ansatte med rundt 100.000 kro-
ner.” (Fra Universitetsavisa, organ for Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet i Trondheim, 2.mai 1996.)

Nye saker som leserne ønsker behandlet i utvalget, sendes
Bibliotekarens redaksjon, Runnen 4, 6800 Førde.
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Bibliotekinspektør Sigurd Balsnes i Sogn og Fjordane for-
fatta et skrift med ovennevnte tittel i 1972. Her gir han glimt
fra bibliotekhistoria, både i eget fylke og ellers i landet. Av
denne månedens sitat går det fram at, selv om framveksten
av leseselskapene var et historisk framskritt, var retten til
lånekort noe mer innskrenket på slutten av 1700-tallet enn
den er i dag:

"Framvoksteren av bibliotekverksemda er nær knytt til
kjende foregangsmenn og institusjonar i norsk kultursoge.
Bispen Hansen i Kristiansand skipa "Selskaber til
Oplysnings og gode Sæders Udbredelse". Oppsedings-
formålet for desse leseselskapa kom sterkt fram i lovene som
sette moralføresegner for medlemskapet: "Ingen kan antages
i Selskabet, som er bekiendt for aabenbare Laster i eller uden
for sit Huus, saasom: Drukkenskab, Trættekierhed, og deraf
følgende Slagsmaal" osb."
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Kvinnherad kommune

AVDELINGSBIBLIOTEKAR
(VIKARIAT, 1/1 STILLING)

Ved Kvinnherad bibliotek, Avd. Husnes (hovedbiblioteket), er
det ledig vikaritat som avdelingsbibliotekar frå 01.11.96 til
31.7.97.

Den som vert tilsett skal ha den daglege leiinga av hovedbi-
blioteket og er biblioteksjefen sin avløysar. Arbeidsområda elles
er m.a. samordning av bokval (vaksne), fjernlån, katalogise-
ring av vaksenlitteratur, samarbeid med lag og organisasjonar
om arrangement og utstillingar, offentleg informasjon og
referansearbeid, publikumsvakter. Biblioteket har bokbuss og
4 avdelingar i tillegg til hovedbiblioteteket, og nyttar Bibliofil.

Det vert krevd eksamen frå Høgskolen i Oslo, avd. for journa-
listikk, bibliotek- og informasjonsfag, eller tilsvarande utdan-
ning. Relevant praksis og erfaring med EDB er ønskjeleg. Det
vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Løn i st.kode 7027, ltr.27. Kommunen dekkjer delvis flytte-
utgifter etter reglement og kan hjelpa med å skaffe husvere.
Tilsetting skjer elles etter gjeldane lover, reglement og tariff-
avtalar.

Nærare opplysningar får du ved å venda deg til konstituert
blblioteksjef Anne Woje, tlf. 53 47 27 22.

Søknad med kopi av vitnemål og attestar vert å sende:
Kvinnherad kommune
Personalkontoret
5470 ROSENDAL

innan 20.9.96

Sentrale justeringsoppgjør
Det sentrale justeringsoppgjøret i kommunesektoren er som kjent
avsluttet. De positive resultatene for oss bibliotekarer ble omtalt i
forrige nummer av Bibliotekaren. Dette gjaldt altså det såkalte
KS-området, dvs. for kommuner som er medlemmer i Kommune-
nes Sentralforbund (KS).

Oslo kommune er ikke medlem i KS. Tariffoppgjøret i Oslo blir
derfor kjørt atskilt fra resten av kommuneoppgjøret. Og for Oslo
kommune starter det sentrale justeringsoppgjøret 15.september.
Det er forventet avsluttet innen utgangen av september måned.

I staten er heller ikke de sentrale justeringsforhandlingene gjen-
nomført.  De starter opp 11.september. Vi har ikke klart å skaffe
på det rene når disse forhandlingene forventes sluttført.
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SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
NÆRINGS- OG KULTURAVDELINGA
KULTURSEKSJONEN

FYLKESBIBLIOTEKSJEF I SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

Ved Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førde, er det ledig stilling som fylkesbiblioteksjef frå 1.1.1997.

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek har 8 tilsette.

Hovudarbeidsområde er rettleiing til kommunane, kurs- og møteverksemd, fjernlån og fylkeskommunal
båt- og bokbussdrift.
Fylket har 26 kommunar.

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek er samlokalisert og har avtalefesta samarbeid med Førde bibliotek. Edb-
systemet er Bibliofil, og Internett er i bruk.

Stillinga som fylkesbiblioteksjef er utfordrande, og biblioteksjefen sine sentrale oppgåver er personal-
leiing, planlegging og utvikling av fylkesbiblioteket sine tenester.

Vi søkjer ein person med erfaring i leiing, evne til i skape gode samarbeidstilhøve og til å arbeide målretta
og resultatorientert og å ha brei kulturpolitisk innsikt og forståing.

Det krevst eksamen frå Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, eller
tilsvarande utdanning.

Stillinga er løna som fylkesbiblioteksjef, stillingskode 6576, lønssteg 39.

Tilsetjing på vanlege fylkeskommunale vilkår. Pensjonsordning (KLP). Administrasjonsmålet i fylkes-
kommunen er nynorsk

For nærare opplysningar, ta kontakt med fylkesbiblioteket tlf. 57 82 33 88 eller kulturseksjonen tlf. 57 82
50 00.

Søknadsfrist: 30. august 1996.

Søknad med stadfesta kopi av attestar og vitnemål skal sendast til:
Sogn og Fjordane fylkeskommune,
Nærings- og kulturavdelinga, Kulturseksjonen,
Postboks 173
6801 Førde
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA

Postnr.          Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.         Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Dato        Signatur

Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo
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på tampen: Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

- Folkebibliotekernes mandat og mission taget i betragtning er det
tankevækkende, at modstanden mod prioritering af erhvervslivet
som ny brugergruppe var så spredt og svag, som tilfældet var. At
bibliotekerne igangsatte projektet kan henføres til behovet for for-
nyet legitimitet. Det faglige forsvaret for initiativet handlede om,
hvordan aktiviteten kunne give en positiv effekt på betjeningen af
de primære brugergrupper, skriver Elsebeth Tank i en fersk av-
handling, som avstedkommer debatt i Danmark. Hun påpeker at
folkebibliotekene er i skarp konkurranse med alle mulige andre
offentlige institusjoner og tilbud. Kravene til dem er i dag så
motsetningsfylte og diffuse at de må avklare hvilke krav de skal
konsentrere seg om å oppfylle og hvilken strategi de skal anlegge,
sier hun. Avhandlingen har tittelen «Folkebibliotekerne på det
politiske marked» og er blitt til ved studiet «Master of Public
Education» ved Handelshøjskolen i København.

Med tanke på bibliotekenes demokratiutviklende rolle og bærende
idégrunnlag, er det helt klart bibliotekenes informasjonsoppgaver
Elsebeth Tank tillegger størst vekt. Det er der det bør settes inn en
massiv ressurstilførsel, og det er på dette området det lovfestede
og vederlagsfrie bibliotektilbud skal råde fullt ut. For biblioteke-
nes kulturorienterte virksomhet må det være opp til de enkelte
kommuner selv å fastlegge nivået og innføre brukeravgift, hevder
hun.

Nå er det viktig å minne om at biblioteklovgivningen i Norge og
Danmark har skilt lag. Vi har fremdeles vårt gratisprinsipp intakt.
Men problemstillingen hun behandler er like relevant i begge land.
Vi trenger en debatt om folkebibliotekenes bærende idegrunnlag i
Norge. Og vi trenger absolutt en avklaring omkring bibliotekenes
legitimitet. Informasjonsteknologien, endringer i underholdnings-
markedet og utviklingen av levestandarden er noen av de fakto-
rene som tilsier at vi bør redefinere bibliotekenes samfunnsmes-
sige rolle. I en slik diskusjon bør et synspunkt om å tone ned bi-
bliotekenes underholdningstilbud stå sterkt. Like sterkt burde for-
kjemperne for bibliotekenes informasjonsoppgaver stå. Å ta stil-
ling til hvilken rolle den kulturorienterte virksomheten burde ha,
krever en grundig og nyansert debatt som mange bør delta i.


