
Bibliotekaren
TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET

"Mannen bak skranken ble også gretten og snudde et skilt med STILLE! mot meg.  - Ta dem et
leksikon, De! hvisket han surt.  - De står derborte! Og jeg var så flau over det oppstyret jeg
hadde vakt, at jeg gjorde som han sa og tok bind I fra A til Au."  (Fra Eva Ramm: Med støv på
hjernen. - Oslo; Aschehoug, 1972. - s.80.)

NR. 1 / 1997  -  5. ÅRGANG

Januar

Historiene og mytene om antikkens store bi-
bliotek i Alexandria fascinerer oss. En komplett
samling av all litteratur fra hele verden, det vil si
hele datidens kjente verden, var et enormt kultur-
prosjekt. Museum, bibliotek, universitet. En in-
tegrering som vi i dag kanskje snakker om som
framtidsvyer.

Men så forsvant det hele. Vi fester mest lit til
teorien om at en brann tok biblioteket og at

bygningssteinene seinere er brukt til alle andre
slags byggerier i Alexandria. Uansett er alle fy-
siske spor utvisket. Vi kan heller ikke være sikre
på nøyaktig hvor i Alexandria biblioteket  lå.

Men nå oppstår et nytt Bibliotheca Alexandrina,
nær stedet der det gamle sannsynligvis lå. Vi-
sjonene er store og bidragsyterne mange. Vi i
Norge har et spesielt forhold til det nye fordi
det norske arkitektfirmaet Snøhetta fikk kontrak-
ten i konkurranse med 1.333 andre arkitekt-for-
slag. Men biblioteket bør påkalle interesse av
mange andre grunner. Med Alexandria som ut-
gangspunkt kan vi diskutere utviklingsretninger
for bibliotek også her i landet. Vi har besøkt
byggeplassen, og bringer den første reporta-
sjen i dette nummeret.
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leder'n

Godt nytt år til alle BF-medlemmer og øvrige
lesere av Bibliotekaren!

Selv om vi nå skriver 1996 vil dere se andre
steder i bladet at vi enda ikke er ferdige med
de lokale lønnsforhandlingene, som er den
siste delen av tariffoppgjøret for 1996. Men
BFs styre har allerede begynt forberedel-
sene til årets oppgjør. 24. januar skal AF ha
organisasjonenes krav innen alle tariffom-
råder.

Mellomoppgjøret i 1997 blir det andre året
hvor AF kjører sin
lønnspolitiske of-
fensiv - LPO. Må-
let med LPO er at
AFs medlems-
grupper skal få en
lønn som samsva-
rer med deres ut-
danning, kompe-
tanse og ansvar.
Med de ressur-
sene som blir lagt
inn i
lønnsoppgjørene
ser alle at det ikke er mulig å oppnå alt i ett
oppgjør. Derfor må vi tenke langsiktig og la
LPO gå over flere år. Hensikten er at alle
foreningene i AF skal stå sammen om å nå
målene, og at vi må akseptere at noen når
dem raskere enn andre.

I 1996 fikk enkelte grupper en god uttelling.
For bibliotekarene var det spesielt
begynnerlønnen i kommunal sektor som fikk
et akseptabelt løft. Mens f.eks. biblioteksjef-
ene og mange i statlig sektor ikke fikk noe i
det sentrale oppgjøret. Om de ble tilgode-
sett i lokale forhandlinger varierer.

Jeg tror det er både rett og viktig at BF del-

tar aktivt i LPO. Står vi alene er det vanske-
ligere å nå fram med våre krav. Står alle for-
eningene i AF sammen mener jeg vi har større
muligheter til å få en større del av  den totale
potten enn om hver enkelt forening kun kjem-
per for sine egne medlemmer. BFs forbunds-
styre har derfor sagt at vi er positive til LPO
og vil støtte opp om dette arbeidet.

Men det er ikke nok at styret ønsker LPO.
Dette samarbeidet må også gjelde lokalt, hos
medlemmene. Dette er blitt spesielt aktuali-
sert med det nye stillingsregulativet i KS-

området, som vil
føre til at en stor
del av lønns-
fas t se t t e l sen
skal skje lokalt.
Da er det viktig
at AF som
sådann samles
og blir enige om
en felles strategi
for de lokale
lønnsforhand-
lingene, dersom
vi ikke ønsker at

andre grupper skal stikke av med en
forholdsvismessig stor del av potten. Det
gamle og kanskje noe forslitte uttrykket
“sammen står vi sterkere” mener jeg abso-
lutt gjelder også for lønnsforhandlinger. Jeg
oppfordrer derfor alle BFs medlemmer til å
støtte opp om tiltak som fører til samarbeid
lokalt. Jeg tenker her spesielt i tilknytning til
lønnsforhandlingene, men også på andre
områder det er naturlig å samarbeide for på
den måten å oppnå bedre innflytelse. Hvor
formelt det lokale samarbeidet skal være
synes jeg har mindre betydning. Det viktig-
ste er at man kommer sammen, så må hver
enkelt kommune/virksomhet finne sin form.

RANDI  RØNNINGEN,  FORBUNDSLEDER

... støtte opp
om tiltak som

fører til samar-
beid lokalt ...
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De to andre ankene gjelder begge
biblioteksjefstillinger. Biblioteksjefkoden er
fremdeles unormert, det er heller ikke defi-
nert noe minste lønnsnivå for denne stilling-
skoden. BF mener imidlertid at den abso-
lutte minstelønnen for disse stillingene må
være minimumslønnen for ledere i struktur
II, ltr. 26. Når to kommuner som siste tilbud
hadde en lønnsplassering som var lavere
enn dette, mener vi det er grunn til å anke.

I følge avtaleverket i kommunesektoren er
det forbundet sentralt som skal anke, for vårt
vedkommende 13-gruppen, når partene ikke
blir enige lokalt. Beskjed om hvilke steder vi
ikke godtar resultatet er sendt KS innen fris-
ten 15. desember.

vente med den endelige oppsummeringen.
Av det som har kommet til nå kan vi tydelig
se at det er ulike erfaringer, både med hvor-
dan gjennomføringen har foregått og med
resultatet. Når evalueringsskjemaene er
gjennomgått, må vi prøve å analysere resul-
tatet for å finne ut hvorfor vi lykkes noen
steder men ikke andre. Jeg er redd vi ikke
finner noen entydige svar, til det varierer de
lokale forholdene for mye. Men kanskje vi
kan få noen antydninger. Alt dette vil vi
komme tilbake til i neste nummer av Biblio-
tekaren.

BF har anket tre forhandlingsresultat. Ett
sted mener vi det ikke har skjedd reelle for-
handlinger siden ledelsen på forhånd hadde
inngått en avtale med en av de andre foren-
ingen.

Siste del av tariffoppgjøret pr 1.5.1996, de
lokale forhandlingene, nærmer seg nå slut-
ten. Både kommunene i KS-området og Oslo
kommune har sluttført forhandlingene, mens
noen statlige institusjoner fremdeles ikke er
ferdig.

BF ba alle som har sendt inn krav til lokale
forhandlinger om å fylle ut og returnere et
evalueringsskjema etter at forhandlingene
var gjennomført. Disse skjemaene begyn-
ner nå å komme inn til sekretariatet. Men vi
har fremdeles ikke mottatt alle og vil derfor

Lokale forhandlinger

Årsmøte i BFs

lokallag i Oslo
Oslo lokallag av Bibliotekarforbundet avhol-
der årsmøte torsdag 13. mars 1997, kl.19.30,
i Lakkegt.21. Saker som ønskes behandlet
på årsmøtet må være lokallagets styre i hende
senest 4 uker før årsmøtet.

Styret

Årsmøte i BFs
lokallag i Akershus
Akershus lokallag av Bibliotekarforbundet
avholder årsmøte torsdag 6. mars 1997,
kl.18.30, i Nasjonalt læremiddelsenter, Bank-
plassen 3, Oslo. Saker som ønskes behand-
let på årsmøtet må være lokallagets styre i
hende senest 4 uker før årsmøtet.

Styret

Sølvi Kristiansen
Faglig sekretær i BF

F R A   F O R B U N D ET

Bibliotekarforbundet har egen side på World
Wide Web. Den har vært oppe en stund,
men vi er ikke sikre på om alle våre lesere
med tilgang på Internett er kjent med denne
tjenesten. Det er Hanne Fosheim som er
ansvarlig for siden, som inneholder mye
nyttig informasjon. Her finner du for eksem-
pel navn og adresse på alle lokallagslederne
i BF. Her er navn, adresse, telefonnummer

og epost-adresse til alle medlemmer og va-
ramedlemmer til BFs forbundsstyre. Her er
oversikter over gjeldende stillingskoder,
lønnsrammer og lønnstrinn for biblioteka-
rer, både i statlig sektor, kommunal sektor
og i Oslo kommune. Med mer. Du finner si-
den på følgende adresse:

http://www.bibsent.no/bf/
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Norsk bibliotekforening (NBF) sendte 5.de-
sember et brev til statsminister Thorbjørn
Jagland med overskriften «Samordning av
statlige bibliotekorganer». Brevet hadde
følgende ordlyd:

« Informasjonssamfunnet og utviklingen av
IT-baserte nettverk  stiller nye krav til orga-
niseringen av blant annet statlig virksom-
het.  Norsk bibliotekforening ser meget klart
behovet for reformer i  statsforvaltningen -
ikke minst på bibliotekområdet - og hilser
velkommen opprettelsen av det nye plan-
leggings- og samordningsdepartementet fra
og med  1. januar 1997.

 Som statsministeren er kjent med, er det i
en årrekke arbeidet med å få til reformer når
det gjelder de sentrale statlige bibliotek-
organer.

Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet og Kulturdepartementet ned-
satte i 1994 et interdepartementalt  utvalg
som skulle vurdere den framtidige organi-
sering av sentrale statlige bibliotekoppgaver
i Norge og se på oppgavedelingen mellom

NBF vil at Rugaas skal ta
seg av RBT/SB-fusjonen

Riksbibliotektjenesten,  Statens bibliotektil-
syn og Nasjonalbiblioteket. Stortinget har
tidligere (Budsjett-innst. S. nr. 12 1994-95)
bedt om at «den framtidige organiseringa
av bibliotektenesta vert lagt fram for Stor-
tinget.»

I Stortinget 15.5.96 sa tidligere kulturminis-
ter Kleveland at saken ville bli behandlet i
forslag til statsbudsjett for 1997. Ved
framleggelse av statsbudsjettet for 1997 ut-
satte Regjeringen saken til salderingspro-
posisjonen. I salderingsproposisjonen som
ble lagt fram 29.11.96, er denne saken igjen
utsatt.

Det er etter Norsk bibliotekforenings opp-
fatning behov for en rask behandling fra
Regjeringens side. Etableringen av nye
framtidsrettede organisasjonsformer i
biblioteksektoren som helhet er tvingende
nødvendig hvis sektoren blant annet skal
kunne bidra positivt til å realisere planene
om IT-baserte kultur- og informasjons-nett-
verk. Idag er eksisterende organisasjonsfor-
mer og usikkerhet knyttet til framtidige løs-
ninger en hindring for mer offensive bidrag

fra biblioteksektoren til utviklingen av in-
formasjonssamfunnet.

I og med at denne saken ikke har fått den
framdrift som ville være naturlig og ønske-
lig, vil Norsk bibliotekforening anmode stats-
ministeren om å bidra til at saken snarest
mulig kommer til en avsluttende behandling
fra Regjeringens side. I  den sammenheng
vil vi anmode statsministeren om å vurdere
om det kan være naturlig at det nye Planleg-
gings- og samordningsdepartementet får
ansvaret for å vurdere reformer på bibliotek-
området. En eventuell samordning av stat-
lige bibliotek-oppgaver har etter det vi er
kjent med ikke tidligere vært vurdert av Ad-
ministrasjonsdepartementet/Statskonsult.

Norsk bibliotekforening står gjerne til dis-
posisjon med ytterligere informasjon hvis
dette skulle være nødvendig.»

Brevet er undertegnet av Frode Bakken,
NBFs leder.

Ved årsskiftet hadde Bibliotekarforbundet
passert et medlemstall på 770. I Biblioteka-
ren nr. 1/96 kunne vi melde at tilsvarende
tall  pr. 5. januar 1996 var 618 medlemmer. Og
blar vi tilbake til Bibliotekaren nr. 2/95 finner
vi at medlemstallet pr. 1. mars 1995 var 450.

Medlemstilstrømningen har altså vært god
også i 1996, det andre fulle driftsåret for
Bibliotekarforbundet etter opptaket i Aka-
demikernes Fellesorganisasjon (AF) 1. ja-
nuar 1995.

Informasjonskontoret «Harde fakta» har
eksistert som en del av Rogaland fylkesbi-
bliotek siden 1993. Nå blir denne virksom-
heten gjort om til en stiftelse. Stiftelsens
deltagere er Rogaland fylkeskommune, Ro-
galand Næringstjeneste AS, Sola kommune,
Stavanger kommune og Haugesund kom-
mune. Harde fakta driver informasjons-
formidling til små og mellomstore bedrifter i
Rogaland. De har som målsetning å gjøre
næringslivet i Rogaland mer konkurranse-
dyktig gjennom å lette næringslivets tilgang

til informasjon om markedsmuligheter, pro-
duktutvikling og andre informasjons-
tjenester som næringslivet har behov for,
og gjennom å skaffe til veie nødvendig in-
formasjon i tilknytning til EUs indre marked.

I løpet av vinteren vil det bli tilsatt ny daglig
leder for «Harde fakta» etter Marianne
Tengs, som sluttet ved årsskiftet. Kontoret
ligger i Kulturhuset Sølvberget i Stavanger.

BF har passert
770 medlemmer!

Nå blir «Harde
fakta» en stiftelse
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21. Nordiske konferanse
for bibliotekstuderende

Hver høst arrangeres det en nordisk konfe-
ranse for bibliotekstudenter. I år ble den
holdt i Sverige, ved Bibliotekshøgskolen i
Borås, 24.-27. oktober.

Fra Norge deltok Trine Sand Bakken, Gro F.
Haugastuen, Elin Frøkedal, Charlotte Jakset,
Gro Heidi Raamunddal og Bodil Kvalvaag.
Tilsammen var vi ca. 20 studenter fra Dan-
mark, Finland, Island, Sverige og Norge.

Tema på konferansen var biblioteks-
forskning. Biblioteksforskning var også te-
maet i fjor, men da la man vekt på Internett. I
år tok man opp biblioteksforskning gene-
relt.

Vi begynte med at deltakerne fortalte om sine
skoler, hvordan utdanningen er lagt opp ulikt
i de forskjellige landene. Deretter presen-
terte vi hvordan det ligger an når det gjel-
der forskning innenfor dette feltet i de re-
spektive landene og hva som foregår av
dette på de forskjellige høyskolene/univer-
sitetene.

Nesten en hel dag gikk med til Bok- og
biblioteksmessa i Gøteborg, som er minst
dobbelt så stor som bokmessa på Sjølyst.
Her var det mye å oppleve: Mange spen-
nende foredrag å velge mellom og hundre-
vis av stands.

Lørdagen var vi på Universitetet i Gøte-
borg, avdeling for biblioteks- og informa-
sjonsvitenskap. Dette er den eneste insti-
tusjonen i Skandinavia som utdanner for-
skere innenfor bibliotekfag.

Professor Lars Höglund fortalte om
forskerutdanninga i Sverige og hvilke te-
maer de holder på med nå (bl.a. bibliotek-
enes forandringsprosesser, studenters og

læreres biblioteks- og informasjonsvaner og
informasjonsteknologi). Han var opptatt av
at den nye informasjonsteknologien får føl-
ger for forskningen. Vi opplever i dag nær-
mest en overflod av informasjon. Höglund
poengterte hvor viktig det blir i framtiden å
sile ut den relevante informasjonen.

Prefekt Romulo Enmark holdt foredrag om
bibliotekforskningens framvekst, formål og
innhold. Han la spesielt vekt på det nordiske
samarbeidet.

Høgskoleadjunkt Louise Limberg fortalte om
sitt forskningsprosjekt, som handler om
elevers bruk av informasjon.  Hvilken læ-
ring får elevene ut av informasjonsinn-
hentingen når de jobber med selvstendige
oppgaver?

En del tid ble brukt til gruppearbeid. Her dis-
kuterte vi biblioteksforskning. Hva vet vi
om dette, vil mer forskning øke yrkets sta-
tus og hvordan er det nordiske samarbeidet
innen forskning var spørsmål vi tok opp.
Det som slo oss, var at de fleste studentene
ønsker mer informasjon om den biblioteks-
forskingen som foregår på hver skole.

Norske deltakere på den nordiske konferansen for bibliotekstudenter i Borås sist høst.
Bak fra venstre: Trine Sand Bakken, Charlotte Jakset og Bodil Kvalevaag. Foran fra
venstre: Gro F. Haugastuen, Elin V. Frøkedal og Gro Raamunddal. (Foto: Konferanse-
gruppa.)

Noe annet som også ble diskutert var
SPORA, som er nordiske biblioteks-
studerendes diskusjonsforum på nettet.
Idéen med postgruppen er at bibliotek-
studenter kan utveksle erfaringer og disku-
tere biblioteksaker. SPORA ble opprettet for
et år siden, og har dessverre ikke blitt så
mye brukt som man hadde håpet.Vi snakket
derfor om hva vi eventuelt kan gjøre for å få
igang aktiviteten på nettet.

Det er interessant å treffe bibliotekstudenter
fra de andre nordiske landene. Vi diskuterte
bl.a forskjeller og likheter i utdanningene.
Lund skiller seg ut ved at de legger stor vekt
på problembasert læring i stedet for tradi-
sjonell undervisning. Noen steder er
bibliotekutdanninga plassert på universite-
tet.  Bibliotekskolen i Danmark er vel den
utdanninga som ligner mest på vår.

Neste års konferanse blir holdt i Finland el-
ler i Norge. Temaet er ennå ikke bestemt,
men forslag er markedsføring og nye
finansieringsmåter.

Charlotte Jakset og Trine Sand Bakken
Konferansegruppa ved bibliotek- og

informasjonsstudiene, Høgskolen i Oslo
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Nord-Sør biblioteket er en landsdekkende
bibliotek- og informasjonstjeneste som ble
åpnet 3. september 1993.

I 1997 er Nord-Sør biblioteket finansiert di-
rekte fra statsbudsjettet (under kapittel 326,
post 62 : Andre bibliotektjenester). Prosjek-
tet har siden starten av hatt 1 hel stilling, og
den er nå besatt av Ingeborg Gihle.

"Nord-Sør" er et stort og sammensatt fag-
område med alt fra informasjon om de en-
kelte land i verden (unntatt Europa og Ves-
ten), og emner som mat, vann, energi, men-
neskerettigheter, barn (f.eks. barnearbeid,
Ettbarnspolitikken i Kina), utdanning, øko-
nomi osv.

Kompetansebibliotek

Nord-Sør biblioteket kan brukes hvis du
ønsker stoff om et land eller emne, ønsker
litteraturlister, vil ha veiledning i innkjøp av
litteratur, ønsker kontakt med ulike fagper-
soner f.eks. med hensyn til foredrags-
virksomhet eller lager informasjonspakker
med brosjyrer, artikler etc. etter forespørsel.

Nord-Sør biblioteket er en del av Statens
bibliotektilsyns satsning på "kompetanse-
bibliotekmodellen" som består av Miljø-
biblioteket i Steinkjer, Europabiblioteket i
Trondheim, Nord-Sør biblioteket i Stavan-

Nord-Sør biblioteket i
Stavanger

Nord-Sør biblioteket har foreløpig satt disse
målene i 1997 :

1. Et formalisert samarbeid med Operasjon
Dagsverk (OD) -komitéen slik at biblioteka-
rene kommer i fokus når det gjelder
informasjonformidling.

Jeg har jobbet med dette i 1996, og nåvæ-
rende leder og styre av OD inneværende
periode er meget positive til dette. Resulta-
tet kan bli et "Lærer- og bibliotekarhefte"
som sendes ut til alle skolebibliotekarene
allerede fra i år.

Min teori : Operasjon Dagsverk er noe som
engasjerer flere skoleungdom enn noe an-
net om et bestemt "Nord-Sør -tema" og VI
kan bidra til mer kunnskap og engasjement
hvis vi får muligheten!

2. Utvikle Nord-Sør bibliotekets hjemmesider
videre.

Arbeidet er startet i 1996, og jeg håper at
sidene allerede kan gi dere nyttig informa-
sjon. Meningen er at sidene skal forene både
det som er høy-aktuelt og gi øvrig bak-
grunnsstoff om Nord-Sør forhold.

Det viktige er å kunne formidle et godt ut-
valg av nyttige ressurser både for bibliote-
karer og andre.

3. Bedre samarbeidet med frivillige organi-
sasjoner.

Det finnes 25 ulike "Nord-Sør organisasjo-
ner" i Norge som har rammeavtale med NO-
RAD. Det betyr at disse skal formidle infor-
masjon om sine spesielle fagområder, og
publikasjoner som de gir ut skal sendes
Nord-Sør biblioteket. Jeg ser det som
kjempeviktig å ha nær kontakt med dette fag-
miljøet som er viktige bidragsytere når det
gjelder ulik type informasjonsformidling.

(forts. side 18...)

Ingeborg Gihle
Prosjektleder

Nord-Sør bibilioteket

ger og Det flerspråklige bibliotek i Oslo. De
tre førstnevnte er åpne for direkte henven-
delse fra alle som måtte ønske det, mens Det
flerspråklige biblioteks tjenester kun kan
brukes via bibliotek.

Meningen med kompetansebibliotek er at
bibliotekarer i Norge skal få assistanse til alt
fra å løse referansespørsmål til å øke egen
kunnskap. Kursvirksomhet og markedsfø-
ring er viktige virkemidler for at vi skal nå
frem med våre tjenester slik at vi blir nyttige
for bibliotek-Norge.

Målgruppene er folkebibliotek og skole-
sektoren i Norge, der sistnevnte er Nord-
Sør bibliotekets største brukergruppe.
Skolesektoren har et stadig økende infor-
masjonsbehov, der skoleelevene selv ofte
er de som søker etter informasjon.

Prosjektbasert læring

Nord-Sør bibliotekets erfaring gjennom
drøye 3 år, viser at enkeltpersoner (= pri-
mært elever) utgjør den største brukergrup-
pen. Dette kan skyldes flere forhold, men
det er sannsynlig at prosjektbasert læring i
kombinasjon med tidspress gjør at elevene
ikke har "tid" til å gå veien om bibliotekaren.
Mine brukere svarer ofte at skolebiblioteket
enten er for dårlig (elevens utsagn), ikke fin-
nes (heldigvis få etterhvert når det gjelder
videregående) eller at de ikke hadde tenkt
på å spørre der først!

Vi er derfor nødt til å få til et enda bedre
samarbeid med skolesektoren for å kunne
formidle intern og ekstern informasjon ras-
kere og bedre.

Samordning

Statens bibliotektilsyn har planer i forhold
til Nasjonalt Læremiddelsenter om å styrke
samordningen skole - bibliotek, og vi er
svært interessert i å få tilbakemeldinger om
praktiske og effektive løsninger her.
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Alt dette er rett. Til og med spørsmålet om
når biblioteket brant ned. For det er fremde-
les ubesvart av historikerne. Det er nemlig
slett ikke sikkert at det var en brann som
ødela det. Men at det har eksistert et veldig
bibliotek i Alexandria for 2.000 år siden, det
er iallefall sikkert. Og at det ikke eksisterte
lenger rundt år 500 e.Kr. er også sikkert.

Den fragmentariske historien om det gamle
Alexandria-biblioteket er fascinerende å
sette seg inn i. I dette biblioteket finner vi
den første katalogisator i verdenshistorien.
Her var det rekvisisjonsrett som ethvert
nåtidig nasjonalbibliotek ville misunt dem.

Nå bygges det nytt
bibliotek i Alexandria

Og det var en rekke oversettere engasjert
for å gjøre fremmedspråklige ruller tilgjen-
gelig for de gresk-lesende i Alexandria på
den tiden.

Alt dette forsvant altså. Uten et spor tilbake.
Når et nytt bibliotek planlegges på tuftene
av det gamle, blir vi unektelig fascinert. Her
forenes altså kreftene til UNESCO, Egypt
og en rekke andre land, for å bygge
Bibliotheca Alexandrina. Et unikt prosjekt i
bibliotekhistorien.

Vi har besøkt Alexandria, for å bringe denne
historien nærmere Bibliotekarens lesere. Vi

har snakket med prosjekt-direktør Prof.Dr.
Mohsen Zahran. Vi har snakket med biblio-
teksjef og informasjonskonsulent for pro-
sjektet. Vi er blitt vist rundt på byggeplas-
sen av teknisk sjef, ansvarlig for sikkerhet
på byggeplassen og ansvarlig for kvalitets-
sikring av bygget. Vi har snakket med arbei-
derne på gulvet om deres egne lesevaner
og bruk av bibliotek.

I kommende numre av Bibliotekaren, vil vi
presentere Bibliotheca Alexandrina for våre
lesere. Dvs. foreløpig er det forhistorien,
ideen, prosjektet og byggeriet som kan pre-
senteres.

Alexandria-biblioteket. Som stikkord avstedkommer det de underligste assosiasjoner. Var det ikke
veldig stort? Og viden berømt? Så brant det vel ned? Og nå er det nordmenn som er arkitekter bak
et nytt bibliotek i Alexandria? Men når var det egentlig det brant ned?

(F
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Boksamlingen har de såvidt begynt å bygge
opp, 300.000 bind er i deres sammenheng
bare en begynnelse. Øvrig virksomhet og
tjenester er knapt kommet i gang ennå.

Men vi kan nevne at i mai 1996 var brødrene
Høivik fra JBI/HiO i Alexandria og holdt kurs
for personalet i bruken av digitale ressurser
tilgjengelig gjennom Internett. De har hatt
konsulent-hjelp til å bygge opp audio-visu-
elt bibliotek og tjenester for blinde.

firmaet Snøhettas idé vil etterhvert bli syn-
lig.

Når bygget blir ferdig og klar til offisiell åp-
ning, er ikke godt å si. Opprinnelig tidsplan
tilsa åpning av bygget i juli 1995. Kanskje
det realistiske nå er 1999?

Men det er byggingen vi vil fokusere på
denne måneden. Status ved årsskiftet er at
nederste gulv og hele ytterveggen under
bakkenivå er ferdig støpt. Dette skal være
verdens største bygnings-diafragma. Her
skal intet sjøvann eller grunnvann trenge
inn.

Nå står de foran fase 2 i byggingen. Kon-
traktør er nettopp utpekt. Etterhvert vil eta-
sjene bygge seg opp, og det norske arkitekt-

Said Amin leser helst
kjærlighetsfortellinger

600 arbeidere er i sving med bygging av
Bibliotheca Alexandrina, det nye prestisje-
biblioteket i Alexandria. De jobber i skift, og
arbeidet går kontinuerlig, døgnet rundt. Da
jeg ankom byggeplassen, som ligger ved
Cornichen ikke langt fra sentrum av Alexan-
dria, var klokka nærmere elleve om kvelden.
Det yrte av anleggsarbeidere, lastebiler kom
med materialer og kraner svingte fram og
tilbake. Arbeiderne lot meg gå helt fram til
kanten av «hullet». For en med høydeskrekk
var det en blandet fornøyelse. Det er 40 meter
ned til bunnen og diameteren på det hele er
160 meter!

Dagen etter blir jeg vist rundt på bygge-
plassen. Fra anleggskontoret ser jeg ned på

et hav av armeringsjern som stikker opp fra
bunnen. 600 søyler skal gå opp fra disse
gruppene av armeringsjern og støtte opp
bygget. Det er størrelsen som imponerer ved
første øyekast.

Etterhvert blir jeg også imponert over orga-
niseringen av arbeidet. Jeg har sett en del
hus under bygging i Kairo i løpet av mine
opphold der, og organiseringen har virket
noe uoversiktlig på meg. Her virker rolle-
fordelingen klarere.

Sikkerhetsansvarlig Walid Zakaria spør om
jeg vil bli med ned i bunnen av byggeplas-
sen. Jeg kjemper mot høydeskrekken, sva-
rer et svakt ja og beveger meg ned en smal

gjennomsiktig metalltrapp som er boltet
fast i diafragma-veggen. Med hjertet i hal-
sen og magen på vandring mot ukjent sted
er jeg snart i bunnen av et av verdens mest
berømte bibliotek, in spe. Det er hett som i
en bakerovn. Kanskje arbeiderne her fore-
trekker nattskiftet?

En av arbeiderne jeg får snakke med heter
Said Amin. Han er 25 år gammel, stor og
sterk,og imøtekommende som seg hør og
bør en egypter. Arbeidslaget hans er ak-
kurat ferdig med en formiddagspause og
skal til igjen på arbeidet. Han jobber med
isolering av det nederste gulvet. Andre er
i gang med sveising av tverrgående arme-
ringsjern for støping av gulv.

Jeg spør Said Amin om han er en lesende
arbeider, om han er glad i litteratur. Spørs-
målet blir diskutert litt blant arbeidskame-

ratene og en foreslår at han burde svare
Naguib Mahfouz. Det fortoner seg kanskje
som et korrekt svar overfor en utlending.
Men Said er en ærlig mann, og svarer at
kjærlighetshistorier er det han liker best.

Men han leser ikke mye, sier han. Said Amin
har aldri besøkt noe bibliotek, før han nå
altså deltar i byggingen av denne giganten.
Han har fullført ungdomsskolen, men har
ikke utdanning utover det. I Giza utenfor
Kairo har han forloveden sin, sier han og
blir litt blank i øynene. Om han kommer til å
besøke Bibliotheca Alexandrina når det står
ferdig? Kanskje, svarer han. In-che-Allah.
Hvis Gud vil.

RED

RED
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Utgangspunkt

Eg var mellom dei heldige som fekk delta på
den nordiske konferansen om informasjons-
kompetanse og brukaropplæring i Linköping
i november.

Etter mange år i folkebiblioteksektoren gjekk
eg for eit halvt år sidan over til bibliotekar-
stilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane,
avd. for lærarutdanning. Eit av ansvarsom-
råda mine her vart brukaropplæring, noko
som eg meinte eg skulle ha bra føresetnadar
for å ta fatt på.

Eg har i alle år hatt ansvar i forhold til barn
og unge, og har sett det som viktig å drive
klasseundervisning og lesestimulering i
samarbeid med grunnskulen og lærarane. Eg
har meint at å drive klasseundervisning el-
ler brukaropplæring ved ulike bibliotektypar
blir to sider av same sak.

Det er same grunntanke som ligg bak: å gjera
brukarane til kompetente bibliotekbrukarar
uansett kva nivå dei befinn seg på i livet.
Det er ei av oppgåvene våre å gjera folk i
stand til å nyttiggjere seg alle ressursane
biblioteket rår over effektivt og med glede
og nysgjerrigheit. Ei oppgåve er å gje
brukarar på ulike nivå kjensle av at bibliote-
ket er deira og til for dei.

Eg var nyfiken og spent i forkant av konfe-
ransen i Linköping: korleis nærmar fag- og
forskningsbibliotekarar seg denne proble-
matikken? Det vart eit uproblematisk møte,
sjølv om ein har hatt kjensle av høge
usynlege vegger mellom sektorane.

Tanker etter en konferanse i Linköping om:

Informasjonskompetanse
og brukaropplæring

legg fekk eg med meg nye idèar attende til
arbeidsplassen. Eg fekk ny «glød» for
arbeidsoppgåvene mine og forstår at brukar-
opplæring er «inn i tiden».

Informasjonskompetanse er eit uttalt
utdanningsmål på alle nivå , d.v.s å gjera
brukarar istand til å finne fram informasjon,
kritisk vurdere det og forkaste eller
nyttiggjera seg det innhenta materialet.

Utdanningstrendar

Reformane i skuleverket er uttrykk for eit
ynskje om å gjera elevar og studentar skikka
til å møte framtidas behov.

Rektor ved Linköping universitet, Anders
Flodström, heldt i si innleiing til konferan-
sen fram krava frå næringslivet: Utdannings-
nivået må høgast, pedagogikk og undervis-
ning må vektleggjast til fordel for forsknings-
basert verksemd. Men konkret kunnskaps-
mengd hjå studentane vert nedtona. Heller
ynskjer ein at studentane skal ha gjennom-
gått ei ferdigheits- og personlegdomsut-
vikling.

Samfunnet vil at studentane skal lære seg
kommunikasjon og samarbeidsevne, og å
løyse problem i gruppe. Ein ynskjer arbeids-
kraft som har evne til fornying og det vert
stilt personlegdomskrav heller enn krav til
konkret kunnskap. Utvikling av kunnskaps-
nivået sitt vil dei få i det framtidige yrkesli-
vet.

Det å vera informasjonskompetent, finne
fram til og nyttiggjera seg rett informasjon
må vera eit sentralt mål for den høgare ut-
danninga. Kunnskap om å handtere og sor-
tere informasjon er ein maktfaktor som da-
gens studentar bør vera utstyrt med. Denne
kunnskapen vil utvikle kvaliteten i utdan-
ninga, hevda Anders Flodström.

Det var 19.-20. november 1996 at NVBF
arrangerte "Nordisk konferens om
Informationskompetens och An-
vändarutbildning" i Linköping i Sve-
rige. Konferansen var innretta på
bibliotekarar med ansvar for planleg-
ging, gjennomføring og evaluering av
brukaropplæringsprogram

Blant dei 26 foredragshaldarane finn
vi universitetsbibliotekarane Tove
Knutsen og Kjersti Lie frå Trondheim,
avdelingsleiar Elisabeth Sundholm frå
UB i Oslo, førstebibliotekar Kerstin
Fridén frå Linköpings universitetsbi-
bliotek, hovudbibliotekar Kari Fager-
jord ved Høgskolen i Buskerud og vår
eigen riksbibliotekar Kirsten Engelstad.

Astrid Sandnes var ein av deltakarane
frå Norge. Ho er bibliotekar ved det bi-
blioteket i Høgskulen i Sogn og Fjor-
dane som yter tenester til Avdeling for
lærarutdanning.

For dei som ikkje kjenner kva NVBF
står for, så er det "Nordiska vetenskap-
liga biblioteksföreningarnas förbund",
ei samanslutning der mellom anna
Norsk Fagbibliotekforening (NFF) er
med.

         red.

Astrid Sandnes
Bibliotekar

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Konferansen samla omlag 170 deltakarar frå
universitets- og høgskulebibliotek i heile
Norden.

Det var mange gode foredrag og eit høgt
fagleg nivå. For meg fungerte konferansen
delvis som bekreftelse på meg sjølv, delvis
førte den til utvikling av tankar eg har gjort
meg omkring brukaropplæring generelt. I til-
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Det finnst nok av dokumentering som
underbyggjer desse påstandane (t.d.
St.meld. 40 og strategiske planar ved moder-
inst.).

Opplæringa i biblioteket må ta utgangspunkt
i dette. Vi må ha som mål å gjera brukarane
sjøvhjelpne og kritiske informasjonshenta-
rar. Det innber også at vi må sjå på arbeids-
innsatsen vår som  viktig pedagogisk
verksemd.

Praksis

Mykje av innhaldet på konferansen gjekk
på konkrete eksempel frå ulike bibliotek:
Korleis gjer vi det? Kan vi lære av kvarandre?
Korleis kan vi bli betre? Ulike modellar vart
presentert og ein del overgripande tankar
knytt til praksis. Motivasjon er nøkkelordet.
For å kunne tilby tenester med rett kvalitet
må ein alltid ta utgangspunkt i brukarens
nivå og behov.

Dei fleste studentar kjem med blanke ark frå
vidaregåande skule og har ofte eit negativt
biblioteksbilete i utgangspunktet. Så får ein
heller vente til dei føler behovet på kroppen
og tilretteleggje eit brukaropplæringspro-
gram når det trengst.

Det kan vera gagneleg  å ha ein presenta-
sjon av biblioteket for nye studentar og så
kome attende til fordjupning, konkret
databasesøk og det å finne fram til boka/
tidsskriftet på hylla i samband med at
studentane får konkrete oppgåver. Det er
viktig å samarbeide med undervisningsper-
onalet om denne delen. Bibliotekpersonalet
må vera budde på oppgåvene studentane
skal jobbe med og undervisningspersonalet
må ta del i organiseringa av det heile og
forstå at det er ein nødvendig bit av den
samla utdanninga.

Integrering i fagmiljøet på studiestaden vart
halde fram som avgjerande frå alle hald.

Vi må inn på det faglege personalet sine
premissar og vi må skaffe oss god kontakt
med nøkkelpersonar i miljøet, spesielt dei
som er pådrivarar for nye idèar.  Vi må kjenne
studieplanane og marknadsføre kompetan-
sen vår i miljøet.

Brukaropplæring for fagpersonalet bør også
inngå i opplæringsprogrammet. Fag-
personalet bør kunne handtere søkeverktøy
og CD-ROM frå eigen skjerm og vera
sjølvhjelpne i biblioteket. Fagpersonalet bør
bli oppdatert om nyhende i informasjons-
jungelen med jamne mellomrom.

Eit forslag er å gje bibliotekpersonalet an-
svar for oppfølging av kvar sine brukar-
grupper, t.d. fagseksjonar. Fordelen ein opp-
når er kontinuitet, kontakt, utvikling og opp-
følging. Tilrettelegging og planlegging kan
gjerast i fellesskap, men gjennomføring og
operativt ansvar ligg til ein kontaktperson ,
sa Elisabeth Sundholm, ein av innleiarane
på konferansen.

Ein må sikre seg at studentane kjem når dei
får tilbod om praktisk bibliotekopplæring og
små basisgrupper er å føretrekke sjølv om
det er svært ressurskrevande. Eigenaktivitet
er alltid den beste måte å læra på. Vi vart
fortalt at ein del stader la dei opplæring i
databasesøk til ein open time i biblioteket.
Ein time i veka t.d. vart avsett til denne
oppgåva og brukarane skulle på førehand
skrive seg på liste som var oppslegen på
informasjonstavle i biblioteket.

Bibliotekarar har individuelle opplegg og
prøver ut ulike modellar for å få opplæringa
til å fungere betre. Basis er alltid den sam-
linga som institusjonsbiblioteket rår over
eller kan skaffe tilgang til. Brukarane må

kunne nytte seg av dei oppslagsverka som
er tilgjengeleg og vera istand til å søkje fram
relevant litteratur frå hyllene. Betre utnyt-
ting av tidsskriftsamlinga gjennom artikkel-
søk høyrer  med til basiskunnskapen.

Skal bibliotekarane i neste omgang lære
brukarane å «surfe» på internett? Er det
nokon som er betre skikka til denne oppgåva
og som kan formidle den same kritiske inn-
stillinga til det dei måtte finne, enn
bibliotekarane?  Det er ikkje mengden av
informasjon det kjem an på, men kvaliteten.

Oppfølging av brukaropplæringa er viktig.
Eit aktivt opplæringsprogram føreset også
at vi er brukarorienterte i etterkant. Vi må
vera der brukaren er, trå til med hjelp og rett-
leiing til den einskilde er sjølvhjelpen. For
mange fører det til ein endra skrankepolitikk
og ressursbruken må styrast frå indre til ytre
oppgåver. Det kan kreve store omstillingar i
tilvante arbeidsprosessar og kontinuerleg
vurdering av rutiner. Er det noko vi kan slutte
å gjere, eller gjere meir effektivt?

Eit aktivt brukaropplæringsprogram er
ressurskrevande - men spørsmålet er om vi i
det lange løp sparer tid på å gjera brukaren
sjølvhjelpen. Vil det føre til meir fjernlån, t.d.?
Eit betre tilbod fører alltid med seg større
press på tenestene. Vi vil ha stor aktivitet,
effektiv utnytting av alle tilbod samstundes
som vi ikkje vil bli overvelda av arbeidsauke.

Vi må tåle å bli evaluert. Kva er brukarane si
vurdering av opplæringsprogrammet, av
samlinga, av servicen? Det er brukaren, ikkje
bibliotekpersonalet som skal evaluere
bibliotekverksemda.

Det er lærerikt for oss og det gjev opplæring
og rettleiing i bibliotekbruk status i institu-

(forts. på neste side...)
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sjonen - og det dokumenterer aktiviteten,
sa Elisabeth Sundholm.

Kva med vår eigen kompetanse? Klarar vi å
rydde tid til eigen kompetanseheving? Det
er utruleg tidkrevande å vera oppdatert på
aktuelle databasar til ei kvar tid. Står dette i
motsetnad til det å vera meir «på golvet»?
Kva med vår pedagogiske kompetanse? Må
vi ty til eigenlæring eller evt. «ta eit fag ved
sida av» og risikere ikkje å få lønns-
kompensasjon for det?

PBL

Innføring av PBL, (problembasert læring) ein
grunnleggjande pedagogisk metode, vil få
store konsekvensar både for undervisnings-
personalet og for biblioteket. Metoden vinn
terreng som pedagogisk prinsipp ved uni-
versitet og høgskular, og på konferansen i
Linköping vart PBL belyst frå ulike vinklar.
Det vart hevda at det var den einaste effek-
tive læringsmetoden og den som skikka
studentane best til å ta fatt på yrkeslivet.

Utgangspunktet er sjølvstyrt læring - mot
eit gjeve mål. Undervisninga skal i første
hand stimulere elevens lyst og nysgjerrig-
heit til læring, stimulere til sjølvstendig ar-
beid og kritisk tenking. Og vera grunnlag
for livslang læring.

Tradisjonelt har ein hatt kjensle av at un-
dervisning går ut på å laste lærarens kunn-
skap over i hovudet på studenten. I PBL
skal ein ta utgangspunkt i studentens før-
forståing og byggje vidare på det. Studen-
ten jobbar seg gjennom ulike problem-
stillingar og oppnår kunnskap gjennom pro-
sessen. Det kan ofte vera ein syntese av
kunnskap frå ulike område. Gruppearbeid og
kommunikasjon er vesentlege komponentar.
Vidare må studenten kritisk vurdere
kunnskapskjeldene.

Ved evaluering er det viktig å sjå på proses-
sen fram mot resultatet heller enn sjølve re-
sultatet.

Lærarens rolle vert endra mot meir å vera ein
rettleiar i læringsprosessen.  Det skal vera
færre forelesningar og forlesningane skal
heller stille spørsmål enn kome med svar.

Det stiller store krav til læraren, men også til
bibliotekaren som vert direkte innvolvert i
læringsprosessen. Informasjonskompetanse
må integrerast endå meir i undervisnings-
opplegget - det er ein føresetnad for å lukkast
med PBL.

For bokvalet i biblioteket får det
konsekvensar. Studentane skal lesa
sjølvvald litteratur og ein går bort frå eit fast
pensum; stiller heller med ei liste anbefalt
litteratur. Biblioteket må skaffe fleire eksem-
plar av dei mest etterspurde tittlane og også
dekkje betre breidden innan emne.

Det vert større trong for grupperom og lese-
sal i tilknytning til biblioteket.
Kopieringsmulegheitene må vera tilfredsstil-
lande og PC’ar og multimedia får stor på-
gang. Behovet for lange opningstider er
stort.

Biblioteket er hjarta i PBL, vert det sagt, og
skal det fungere må ein få forståelse for krav
til auka ressursar, både når det gjeld bok-
budsjett og personale.

(forts. frå forrige side...)

I desember var en rekke mennesker fra hele
verden samlet i Geneve. Det var represen-
tanter med tilknytning til copyright-spørs-
mål, og en rekke lobbyister fra interesseor-
ganisasjoner innen rettighetsspørsmål, bi-
bliotek, m.m.

Det var knyttet stor interesse til utfallet av
konferansen, ettersom det forelå forslag som
kunne innebære kraftige innskrenkinger i
biblioteks muligheter til å nyttiggjøre seg
materiale som var copyright-belagt.

Først lørdag morgen 21. desember kunne
delegatene pakke sammen og reise hjem på
juleferie. Et brukbart kompromiss var nådd,
det var iallefall gjennomgangsmelodien fra
flere hold. Men midtveis i forhandlingene
gikk det ganske hett for seg mellom folk fra

Resultater fra WIPO-
konferansen i Geneve

bibliotekmiljøet og KOPINOR her hjemme i
Norge. På postlistene til RBT/SB på Intern-
ett ble språkbruken ganske krass, om for-
slag som den norske delegasjonen hadde
lagt fram i Geneve. Vår egen Frode Bakken
var forøvrig meget aktiv som lobbyist i Gen-
eve.

Det ble enighet om å undertegne to avtale-
tekster, melder NBFs nestleder Kristine Abel-
snes etter konferansens slutt. Den avtale-
teksten som har størst relevans for bibliote-
kene er «WIPO Copyright Treaty». Det opp-
rinnelige forslaget som ble sendt fra WIPO
30. august 1996, hadde 16 artikler, samt et
tillegg (Enforcement of Rights) på 21 arti-
kler. I løpet av tre ukers konferanse i Geneve
har det skjedd betydelige omstrukturerin-
ger av teksten. Bl.a. tre av de opprinnelige (forts. side 18...)

artiklene ble det til slutt enighet om å stryke,
nemlig artikkel 3 («Notion and Place of
Publication»), artikkel 6 («Abolition of
Certain Non-Voluntary Licenses») og artik-
kel 7 («Scope of the Right of Repro-
duction»).

Det har kommet inn et tillegg i traktatens
«preamble», i form av følgende tekst:

«The Contracting Parties,
......
Recognizing the need to maintain a balance
between the rights of authors and the larger
public interest, particularly education,
research and access to information, as
reflected in the Berne Convention,

Have agreed as follows:
 .....»

I tillegg til dette er det avgitt såkalte «Agreed
Statements» knyttet til flere viktige artikler.
Disse foreligger ennå ikke utskrevet i auto-
riserte versjoner.
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Endringene i norsk utdanningssektor på 90-
tallet vil også få konsekvenser for andre
sektorer - og jeg har forsøkt å samle noen
løse tråder som sikkert kan brukes til den
videre utbrodering av framtidige samarbeids-
avtaler mellom ulike forvaltningsnivåer.

Selv tilhører jeg statlig sektor, og har der-
med lite med BF å gjøre i mitt daglige virke,
men synes det er greit at jeg er invitert til å
skrive i foreningens medlemsblad. Temaet
jeg tar opp, bør ha felles interesse for oss
alle, enten vi har vårt daglige virke i kom-
mune, fylke eller stat... Imidlertid er jeg fris-
tet til å gi en liten advarsel før den videre
lesinga: det er ikke akkurat sprudlende språk
det som følger!

Samarbeid

I lov av 20. des. 1985 nr. 108 om folkebibliotek
står det i paragraf 6 første ledd: «Samarbei-
det med skolebibliotekene i kommunen
skal sikres ved avtaler, og ved at folke-
bibliotekets faglige kompetanse stilles til
rådighet for skolemyndighetene i kommu-
nen.»

Ifølge forslag som inngikk i Ot.prp nr
51(1995-96), skulle ikke kommunene være
pålagt å ha slike samarbeidsavtaler mellom
folkebibliotekene og skolebibliotekene. I
Innst.O.nr.11 (1996-97), kan vi for Bibliotek-
lovens vedkommende bl.a. finne følgende

hetene.» Det gjenstår å se om loven blir en-
dret i tråd med forslaget, og det gjenstår å
se hvilke forskrifter som skal følge de even-
tuelle lovendringene.

Imidlertid har KUF i samarbeid med Nasjo-
nalt Læremiddelsenter kommet med en me-
todisk veiledning for skolebibliotek, datert
november 1996. Veiledningen er tenkt for
bruk i både grunn- og videregående skole.

Denne veiledningen viser i kap.4 spesielt til
«IT i norsk utdanning. Plan for 1996-99»,
der utdanningsmyndighetene legger særlig
vekt på samarbeidet mellom skolebiblioteket
og det lokale folkebiblioteket.

Randi Tysse Eriksen i aksjon med
brukeropplæring til kommende lærere.
(Foto: Astrid Sandnes)

Sist høst kom NOU 1996:22 «Lærer-
utdanning. Mellom krav og ideal».
Bibliotek spiller ingen hovedrolle i
denne NOU-en, for å si det mildt.

Vi har bedt Randi Tysse Eriksen, ho-
vedbibliotekar ved Avdeling for lærer-
utdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
om å kommentere utredninga og sette
den inn i et større perspektiv.

         red.

Forårsaker videreutvikling av
biblioteknettverk hodeverk?
... biblioteksamarbeid over forvaltningsgrensene ser ikke ut til å bli
enklere i det norske hus...

forslag til lovformulering for paragraf 6 før-
ste ledd fra komitéens flertall: «Det skal
være et organisert samarbeid mellom folke-
biblioteket og de kommunale skolebiblio-
tekene.»

Unngå detaljregulering

Dette er i tråd med departementets syn, idet
KAD har påpekt at denne paragrafen gjel-
der internt samarbeid mellom kommunale
instanser, og for å unngå unødvendig stat-
lig styring og detaljregulering bør det være
opp til kommunene selv hvordan de vil or-
ganisere dette samarbeidet.

Tilsvarende er det foreslått endringer i pa-
ragraf 10, der andre ledd etter forslaget skal
lyde: «Det skal være et organisert samar-
beid mellom fylkesbibliotek og fylkeskom-
munens skoleledelse. Samarbeidet mellom
fylkesbiblioteket og de statlige skolemyn-
dighetene i fylket skal sikres ved avtaler,
slik at fylkesbibliotekets faglige kompe-
tanse stilles til rådighet for skolemyndig-

Randi Tysse Eriksen
Hovedbibliotekar, Avd. for lærerutdanning

Høgskolen i Sør-Trøndelag

(forts. neste side...)
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bibliotek, fylkesbibliotek og bibliotek i
høgre utdanning.»

Alarmklokke

Er det bare i mitt hode det ringer en alarm-
klokke? Betyr dette forslaget noe i forhold
til de rådgivningsoppgaver f.eks. fylkesbi-
blioteket har hatt i forhold til skolemyndig-
hetene?

Enkelte høgskoler har de siste 20 år tilbudt
kompetansegivende utdanningstilbud i
skolebibliotekarbeid. Selv har jeg hatt det
faglige og administrative ansvaret for to slike
10-vekttallsenheter, primært for lærere i
grunnskolen. Stort arbeid er nedlagt på stu-
dentenes respektive arbeidssteder, og i flere
grunnskoler har skolebiblioteket hatt en
oppblomstring. Det har imidlertid vist seg
at denne aktiviteten ikke er liv laga - primært
på grunn av ressursknapphet i skolen (det
blir ikke bedre etter Reform 97!), men også
på grunn av manglende bibliotek-
kompetanse hos den delen av lærerkollegiet
som mangler kompetanse i bibliotekbruk.
Dette siste kan man kanskje håpe skal for-
bedre seg.

Formålsløst

Imidlertid er det ikke funnet plass for opp-
læring i informasjonsinnhenting og
bibliotekbruk i de forslagene som er lagt fram
for ny lærerutdanning, og etter mitt syn vil
det bli temmelig formålsløst å skulle invol-
vere institusjonen i omfattende etterutdan-

(forts. fra forrige side...)

Under pkt 4.1 «Samarbeidsavtaler» tar man
imidlertid utgangspunkt i gjeldende lov og
forskrifter, uten å nevne endringsforslagene
som ligger inne for lov om folkebibliotek.

Forkludret

Bildet blir enda mer forkludret av formule-
ringer i NOU 1996:22 «Lærerutdanning.
Mellom krav og ideal», avgitt til KUF 16.
september 1996. Under pkt 6.2.11 «Lærer-
utdanningene som ressurssentra - Utfor-
dringer for lærerutdanningen» finner vi et
avsnitt det er grunn til å stoppe ved: «Ut-
valget vil nevne utvikling av kompetanse
for informasjonsinnhenting som et viktig
grunnlag for vellykkede reformer i grunn-
skole og videregående opplæring. Dette
innebærer at tilrettelegging av bibliotek-
tjenester og bruk av IT som hjelpemiddel
står sentralt. På begge disse områdene er
det behov for at lærerutdanningen kan bi-
dra til utvikling og kompetanseheving.»

Går vi tilbake til den metodiske veilednin-
gen for skolebibliotek som KUF gav ut i
november, finner vi følgende gjensvar til
problematikken (pkt 4.0 «Samarbeid med
andre bibliotek»): «Man kan tenke seg
mange typer samarbeid mellom skolebi-
bliotek og andre bibliotek, f.eks. samar-
beid med folkebibliotek og fagbibliotek
(spesielt ved andre pedagogiske instanser)
...»

I NOU 1996:22 finner vi en tilråding under
pkt 7.11.3 «Tilrettelegging i lærer-
utdanningene (lærerutdannings-
institusjonene som ressurssentra)».
Tilrådingen lyder slik: «Institusjo-
nene tar et særlig ansvar for å løfte
bibliotek og IT-siden i grunnskole
og videregående opplæring, i sam-
arbeid med skoleeier. ... Tilretteleg-
ging for elevers og læreres egen
informasjonsinnhenting er en be-
tingelse for realisering av opp-
læringsmålene etter reformene
både i videregående opplæring og
i grunnskolen. Dette gjør det nød-
vendig å ruste opp bibliotekene og
IT-siden i skoleverket. Slik opprus-
ting innebærer gjennomgang av
bl.a. hva biblioteket bør inneholde,
plassering, tilgjengelighet, assis-
tanse til brukerne, bemanning,
kompetanseutvikling for persona-
let og nettverksbygging med folke-

ningstilbud og planarbeid som skal bøte på
forsømmelser i lærernes grunnutdanning,
både etter gammel og ny modell.

Pkt 9.4 «Sjekkliste» for rammeplanene har
et eget avsnitt for «Arbeidsmåter», der vi
finner følgende innførsler for hvilke ferdig-
heter den nye lærerutdanningen skal sikre:
«Den ferdighet utdanningen gir for å arbeide
med tverrfaglighet, tema- og prosjektarbeid.
Den ferdighet utdanningen gir for å nytte
ulike andre arbeidsformer i utdanningen
(f.eks. problembasert eller erfaringsbasert).
Den ferdighet utdanningen gir i bruk av IT
som faglig og pedagogisk hjelpemiddel...»

Opplæring i informasjonsinnhenting og
bibliotekbruk blir altså ikke lagt inn i selve
utdanningas struktur, og man blir dermed
fortsatt avhengig av at bibliotekpersonalet
presser seg inn på en stram timeplan med
sine kurstilbud.

Eget forslag

Dette er så forstemmende framtidsutsikter
at jeg har bestemt meg for å lage et forslag
til ny modell for brukeropplæring. Den skal i
beste fall sikre at lærerstudentene ikke bare
bruker biblioteket fordi det er lønnsomt for
eksamensresultatene, men at bibliotekbruk
er en kompetanse de har med seg i framtidig
arbeid som lærere i skolen.

Om jeg vil lykkes? Tja - neste innlegg vil
komme i «Bibliotekforum» 1997 nr 2. Følg
med!

Full rulle med brukeropplæring på biblioteket ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen
i Sør-Trøndelag. (Foto: Astrid Sandnes)
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Ettersom dette ikke kommer på trykk før i
januar 1997, kan det være grunn til å presi-
sere at det ble skrevet før jeg reiste på jule-
ferie 15. desember.  Nyhetsbildet kan i skri-
vende stund tyde på at flere statsråder kan
stå for fall.  Men mitt tema er altså knyttet til
skiftet av planleggings- og  samordningsmi-
nister i november.

På et tidspunkt under Dagbladets «jakt» på
Terje Rød-Larsen kritiserte bladet Nordlys
at journalist og forfatter Arne Eriksen ikke
var kreditert for sin bok Rosa japper i fiske-
farse fra 1992, som nettopp handler om
Fideco-saken.  Dagbladet hevdet at de ikke
hadde kjent til boka, slik at alle undersøkel-
sene var gjort av dem selv.

Selv om boka ikke direkte skapte mediestorm
da den kom ut, så ble jo saken omtalt i en-
kelte aviser.  Da den kom opp på nytt nå i
høst, husket jeg å ha lest om den før - var
det ikke noe med en bok ...?  Det kan selv-
sagt ha sammenheng med at «mine» to avi-
ser - Nordlys og Klassekampen - var blant
de få som faktisk ga boka fyldig omtale.
Dette er interessant nok:  Hvorfor viste le-
dende medier, og journalistene der, så liten
interesse for en såpass skandalepreget sak
for fire år siden?  Har de virkelig ikke klart å
finne en eneste henvisning til boka i sine
egne arkiver?

Tanker etter et statsrådskifte
Som kjent (?) er ikke avisarkivene det eneste
stedet man kan finne informasjon.  «Du har
jo biblioteket» ...  Jeg ble nysgjerrig, og gikk
inn i BIBSYS på World Wide Web, for å se
om det var mulig å søke frem boka v.h.a.
sentrale stikkord i saken.  Joda, ved å søke
på  fideco i fritekstfeltet, får man treff på
nettopp Rosa japper i fiskefarse!  Men det
er kanskje utenkelig for en journalist at en
bibliotekkatalog - selv en som omfatter sam-
lingene til alle landets universitets- og høg-
skolebibliotek, samt nasjonalbiblioteket -
skal være noen egnet kilde for å finne bak-
grunnsstoff?

Hadde det vært snakk om en dagsaktuell
hendelse kunne man nok forstå at journalis-
ten ikke regnet med at det var skrevet noen
bøker om den ennå, og at det derfor ikke var
noe poeng å søke i slike kataloger.  Men
Fideco-saken er jo etterhvert ti år gammel.

Derfor tror jeg at dette også har sammen-
heng med en mer grunnleggende motset-
ning mellom yrkesgruppene journalister og
bibliotekarer.  Satt på spissen kan den sies å
dreie seg om en rivalisering om hvem som er
de «sanne» informasjonsarbeiderne.  Er det
journalistene i presse og kringkasting, de
som daglig bombarderer oss med mer eller
mindre viktige «nyheter» - eller er det bi-
bliotekarene som sørger for at stort og smått
av det som kommer på trykk bevares, og
gjør det gjenfinnbart også i ettertid?  Store
deler av norsk presse forholdt seg altså re-
lativt tause om Fideco-eventyret for fire år
siden, til tross for at sentrale aktører i norsk
samfunnsliv var involvert.  Hvor var det
berømmelige ansvaret for å «informere» fol-
ket den gangen?

Etter Rød-Larsens fall, kom så den overras-
kende utnevnelsen av hans etterfølger - den
«ukjente» nasjonalbibliotekar Bendik Rug-
aas.  For en gangs skyld følte nok vi biblio-
tekarer en viss triumf over så vel journalis-
ter som politikere, ettersom mannen langt
fra var ukjent for oss.  Noe fant vel også
journalistene i sine arkiver, slik at de klarte å
snekre sammen noen mer eller mindre etter-
rettelige presentasjoner av den nye statsrå-
den.  Blant de mer kuriøse var programleder-

ens introduksjon til innslaget i NRK1s Nord-
nytt, der det ble sagt at Rugaas var fra Kir-
kenes, og nå arbeidet i Mo i Rana ...  Nåja,
organiseringen av det norske nasjonal-
biblioteket er ikke helt grei!

Olav Verstos kommentar i VG på Internett
var også interessant:  Han stilte spørsmål
ved om nå en arkivar var den rette til denne
viktige ministerjobben.  Det vitner ikke om
den helt store innsikten i hva et nasjonal-
bibliotek er, eller hva en nasjonalbibliotekar
egentlig driver med.  Det kan også tolkes
som et noe «støvete» syn på bibliotekarer
generelt.

Så var det jo en trøst å lese en kommentar av
Jan E. Hansen i Aftenposten 04.12.96, un-
der overskriften Parlamentarisk kunn-
skapsløshet.  Ingressen lyder:  «Det er noe
galt med en nasjon hvor ledende parlamen-
tarikere må medgi at de aldri har hørt om
Nasjonalbibliotekets sjef.»  Hansen stiller
spørsmål ved om politikerne overhodet set-
ter seg inn i de sakene Stortinget har til
behandling, ettersom nasjonalbiblioteket har
vært en gjenganger på sakskartet i årevis.

Dessverre viser det seg at heller ikke Jan E.
Hansen har full oversikt.  Han er klar over at
Bendik Rugaas var riksbibliotekar før han
ble nasjonalbibliotekar, men har åpenbart
ikke hørt om Riksbibliotektjenesten.  Derfor
skriver han om «riksbibliotekets» forhold til
Universitetsbiblioteket (i Oslo, andre UB’er
finnes kanskje ikke i Oslo-journalisters be-
vissthet?).  Jeg klarer ikke helt å finne ut av
om han tror det er det samme som nasjonal-
biblioteket, eller en konkurrent til det.

Vi kan nok være enige om at Riksbibliotek-
tjenesten ikke er det beste navnet et slikt
organ kan ha, Hansen er definitivt ikke den
første som tar feil av det.  Men kanskje ty-
der det også på at norsk bibliotekvesen er
en komplisert materie å forholde seg til?  Vi
kan jo håpe at noen snart skjærer igjennom
og forenkler det!

M O T Z F E L D T E T

Ingeborg Motzfeldt
Hovedbibliotekar

Høgskolen i Tromsø
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Vi merker oss at . . .
lag, organisasjoner, privatpersoner og ulike
foretak.  I Libris fins svensk litteratur utgitt
fra og med 1866 samt utenlandske bøker re-
gistrert i svenske fagbibliotek fra 1940-tallet
og framover.  Totalt omfatter databasen ca.
5,5 millioner titler.  Til å begynne med vil ca.
3 millioner bli tilgjengelig via Internett.

Forfatteren og journalisten Torgrim Eg-
gen  figurerte i fjor våres i TV-reklame
og helsides avisannonser som

reklamefigur for Telenor Onlines Internett-
abonnement.  Nå er han misfornøyd med
servicen, og angrer bittert på reklamen.

I ettertid har det gått opp for Eggen at han
reklamerte for et mindreverdig produkt, noe
som ga seg utslag i at han f.eks. hadde store
vanskeligheter med å komme inn på nettet
mellom kl. 08 og kl. 17.  Kapasiteten var
sprengt, til tross for at Eggen selv hadde en
av de dyreste løsningene, over ISDN.  An-
dre har opplevd det samme. Informasjon
som blir sendt via e-post kom ofte ikke fram.
For en som er avhengig av nettet for å jobbe,
medfører disse problemene tapt arbeids-
fortjeneste.  Eggen har dessuten opparbei-
det seg et navn som «nettguru»,  og reklame-
kampanjen for Telenor Online gjør ham min-
dre troverdig som fagperson.

Eggen vurderer derfor å gå til rettslige skritt
for å få oppreisning og erstatning i størrel-
sesorden 250.000 kr.  Dette er ikke urimelig,
mener han, og har oversendt opplysninger i
saken til sin advokat.

Tradisjonelle databaseverter satser for
fullt på Internett, melder Even Flood
som har vært på International Online

Meeting i London.  Dette er en årlig begi-
venhet, og mens det før var teknokrater, in-
formatører og bibliotekarer som rådde grun-
nen, er det nå de mørkkledde forretnings-
menn som rår.

Alle de store internasjonale databasevertene
satser nå for fullt på www, et svært godt
grensesnitt for sluttbrukerne.  Det ble an-
tatt at prisene på informasjon skulle synke

I  Danmark er det nå opprettet en bok-
 klubb for elektroniske manuskripter el-
 ler hele bøker som distribueres via

Internett.  Net-Bog-Klubben er navnet på
det aller nyeste på bokklubbfronten, og den
har kommet opp å stå ved hjelp av økono-
misk støtte Dansk Biblioteks Center, de to
danske forfatterforeningene og ikke minst
det danske kulturdepartementet.  Alt i alt
ligger det i dag ca. 70 tidligere ikke utgitte
titler inne i klubben - diktsamlinger, novel-
ler, filmmanus og forskningsrapporter.  I fe-
bruar 1997 skal det etter planen legges inn
ytterligere 35 nye titler.

Hittil er det hovedsakelig biblioteker som
har tegnet abonnement på Net-Bog-Klub-
ben, noe som koster 725 dkk pr. halvår.  En
abonnent som har eget passord og bruker-
logo, kan laste ned manuskriptet og lese det
på sin pc når som helst.

Den nordiske bok- og bibliotek-
messen i Gøteborg kan få problem-
er med sin videre eksistens:  Selv

om 99.000 besøkende var innom Gøteborg-
messen - mot ca. 22.000 i Oslo - er det stor
misnøye med den blant svenske forlag.  Det
har blitt for dyrt å delta, det er snakk om et
millionbeløp.  Nå varsler Bonnier-konsernet
som også eier Cappelen Forlag, at de kom-
mer til å trekke seg fra messen neste år.  Na-
tur og Kultur har alt valgt å hoppe av.  Det er
dessuten snakk om å etablere en konkurre-
rende bokmesse i Älvsjö utenfor Stockholm
i forbindelse med at Stockholm er europeisk
kulturhovedstad i 1998.

Fra og med årsskiftet blir det svenske
biblioteksystemet Libris tilgjengelig i
Internett og søking blir gratis.  Dette

er muliggjort via en avtale mellom Kungliga
biblioteket, Libris-avdelingen, og leveran-
døren av søkesystemet.  Kungliga bibliote-
ket har fått 9 millioner ekstra pr. år for 1997,
1998 og 1999 for å utvikle Libris til en nasjo-
nal og almen informasjonsressurs.  I dag er
ca. 3.000 brukere registrert i Libris.  Foruten
Sveriges 600 bibliotek dreier det seg om for-

etter at den ble lagt ut på www, men så langt
har det ikke skjedd.  Basevertene har deri-
mot blitt flinke til å legge ut agn med gratis
prøvetilgang o.l., mens prisene på fulltekst-
informasjon er høyere enn noen gang.  Det
å legge ut smakebiter, ikke minst innholds-
fortegnelser til trykte publikasjoner, på www,
er en form for markedsføring som har vist
seg svært vellykket.  Og behovet for å kunne
lese den trykte teksten på papir har slett ikke
minsket - snarere tvert imot.

Data-Star kan f.eks. nås via http://
www.krinfo.ch/ og deretter følge pekere.

Det spås at 1997 vil bli et stort
Internettår.  I løpet av året vil 1,3
millioner nordmenn ha tilgang til

Internett, enten hjemme eller på jobben -
dette i følge Norsk Gallups beregninger.
Antallet Internettbrukere har blitt tidoblet
på et år, og 3% av dem er så ivrige at de er
innom Internett daglig.

Hvem er så disse brukerne?  Jo, stort sett er
de menn i 20-årene, og høyt utdannet.  De
tjener dessuten bra med penger - husstan-
den har gjerne over 350.000 i årlig inntekt.
Bruken har også slått best an i Oslo og
Akershus mens Hedmark og Oppland lig-
ger på bunnen av statistikken.  De som sur-
fer på Internett, leser dessuten flere aviser
enn befolkningen ellers.

Forfattere og forlagsansatte går nå
sammen mot markedskreftene. Ut
gangspunktet for kontakten mellom

disse to gruppene er konsernfilosofien som
blir stadig mer dominerende i bokbransjen.
Konkurransen hardner til, og det er fare for
at dette vil gå ut over kvaliteten ifølge lede-
ren av Forfatterforeningen, Thorvald Steen,
og Pål Steigan, som er leder for bransje-
gruppen i HK. Innkjøpsordningen og
bransjeavtalen står lagelig til for hugg, og
med skjerpet konkurranse følger mindre øko-
nomisk lønnsomhet og dermed fare for ra-
sjonalisering og oppsigelser.  Samarbeidet
får ingen umiddelbare praktiske konsekven-
ser,  det handler mer om å utveksle informa-
sjon og å gi hverandre gjensidig støtte.
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Det ble tidligere meldt at prosjektet
Nord-Sør-biblioteket manglet pen-
ger til videre drift.  Takket være god

innsats fra flere hold ble Familie-, kultur- og
administrasjonskomiteen overbevist om at
biblioteket burde få støtte til videre drift.  Nå
må vi vise at det er behov for biblioteket og
bruke det. Adressen er:
http://www.stavanger.kommune.no/
sbibl/n-s_bib.htm

Nå vil Biblioteksentralen selge sko-
lebøker til skolene. Kravet står i di-
rekte strid med bokbransjeavtalen

som gir bokhandlerne eneretten på denne
omsetningen.  Konkurransetilsynet støtter
derimot Biblioteksentralens krav.

Biblioteksentralen eies av landets kommu-
ner og fylkeskommuner, KS og NBF.  Nå
ønsker altså Biblioteksentralen å selge sko-
lebøker til sine egne eiere, men det går ikke.
De kan selge skolebøker til skolebibliotek-
ene for utlån, men ikke til undervisnings-
formål i skolene.  Saken er nå oversendt AD,
fra nyttår Planleggings- og samordnings-
departementet, for videre behandling.  Så
får vi se hva Bendik Rugaas sier til den sa-
ken.

I  fire år har Sverige klart seg uten noen
form for regulering av forholdet mellom
forleggere og bokhandlere/andre salgs-

ledd.  Fastprisavtalen på bøker ble opphe-
vet alt i 1970, dvs. at bokhandlerne selv
kunne avgjøre utsalgsprisen på boka.  Bø-
ker kan fritt selges i varehus, på bensinsta-
sjoner, fra kiosker og via postordre.  I Norge
kan bare de forleggerne som ikke er med-
lemmer av Forleggerforeningen selge bø-
kene sine på den måten.  I Sverige er resul-
tatet at det nå er færre bokhandler enn før,
og over 60% av omsetningen går nå utenom
bokhandlene.

I  programposten «Til debatt» i NRK1
 onsdag 18. desember hadde Terje Svabø
 fått vår nye statsminister Torbjørn Jag-

land i studio. Da temaet var livslang læring,
kom Arbeiderpartiets forslag om mulighe-
ten for etterutdanning hvert tiende år fram.
Torbjørn Jagland poengterte da at vi hadde
fått en planleggingsminister som hadde bak-
grunn som nasjonalbibliotekar og at biblio-
tek var viktig for livslang læring. Han  nevnte
spesielt folkebibliotek og mulighetene disse

hadde til å knyttes sammen i et nettverk
under nasjonalbiblioteket.

Det kan ikke være tvil om at Bendik Rugaas
sin inntreden i regjeringa har forårsaket en
synliggjøring av bibliotek på et nivå vi ikke
har vært vant til her i landet. Det er ikke hver-
dagskost at statsministre trekker fram biblio-
tek som viktige institusjoner i slike fora.

I  et annet fjernsynsprogram, hvilken ka-
  nal og program har dessverre gått i glem-
 meboka, ble det fokusert på en ny Inter-

nett-kafé for pensjonister på Stovner i Oslo.
Nyhetsoppslaget ble billedlagt med eksem-
pler på søking i Deichmanske biblioteks ka-
talog og tjenester på WorldWideWeb. De
tilhørende kommentarene gikk på at dette
var nyttig bruk av Internett. Med andre ord
god reklame for Bjørn Bringsværd og andre
web-snekkere på Deichman!

Tore Andersen har begynt som ny ge-
neralsekretær i Norsk Bibliotek-
forening fra årsskiftet. Han overtar

etter Berit Aaker som har vært sekretariats-
leder siden 1990. Tore Andersen kommer fra
stillingen som generalsekretær i Norsk Jour-
nalistlag. Før dette var han leder av fag-
politisk avdeling i Finansforbundet, meldes
det fra Norsk Bibliotekforening.

I september i år lanserte Trondheim  folke-
  bibliotek sitt "publikumsnett", bl a. med
  tilgang til Internett for publikum. Idéen

er å bygge opp et eget nettverk som etter-
hvert skal gi tilgang til alle de elektronisk
baserte digitale informasjonsressursene de
ønsker å formidle til brukerne.

En viktig del av innholdet i "publikums-
nettet" vil være Internett-ressursene. Et
spørsmål biblioteket etterhvert må få svar
på er om det er forskjeller på det å formidle
Internett-ressurser i en "bibliotek-kontekst"
og det å bare legge ut sider på nettet. Svaret
kan være nokså avgjørende for hva og om
de gjør noe en eller annen gang i framtida,
sier Arvid Hoff ved Trondheim folke-
bibliotek.

De som er interessert i å se hva biblioteket
har gjort på dette feltet til nå kan følge lenka
«Internett for publikum» fra Trondheim
folkebiblioteks hjemmeside http://
www.trondheim.folkebibl.no/

Ved Høgskolen i Oslo er det oppret-
tet en pris for godt læringsmiljø.
Ikke uten stolthet melder bibliotek-

leder Hans Martin Fagerli ved HiO at biblio-
tektjenesten ved avdeling for økonomi-, so-
sial- og kommunalfag delte den nyoppret-
tede prisen med en amanuensis fra Ingeniør-
utdanningen. Bibliotektjenensten var fore-
slått av forskerpersonalet ved avdelingen.
Sammen med æren deler også de fire
bibliotektilsatte 25 000 kroner!

«Tildelingen kom veldig overraskende og
gledelig på oss alle. Ikke minst glade er vi
for at vi blir betraktet som et viktig lærings-
miljø i konkurranse med alle de som tradi-
sjonelt arbeider med undervisning. For
høgskolebiblioteket er dette en åpning inn
til det faglige personale når det gjelder den
diskusjonen vi allerede er i gang med når
det gjelder en virkelig integrasjon av
bibliotekvirksomheten med studier, under-
visning og forskning. Det har nemlig så langt
vært betydelig enklere å snakke om integra-
sjon enn å få til noe som virkelig betyr noe»,
sier Hans Martin Fagerli i en kommentar. Han
minner forøvrig om at gratulasjoner må sen-
des hovedbibliotekar Solveig Hjelde.

Onsdag 4. desember sto det i Aften-
 posten en kommentar til utnevnel-
 sen av Bendik Rugaas som ny

planleggingsminister. Det var i de tider det
var et poeng at han var ukjent. Men at det
skulle være noe poeng at journalister måtte
være ukjente med hele bibliotekområdet, var
vi ikke klar over. Før altså Aftenposten slo
til. Våre sukk over feil og sammenblanding
er markert med (sukk!):

"Den 'ukjente' Bendik Rugaas ble i 1986 ikke
bare ansatt i den nye (sukk!) stillingen som
riksbibliotekar ved Universitetsbiblioteket
(sukk!), hvor han da hadde arbeidet i fem år
[...] Siden har det vært ført en vedvarende
drøftelse av riksbibliotekets (sukk!) formelle
og faglige stilling i forhold til det nå 185 år
gamle Universitetsbiblioteket, mens spørs-
målet om å etablere et nasjonalbibliotek har
vært reist helt siden krigen. [...] Spørsmålet
om Nasjonalbibliotekets plassbehov på
Drammensveien [...] henger naturligvis
sammen med hvordan de to 'riksbibliotekene'
vil dele sine funksjoner ved inngangen til et
nytt århundre."
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Om fjernstudenter

(... forts. fra side 12)

Ny artikkel 8 lyder nå:

«Right of Communication to the Public

Without prejudice to the provisions of
Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii),
11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne
Convention, authors of literary and artistic
works shall enjoy the exclusive right of
authorizing any communication to the pu-
blic of their works, by wire or wireless means,
including the making available to the public
of their works in such a way that members
of the public may access these works from a
place and at a time individually chosen by
them.»

Ny artikkel 10 lyder nå:

«Limitations and Exceptions

(1) Contracting Parties may, in their national
legislation, provide for limitations of or

exceptions to the rights granted to authors
of literary and artistic works under this
Treaty in certain special cases that do not
conflict with a normal exploitation of the
work and do not unreasonably prejudice the
legitimate interests of the author.

(2) Contracting Parties shall, when applying
the Berne Convention, confine any
limitations of or exceptions to rights
provided for therein to certain special cases
that do not conflict with a normal exploitation
of the work and do not unreasonably
prejudice the legitimate interests of the
author.»

At artikkel 7 er strøket, må vurderes som et
godt kompromiss for biblioteksiden, hevder
Kristine Abelsnes. Hun mener det er for tid-
lig å komme med en helhetlig vurdering av
resultatet. Den vedtatte traktattekst må stu-
deres nasjonalt og internasjonalt, sier hun.
Og Norsk bibliotekforening vil fortsette å
spre informasjon på området når autoriserte
tekster foreligger.

(... forts. fra side 7)

Hvis noen trenger en foredragsholder om et
land eller emne, så kan det være at vi kan
finne frem til akkurat den rette personen via
Nord-Sør bibliotekets kontaktnett.

4. Bidra til å synliggjøre Nord-Sør bibliote-
ket.

Mange i bibliotekmiljøet kjenner etterhvert
til Nord-Sør biblioteket og forhåpentligvis
den nytten man kan ha av tjenesten. Vi hå-
per og tror at det er behov for å et ressurs-
senter som dette og at vi bidrar til å gjøre
tilgjengeligheten til informasjon lettere.

Adresse m.m.:
Nord-Sør biblioteket, Stavanger bibliotek,
Boks 310/320, 4001 STAVANGER
Telefon : 51 50 79 22 /51 50 72 57
Telefaks : 51 50 70 15
e-post: nordsyd@online.no
http://www.stavanger.kommune.no/
sbibl/n-s_bib.htm

Ingeborg Motzfeldt skriver i nr 10/96 om
fjernstudenters bibliotekbehov, og jeg vil
gjerne knytte noen kommentarer til noe av
det hun skriver.

Jeg kan begynne med en innrømmelse: jeg
er alltid på min låners parti. For meg er det
en naturlig konsekvens av tanken om at bi-
blioteket skal være en nøkkelfaktor i lokal
kompetanseutvikling. Hvis noen av "mine"
vil lære noe, skal det være en topp prioritert
oppgave for meg å følge dem opp. (Jeg kan
endog innrømme at jeg er så narraktig at jeg
"samler på" hovedfagsstudenter, i den for-
stand at jeg holder telling med hvor mange
som bruker meg til å verifisere og bestille
heller enn å gå til UBT)

Men, jeg innser at det er en fare for at jeg,

som IM skriver, kan "være for snill mot fjern-
studentene". Faren ligger først og fremst i
at jeg ikke har den samme køopplevelsen
som studiebibliotekene. For meg er det én
låner, for dem et helt kull. Hun har rett i at vi
må stille de samme krav om bokkjøp til fjern-
studenter som til "nærstudentene".

I fjernstudentenes situasjon er det fire ulike
aktører: Foreleseren, som bestemmer pen-
sum. Fagbiblioteket, som forvalter pensum.
Studenten som skal lese det. Og nær-
biblioteket, som bes om å framskaffe det.

Pensum består på sin side at tre ulike kom-
ponenter: Det som forventes kjøpt. Det man
håper å kunne låne. Og det (artikler og ut-
drag) som bør finnes i et kompendium. Gren-
sene i denne trekanten er flytende.

De fire aktørene kan være uenige om hvor
grensene går, men det jeg vil si noe om er
dette: Fjernstudenten får et problem når
kompendiet mangler, inneholder for lite, el-
ler det er gitt lite informasjon fra foreleseren

D E B A T T

Morten Haugen
Biblioteksjef

Ørland folkebibliotek

om at det finnes et kompendium. Eller når
studiestedet ikke får/kan lage et kompen-
dium for salg, men bare legge fram
kopieringsoriginaler (en ordning som bare
gagner nærstudentene).

Når det ikke finnes (informasjon om) noe
kompendium, må vi i nærbibliotekene sette
oss til med Samper og Sambok. Og legge
beslag på dyrebar arbeidstid ved et eller flere
fagbibliotek. Det burde være undøvendig,
og derfor synes jeg det er viktig at
studiebibliotekene følger opp foreleserne,
slik at det både finnes tilgjengelige kompen-
dier, og informeres om dem.

Jeg har ikke så mye sjelekvaler for å bestille
bøker fra Depotbiblioteket, men det føles
unødvendig å drive med løse artikkel-
bestillinger herfra og derfra for studenter
som mangler et kompendium. Det var bare
det jeg ville si.
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Skilsmisse i Sogndal -
samling i Sogn og Fjordane

I gjestespalten Replikk i Bok og bibliotek nr
8, 1996, skriver biblioteksjefen i Sogndal,
Gerd Vik, om Digital skilsmisse i Sogndal?
Selv om det er litt vanskelig å få tak på hva
ærendet hennes egentlig er, synes det å ha
sammenheng med at Høgskulen i Sogn og
Fjordane har valgt BIBSYS som fremtidig
biblioteksystem, og dermed må gå ut av det
Bibliofil-samarbeidet man hittil har hatt i
Sogndal.

Jeg er selv hovedbibliotekar ved en høg-
skole, og har derfor lyst til å komme med
noen generelle betraktninger omkring dette
spørsmålet.  Dette er ikke minst foranlediget
av det innledende avsnittet i Gerd Viks re-
plikk, hvor hun serverer noen uklare sleiv-
spark om å konvertere til katolisismen o.l.
Kanskje er det også en fordel at dette ikke
ender opp som en «intern» diskusjon om
hva som har skjedd i Sogndal.

Høgskolereformen er vedtatt av Stortinget,
og ble gjennomført pr 1. august 1994.  Lan-
dets 98 statlige regionale høgskoler ble slått
sammen til 26 enheter.  De fleste av de «nye»
høgskolene består altså av flere «gamle»
høgskoler, og departementet (KUF) har gitt
klar beskjed om at bibliotekene i de nye høg-
skolene er å betrakte som én enhet, selv om
de evt. er lokalisert til flere steder.  Dette er
tilfellet både i Tromsø og i Sogn og Fjor-
dane.

KUF har tidligere sagt at de ser det som
«naturlig» at høgskolebibliotekene knytter
seg til BIBSYS-samarbeidet.  Dette er et for-
holdsvis sterkt signal, som vi må forholde
oss til.  KUF bevilger også hvert år midler til

BIBSYS via Riksbibliotektjenesten. Omtrent
alle de statlige høgskolene har nå fattet ved-
tak om å bli med i BIBSYS, universitetene
og de vitenskapelige høgskolene var med
fra før. For oss har dette en rekke fordeler:

Vi kan gjenbruke hverandres katalogdata.
Ettersom det f.eks. finnes mange
lærerutdanninger,  ingeniørutdanninger,
sykepleierutdanninger osv. rundt på høg-
skolene, er det stor sannsynlighet for at vi
har mye «felles» litteratur.  Vi kan enkelt få
oversikt over hva andre høgskoler og uni-
versitetene har når vi søker i BIBSYS, som
både fungerer som lokal katalog og samka-
talog.

Det er selvsagt positivt at folkebiblioteket i
Sogndal er villig til å hjelpe høgskolens stu-
denter, og jeg forstår at det lokale samarbei-
det kan ha positive effekter.  Likevel er det
primært høgskolen selv som må ta ansvaret
for sine studenter, og høgskolen må også
fatte sine beslutninger ut fra en helhets-
vurdering av hva som er mest hensiktsmes-
sig for dem som en samlet høgskole.

De avsluttende avsnittene i Gerd Viks re-
plikk smaker av kritikk av Høgskulen i Sogn
og Fjordane og deres valg.  Bekymringen
over at man må endre strekkoder osv. ved
skifte av system, bør hun vel overlate til dem
det gjelder. Likeså bekymringene for om det
systemet de velger er «det rette» for all frem-
tid.  BIBSYS har allerede vært i drift i 20 år,
og involverer såpass mange og tunge aktø-
rer at det er liten sannsynlighet for at man
blir nødt til å foreta et nytt skifte i nær frem-
tid.

For det enkelte høgskolebibliotek er det ikke
tilstrekkelig å bruke flere katalogsystemer
som kan «samhandle», man må ha en felles
katalog.  Våre studenter og ansatte skal ved
oppslag kunne se hva som finnes i hele
høgskolebiblioteket, ikke bare i det

avdelingsbiblioteket de selv er knyttet til.
Man skal som kjent benytte egne samlinger
før man evt. går ut med fjernlånsbestillinger
til andre bibliotek.

Mener Gerd Vik virkelig at Høgskulen i Sogn
og Fjordane skulle prioritert «solidaritet»
med det lokale folkebiblioteket i Sogndal
fremfor de løsningene de selv finner mest
hensiktsmessige?  Dersom vi som høgsko-
lebibliotek skal bli tatt seriøst innenfor vår
egen institusjon, er det viktig at vi først og
fremst definerer oss som en del av den, og
deretter som en del av det norske biblio-
tekvesenet.  Dermed ikke sagt at det ikke er
viktig å ta biblioteksamarbeidet og det nett-
verket vi har på alvor.  Det gjør da også
BIBSYS, f.eks. ved at hele databasen er gra-
tis tilgjengelig via Internett.

Jeg forstår ikke hva Gerd Vik vil frem til ved
å hevde at «fagleg debatt skal følgje system-
valg» og at «systemfamiliane vert meir og
meir rigide».  Det har ikke skjedd noen end-
ringer med noen av de aktuelle systemene,
og meg bekjent har vi klart å holde liv i den
faglige debatten hittil, selv om vi bruker for-
skjellige datasystemer.

Ingeborg Motzfeldt
Hovedbibliotekar

Høgskolen i Tromsø
D E B A T T
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Fagutdannede
biblioteksjefer,
encore!

D E B A T T

Redaktøren tar i en parentes i nr 8/96 fatt i en uttalelse fra
fylkesbiblioteksjef Lisbeth Tangen om behovet for fagutdannede
biblioteksjefer:

Det får en litt komisk undertone når Lisbeth Tangen
begjærlig griper fatt i argumentet om bibliotekenes be-
tydning for å betjene alle de som vil formalisere sin kom-
petanse, samtidig som hun bagatelliserer den formelle
utdanningens betydning for de som skal yte tjenester til
disse brukerne.

Lisbeth Tangen er selvsagt fullt ut kompetent (!) til å svare for seg
selv, men jeg vil likevel benytte denne anledningen til å markere
noen standpunkter i dette spørsmålet.

1. Empiri. Når vi i Sør-Trøndelag skal vurdere bibliotekenes kvalitet
(f.eks. i form av faglig utviklingsarbeid, markedsføring eller almin-
nelig nivå og omdømme) går det ikke noe tydelig skille mellom fag-
utdannede og ikke-utdannede biblioteksjefers innsats. Det er ikke
noe poeng å nevne navn i denne sammenhengen, men la meg like-
vel framheve Rissa bibliotek, som i 1995 var finalist til "Årets biblio-
tek".

2. Husfred. Etableringen av BF har aksentuert skillet mellom "oss
utdannede" og "de andre". For at ingen skal være i tvil, vil jeg
understreke at jeg selvsagt er glad for at vi nå har fått et fagforbund
som tydeliggjør kompetansefaktoren i biblioteket. I denne rus av
bevisstgjøring bør vi likevel vokte oss for "rekyl-effekter" som re-
daktørens parentes.

Vi må innse at vi i lang tid framover vil ha ufaglærte kolleger. Vi vil
møte dem i NBF, på fylkesmøter og nabomøter. Noen er svært dyk-
tige, andre mindre dyktige. På samme måte som oss. Av ulike grun-
ner har de ikke fagutdannelsen. De vet selv at de burde hatt utdan-
nelse. Vi synes at de burde hatt det. De vet at vi synes det. Det må
vi leve med. Så la oss ikke strø unødig salt i eventuelle sår.

Poenget i denne sammenheng er ikke å bagatellisere utdanningens
betydning. Poenget er dette: Det er snakk om mennesker som vi
jobber sammen med, som vi respekterer og liker.

Morten Haugen
Biblioteksjef

Ørland folkebibliotek



SIDE  21BIBLIOTEKAREN   1/97

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
FYLKESBIBLIOTEKET

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek er lokalisert i kulturbygget Førdehuset i Førde i Sunnfjord. Førde-
bygda har eit rikt kulturliv og mange ulike fritidstilbod, bygda er eit skulesenter og innbyggjartalet
nærmar seg no 10 000.

DISTRIKTSBIBLIOTEKAR 100 % fast stilling (IT).
Arbeidsoppgåvene tek utgangspunkt i Biblioteklova sine bestemmelsar om fylkesbiblioteket si
verksemd. Hovudarbeidsområdet vil bli oppfølging og utvikling av IT-løysingar og sakshandsaming i
biblioteksaker. Fylksbiblioteket driv bokbåt og bokbuss og tenester her kan verte aktuelt. Fylket har
26 kommunar og distriktsbibliotekaren må rekne med ein del reiseverksemd.

 Vi ønskjer søkjarar som har:
- eksamen frå Høgskolen i Oslo - Avd. for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag
- eller tilsvarande utanlandsk utdanning
- IT-kompetanse
- gode evner til samarbeid og til å arbeide sjølvstendig
- iderikdom og innsikt i bibliotekutvikling

Vi kan tilby:
- godt sosialt og fagleg miljø
- varierte og utfordrande oppgåver
- vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår der distriktsbibliotekar vert løna i 1ønsramme 8, stillings-
kode 6112.

 Interesserte kan ta kontakt med fylkesbiblioteksjef Solveig Bjordal tlf. 57 82 33 88.

Søknad med attesterte kopiar av vitnemål og attestar sender ein til
SOGN OG FJORDANE FYLKESBIBLIOTEK, FØRDEHUSET, 6800 FØRDE
innan 10.02.97.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
STILLING LEDIG

Det er vedtatt ny struktur og organisasjonsplan for Fredrikstad bibliotek. 1997 starter opp etter ny driftsmodell.

Et lederteam er tilsatt som i samarbeid biblioteksjefen har hovedansvar for utviklingen av biblioteket i h.h.t. vedtatt
organisasjonsplan.

Fredrikstad bibliotek står foran store utfordringer hvor det vil bli satset sterkt på Hovedbiblioteket - hvor ressursene
samles slik at biblioteket blir mest mulig rustet til å møte morgendagens oppgaver til beste for brukerne.

Følgende stillinger er ledig ved Fredrikstad bibliotek:

BIBLIOTEKSJEF
Det skal ansettes biblioteksjef for Fredrikstad bibliotek. Biblioteket består av et hovedbibliotek beliggende i
kommunedel Sentrum. I tillegg finnes 5 underavdelinger med filialer rundt i de fem kommunedelene. Bibliotek-
personalet består av 41 personer fordelt på 32 årsverk. Kultursjefen vil være biblioteksjefens nærmeste overordnede.
Det legges vekt på gode lederegenskaper og administrativ erfaring. Lønn etter avtale.

AVDELINGSLEDER IT/FJERNLÅN, 100 % STILLING
Stillingen ønskes besatt av en kreativ person med kunnskap og interesse for ny informasjonsteknologi og fjernlån.

AVDELINGSLEDER BARN/UNGDOM, 100% STILLING
Stillingen ønskes besatt av en kreativ person med kunnskap i barne-/ungdomslitteratur og praksis fra/interesse for
bibliotekarbeid rettet mot barn og unge

For begge avdelingslederstillingene kreves gode samarbeidsevner og fleksibilitet. Stillingene er tillagt veilednings-
tjeneste og ansvar for daglig drift av avdelingene. Stillingene lønnes 2 ltr. høyere enn det som gjelder for stillings-
kode 7026, bibliotekar, avhengig av ansiennitet. Søkere som er interessert i andre avdelingslederstillinger bør synlig-
gjøre dette fordi interne rokkeringer kan medføre annen ledighet.

BIBLIOTEKARER, 100% EVT. DELTIDS-STILLINGER
I tillegg til disse stillingene vil det være ledige stillinger som bibliotekarer ved Fredrikstad biblioteks avdelinger. Disse
er lønnsplassert i stillingskode 7026, lønnstrinn 17 - 25.

For samtlige stillinger kreves 3-årig utdanning fra HiO - Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjons-
fag.

Arbeidstakeren ansettes i Fredrikstad kommune med prøvetid på 6 måneder etter gjeldende lover, reglement og
tariffavtaler, herunder pliktig medlemsskap i kommunal/statlig pensjonskasse.

Opplysninger om stillingene kan rettes til kulturadministrasjonen v/Kirsten Nipe - tlf. 69 30 61 50.
Søknadene sendes Fredrikstad kommune, Kultursjef Egil Syversen, 1608 Fredrikstad.
Søknadsfrist: 15. februar 1997.

KULTURSEKSJONEN
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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



B - BLADB - BLADB - BLADB - BLADB - BLAD

Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

på tampen:
Søndag 5. januar var Bendik Rugaas gjest i «Timen er din» på NRK
Radio. Programmets format sto godt til Rugaas sine kvaliteter. Her
fikk han anledning til å bevege seg tilsynelatende vektløst fra et
tema til et annet.

Vår gamle bibliotekskole-rektor kan dette med å sjarmere omgivel-
sene. Han er lett og trivelig å ha med å gjøre. Media har plassert
ham tilsvarende. Dette til tross for hans tunge ministerpost. Spørs-
målet bygger seg opp: Når tør Rugaas gå ut med et konkret stand-
punkt, en politikk, noe han må vedkjenne seg som kontroversielt?
Når vil han bli vraket som gjest i de snille programmene?

I «Timen er din» fikk han fram sin elsk til lyrikeren Benny Ander-
sen, sine turer til Kina, sin rolle som juletre i en bibliotekskole-revy,
sin egen fødsel fem på tolv, sin resepkt for dobbeltgjengeren Castro.
Og han fikk med noen brukbare karakteristikker av bibliotekarer,
god ryggkløe for alle som lengter etter synliggjøring av yrket. Og
hans måte å gjøre alt dette på er unektelig ganske trivelig. Eller
«vektløs», som hans stil er blitt karakterisert med.

På 70-tallet var de politiske ideologiene levende. På 80-tallet av-
gikk de ved døden. Men folk har en naturlig lengsel etter sammen-
heng og visjon i politikken. Jaglands hus fylte derfor et tomrom.
Mange har hatt lyst til å smake litt på denne metaforen. Kunne det
være at «Det norske hus» var noe i retning av en ideologi? Noe
man kunne delta i byggingen av med litt uselvisk entusiasme?

Dessverre. Jaglands metafor er ikke mer pregnant enn at et hus
trenger vegger og tak. Og selv om arkitekt Rugaas åpenbart må ha
imponert Jagland som samtalepartner, kan vi knapt huske at han
har forfektet noen arkitektonisk retning. Og det må han snart gjøre.
Rugaas har beveget seg over fra arenaen for embetsutøvelse og
konversasjon, til arenaen for politikkutforming og kontrovers. Han
må vise nye sider ved seg selv for å lykkes på den arenaen. Det vil
ikke nytte i lengden å hygge seg med media, slik han gjorde med
det siste plateønsket sitt i «Timen er din». Han ba om Elvis-låta
«Treat me nice», og addresserte den til presse og kringkasting.

RED


