TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET

Bibliotekaren
- Snilt og godt landsmøte, sier Anne Foss (bildet)
om det som skjedde i Ingeniørenes Hus en dag i
april. Selv var hun aktiv på landsmøtet, som en av
tre delegater fra Buskerud lokallag av BF. De hadde
levert inn forslag om opprettelse av regionale
lønnsutvalg. Etter en god debatt ble forslaget om
at dette skal inn i lokallagenes mandat trukket til
fordel for et forslag om at vedtektene hjemler
mulighten til å opprette slike utvalg. Anne Foss
var fornøyd med det, forteller hun i et intervju vi
har gjort med henne etter landsmøtet.
På andre saker var det mindre debatt. Forholdet
til Forskerforbundets fagbibliotekarforening var
oppe til behandling på landsmøtet. At dette temaet ikke førte til noen stor diskusjon tolker Anne
Foss som et uttrykk for at medlemmene synes
forbundsstyret har håndtert saken på best mulig
måte.
Landsmøtet vedtok å avvikle det kollektive medlemskapet i Norsk Bibliotekforening. Dette var
prinsippielt begrunnet, med ønske om å la hvert
enkelt medlem kunne avgjøre NBF-medlemskapet
selv.
Studentrepresentantene på landsmøtet fulgte
godt med, og fikk gjennom et endringsforslag til
prinsipprogrammet. For å sikre at oppmerksomheten rundt de nye utdanningene ikke fører JBI
inn i glemmeboka, vedtok landsmøtet at "BF vil
holde øye med det faglige nivået i de nye og eksisterende utdanninger for bibliotekarer for å sikre at de gjør oss i stand til å møte samfunnets
behov for litteratur og informasjon."
Forøvrig gjengis hele protokollen fra landsmøtet
i dette nummeret av Bibliotekaren.

"Fengselsbibliotekaren er av enorm høyde, men sykelig å se til - blek, med skygger under
øynene og en skallet flekk omgitt av en mørk krone av hår, med lang overkropp i blå genser,
falmet her og der og med fiolett stopp på albuene." Fra Vladimir Nabokov: Stevnemøte med
bøddelen. - Oslo : Cappelen, 1961.
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Landsmøtet i Bibliotekarforbundet (BF) ble avholdt fredag 18. april 1997 i Ingeniørenes
hus i Oslo. Her møttes 48 stemmeberettigede delegater, forbundsstyret og inviterte
gjester blant BFs medlemmer, til drøftinger om sentrale spørsmål for BF nå.
Saksframleggene fant du i Bibliotekaren nr.3/97. Protokollen fra møtet finner du i dette
nummeret.
Side 4

Delegat Anne Foss om landsmøtet

Redaksjonens adresse:
Runnen 4, 6800 Førde
Tlf.(jobb): 57 72 25 19
Fax:
57 72 25 01
Tlf.(priv.) 57 82 24 09
Mobiltlf.: 91 31 80 01
E-post:
erling.bergan@ahf.hisf.no

Nummer:

Protokoll fra BFs landsmøte

Vi har tatt en prat med en av delegatene på vårens landsmøte i BF. Anne Foss var en av
tre delegater fra Buskerud lokallag. Hun er til daglig å finne på Buskerud fylkesbibliotek,
der hun er tillitsvalgt for BF. Til landsmøtet hadde hun levert et forslag om opprettelse
av lokale lønnsutvalg, et forslag forbundsstyret gikk imot og som derfor skapte debatt.
Side 8

Årsmøter i Telemark, Akershus og Troms
Det har vært avholdt årsmøter i Bibliotekarforbundets lokallag i Telemark, Akershus og
Troms.
Side 10, 11 og 18

Internett-tilknytning i norske folkebibliotek
Biblioteksjefene i Møre og Romsdal har sendt brev til Statens bibliotektilsyn om
investeringstilskudd for nettverkstilgang til folkebiblioteket. Tilsynet har svart.
Side 12

På barneboktur i London
Skal du til London? Alene - eller med barna? La det bli en pilegrimsreise til
barnelitteraturens «hellige steder». For barnebibliotekarer og andre barnebokelskere
burde Peter Pan-statuen i Kensington Gardens, Paddington jernbanestasjon og
Hundremeterskogen være en del av turen, anbefaler Morten Haugen.
Side 14

Svenskene har klart det!
De siste dagene av april fikk vi et bevis på at svenskene fortsatt er bedre enn oss innen
to områder. 26. april startet VM i ishockey og de innledende kampene viste at Norge har
langt igjen fram til svensk nivå. Dagen før starten på hockey-VM hendte noe som var
vel så interessant for oss i BF. Da klarte nemlig svenskene det vi enda ikke har fått til her
i landet, å samle alle typer bibliotekarer i ett fagforbund. 25. april var BFs leder invitert til
å delta ved stiftelsen av «Bibliotekarieförbundet», en begivenhet som i innbydelsen ble
betegnet som en «historisk händelse». Randi Rønningen refererer fra
Stockholmsbesøket.
Side 17

Deadline: Hos medl.:
20. des.
29. jan.
26. febr.
2. april
29. april
28. mai
25. juni
6. aug.
3. sept.
1. okt.
29. okt.
26. nov.

15. jan.
12. febr.
12. mars
16. april
16. mai
11. juni
9. juli
20. aug.
17. sept.
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12. nov.
10. des.
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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

leder'n
RANDI RØNNINGEN, FORBUNDSLEDER

BFs andre landsmøte er nå avholdt. Fyldig
referat fra møtet, med vedtakene, vil dere
finne annet sted i dette nummeret.
Som leder av forbundet er det betryggende
å oppleve at landsmøtet ble gjennomført
uten store interessemotsetninger og kampvoteringer. Jeg tar det som et tegn på at
landsmøtedelegatene, og medlemmene,
stort sett er enige i de prioriteringer og veivalg forbundsstyret og sekretariat har foretatt i perioden.
Jeg tror en av grunnene til at det ser ut til å
råde fred og fordragelighet i BF er en felles
erkjennelse av at
opprettelsen av et
eget forbund for
bibliotekarer var
en riktig strategi.

til at BF etter min mening selvsagt er det
beste fagforbund for bibliotekarer, er den
positive medlemsveksten også med på å gi
forbundet større tyngde og bedre økonomi.
Dette vil igjen gi oss bedre muligheter til å
nå de målene vi har satt oss.
Men vi må for all del ikke lene oss tilbake og
være tilfredse med det som er oppnådd. Vi
har langt igjen.

Det ser også ut til at mange etternølere har
innsett at BF er et godt alternativ. Siden
nyttår har vi fått 60 nye medlemmer, og har
nå nærmere 850 medlemmer totalt. I tillegg

May Line Angell (styremedlem)
Hammerfest bibliotek
Leikny H. Indergaard (styremedlem)
Rogaland fylkesbibliotek, Stavanger
Siri Kolle (styremedlem)
Fredrikstad bibliotek, Avd. Onsøy

Når dette skrives har det akkurat oppstått
brudd i årets lønnsforhandlinger for offentlig ansatte. Vi vet derfor ikke hvordan det
endelige resultatet blir.
Men uansett
må vi regne
med lokale
forhandlinger i årene
framover, da
må BFs tillitsvalgte
igjen på banen
og
kjempe for at
vi får den rettmessige del av midlene som skal fordeles.
Og da nytter det ikke å se tilbake på det som
skjedde i fjor. Vi, og alle de andre aktørene,
må starte arbeidet på nytt.

Steinar Lakså (styremedlem)
Meråker bibliotek

Men forhåpentligvis stiller vi i år med noe
mere erfaring enn i 1996, da svært mange
BF-ere gjennomførte en lønnsforhandling
for første gang.

BFs sekretariat:

... mange etternølere har innsett
at BF er et godt
alternativ ...

Mange, både i og
utenfor forbundet,
var usikre på om vi
ville klare oss
gjennom vår første runde med lokale forhandlinger. Også i BF er det noen
som ble skuffet over at de ikke fikk gjennomslag for sine krav. Men ser vi på de samlede resultatene er det ingen ting som tyder
på at det har vært noen ulempe å være medlem av BF, heller tvert om.

Siri Sjursen (nestleder)
Hordaland fylkesbibliotek
Fylkeshuset
5020 Bergen
Tlf.jobb:
55 23 93 76
Fax:
55 23 93 79
Tlf.priv.:
55 93 21 83
E-post: Siri@Hordbib.bibsyst.no

Hanne Fosheim (styremedlem)
Høgskolen i Oslo, Fellesbibl. Bislet
Kari Lifjell (varamedlem)
Deichmanske bibliotek, Oslo
Mona Magnussen (varamedlem)
Troms fylkeskommune
Ingebjørg Aagre (varamedlem)
Aust-Agder fylkesbibliotek
Aasa Storlien (varamedlem)
Brønnøy folkebibliotek
Aud Guttu (varamedlem)
Rælingen bibliotek

Faglig sekretær: Sølvi Kristiansen
Adresse: Lakkegt.21,
0187 Oslo
Tlf.:
22 17 04 95
Fax:
22 17 04 96
E-post: bibforb@online.no
URL:
http://www.bibsent.no/bf/
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Protokoll fra BFs landsmøte
Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF)
Fredag 18. april 1997
i Ingeniørenes hus i Oslo.
Møtet satt kl. 10.15.
48 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 7 styremedlemmer og
7 medlemmer var tilstede.
Navneliste over de fremmøtte vedlegges protokollen.
BFs
leder
Randi
Rønningen ønsket velkommen.

1. Konstituering.
a. Innkalling, delegater og møtereglement
ble godkjent.
b. Valg av møteledere: Kari Gulbraar, Trond
Minken

mende landsmøteperiode.
Vedtatt.
Forslag fra Buskerud lokallag om at sak
nr. 8. Lokallagenes mandat og sak nr.9.a)
Regionale forhandlingsutvalg behandles
sammen.

Referenter: Kirsten Grøtte, Kirstin Vinje

nuar til 17. april 1997.
Styret har i denne perioden hatt 2 møter og
behandlet 22 saker.
10.04.1997 sendte AF brev til Kommunenes
Sentralforbund hvor de ba om at foreningene i 13-gruppen skulle få eget partsforhold.
Pr. 17. april har BF 835 medlemmer.

Vedtatt.
Redaksjonskomité: Mariann Scheide,
Klaus Jøran Tollan, May Line Angell
(f.o.m. sak 8).

Dagsorden godkjent.

På årsmøte i AFs samarbeidsforum 17 januar 1997 ble Sølvi Kristiansen valgt inn i
styret.

En innkommet sak.
Beretningen ble godkjent.

Protokollkomité: Hanne Danielsen, Trine
Berntsen, Kirsten Grøtte, Kirstin Vinje

2. Forbundsstyrets beretning.
Tellekorps: Siri Kolle, Steinar Lakså,
Anne-Mette Vibe, Anne Woje
c. Styret foreslår at alle gjester har talerett.
Vedtatt.
Forslag til at sak nr.7. Kollektivt medlemsskap i Norsk bibliotekforening flyttes og
behandles før sak nr. 5. Kontigent for kom

3. Forbundsstyrets regnskap.
Beretningen for perioden fra 30. september
1995 til 31. desember 1996 er blitt trykket i
Bibliotekaren nr. 3/1997. Leder Randi
Rønningen la fram en muntlig beretning for
virksomheten i inneværende periode. Styret har i perioden hatt 6 møter og behandlet
74 saker.

Regnskapene for 1995 og 1996 er trykket i
Bibliotekaren nr. 3/1997.
Sølvi Kristiansen redegjorde for avvik i forhold til budsjettene.
Regnskapene ble godkjent.

Tillegg til beretningen, for perioden 1. ja-
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4. Kontrollkomitéens rapport.
Rapporten for landsmøteperioden 1995-97
er gjengitt i Bibliotekaren nr. 3/1997.
Rapporten ble lagt frem av Tina Manni.
Rapportene ble tatt til etterretning.

7. Kollektivt medlemsskap i
Norsk bibliotekforening.
Forbundsstyrets forslag: Ordningen med
kollektivt medlemsskap i NBF for medlemmer av BF opphører fra 01.01.98.
Forslag fra delegatene fra Trøndelag: Ordningen med kollektivt medlemskap i NBF for
medlemmer av BF opprettholdes.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble ble vedtatt med
40 mot 4 stemmer.
Landsmøtet i Bibliotekarforbundet oppfordrer forøvrig sine medlemmer om å opprettholde sitt medlemskap i NBF.
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5. Kontigent for kommende
landsmøteperiode.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:

2. Ideelt sett bør den enkelte arbeidstaker
selv fritt velge fagorganisasjon, men i praksis blir dette valget regulert av avtalen mellom BF og Norsk Forskerforbund/Fagbibliotekarforeningen.

Bibliotekarforbundets kontigent utgjør
1,3% av medlemmets bruttolønn. Den øvre
grensen er kr 3.300, den nedre er kr 1.992
(delelig med 12). Ikke yrkesaktive medlemmer: kr 400 pr år. Studenter: kr 100 pr. skoleår.

3. Landsmøtet 1997 ber forbundsstyret om
å fortsette samarbeidet med Fagbibliotekarforeningen for å komme fram til felles forståelse av punkt 3 i avtalen slik at begge foreninger er villige til å godkjenne unntak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

6. Samarbeidsavtalen med
Fagbibliotekarforeningen/
Forskerforbundet.

8. Lokallagenes mandat
og
9. Innkomne saker
a) Regionale forhandlingsutvalg
behandles sammen.

Forbundsstyrets første forslag (trykket i Bibliotekaren nr. 3/1997) trekkes, og nytt forslag fremmes:

Forbundsstyrets forslag til sak 8:
1. Bibliotekarforundets idegrunnlag er et
ønske om og behov for å samle alle bibliotekarer, uavhengig av arbeidsplass, i ETT
forbund.

1. Lokallagene er forbundets lokale ledd, og
arbeider etter forbundets vedtekter og vedtak.
2. Lokallagene skal velge
delegater til landsmøtet. Lokallagene har ansvar for at
alle BFs medlemmer får anledning til å diskutere sakene som skal behandles på
landsmøtet.
3. Lokallagene skal formidle
kontakt mellom BFs sekretariat/forbundsstyre og
enkeltmedlemmer samt
tillitsvalgte.Det er de lokale
styrenes oppgave å følge
opp nye medlemmer som er
alene på sine arbeidsplasser
og som blir sine egne tillitsvalgte.
4. Lokallagene er et viktig
ledd i rekrutteringen. Dette
arbeidet kan initieres lokalt
eller i samarbeid med BFs
sekretariat.

Det var mange lyttende og engasjerte delegater på BFs landsmøte i Ingeniørenes Hus. Her ser vi
Trøndelagsbenken og en sørlending. Fra venstre Ingebjørg Aagre (vara til forbundsstyret), Guri
Haugan (Levanger bibliotek), Morten Haugen (Ørland bibliotek) og Jan Erik Sandhals (Trondheim folkebibliotek). (Foto: ebe)

(forts. neste side...)
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(...forts. fra forrige side)

Se forbundsstyrets forslag til vedtektsendring punkt 11.10.

Arbeide for at tilleggsutdanning gir lønnsmessig uttelling.

5. Lokallagene er ikke forhandlingsutvalg,
men kan være et rådgivende organ for medlemmene i lønnsforhandlinger. I særskilte tilfeller der tillitsvalgte ikke er skolert i avtaleverk og forhandlingsteknikk, kan lokallagsstyrene gjennomføre lokale forhandlinger.

Buskerud lokallags forslag til punkt 9.a trykket i Bibliotekaren nr. 3/1997 ble trukket tilbake.

Enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtatt.
Buskerud lokallag fremmet tillegg til
forbundsstyrets forslag punkt 5:
Lokallagene kan i dette arbeidet praktisere
en ordning med lokale lønnsutvalg,
men trakk så forslaget igjen.

11. Budsjett for 1998 og 1999.
10. Prinsipprogram og arbeidsprogram.

Forbundsstyrets budsjettforslag er gjengitt i Bibliotekaren nr. 3/1997.

Forbundsleder Randi Rønningen gjennomgikk prinsipprogrammet (trykket i Bibliotekaren nr. 3/1997).

Enstemmig vedtatt.

12. Endringer i vedtektene.
Studentlaget fremmet endringsforslag til
punktet "Bibliotekarenes utdanning":
Endring av bibliotekaryrket krever endring
av utdanning. BF
ønsker å støtte
etableringen av
nye utdanninger
for bibliotekarer.
BF vil holde øye
med det faglige
nivået i de nye og
eksisterende
utdanninger for
bibliotekarer for å
sikre at de gjør
oss i stand til å
møte samfunnets
behov for litteratur og informasjon.
Enstemmig vedtatt.
Forslag til arbeidsprogram for
perioden 19981999 er trykket i
Bibliotekaren nr.
3/1997.
Forbundsstyret
trakk punktet:
Arbeide for at etter- og videreutdanning
gir
lønnsmessig uttelling.

Følgende endringsforslag fra forbundsstyret forelå:
§ 2.2 Bibliotekarstudenter kan opptas som
studentmedlemmer i forbundet.
§ 7.5 Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret har møte-, tale- og forslagsrett
på landsmøtet. Landsmøtet avgjør i hvilke
saker inviterte gjester også har forslagsrett.
§ 8.2 Forbundsstyret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer. Ved forfall
...(som tidligere).
§ 7.6 j Valg:
Leder i forbundet,
Nestleder i forbundet,
5 medlemmer til forbundsstyret,
5 varameedlemmer (i nummerert
rekkefølge) til forbundsstyret.
(Resten som tidligere).
§ 8.3 Forbundsstyret er vedtaksført når
minst fire medlemmer er tilstede,
hvorav leder...
(som tidligere).
§ 9.5 Kontrollkomitéen skal utarbeide en
skriftlig rapport for hver landsmøte
periode.
Rapporten skal gjøres kjent ...
(som tidligere).
§11.10 Lokallag kan opprette lønnsutvalg.
Samtlige forslag ble enstemmig vedtatt.

13. Valg
Randi Rønningen var aktiv under hele landsmøtet. Hun ble gjenvalgt som BFs leder med akklamasjon. Ut fra stemningen å dømme
har Randi aldri stått så sterkt blant BFs medlemmer som nettopp
nå. (Foto: ebe)

Møre og Romsdal fylkeslag
fremmet nytt forslag:

Kari Gulbraar la fram valgkomitéens innstilling og presentrete de foreslåtte kandidater:
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yrkeshverdag som det er
viktig å få representert i BF’s
styre.
En reduksjon av styrets størrelse bør føre til ommøblering blant kandidatene, slik
at man sikrer minst en av de
yngre fast plass i styret.
Forslag til vedtak:
Kari Lifjell flyttes til 1. vararepresentant.
Hanne Fosheim inn i styret
på fast plass.
Forslaget fra Oslo lokallag
ble vedtatt med 41 mot 2
stemmer.

Siri Sjursen (nærmest) og Gunvor Bruland, begge delegater fra Hordaland BF. Siri jobber på
Hordaland fylkesbibliotek mens Gunvor er på Bergen offentlige bibliotek. Landsmøtet valgte Siri
Sjursen som ny nestleder i BF etter Turid Holtermann. (Foto: ebe)

a. Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret.

1.vararepres.: Hanne Fosheim,
Høgskolen i Oslo,
Fellesbiblioteket Bislet

Leder:

Valgkomitéens forslag:
Leder:

Nestleder:

Styremedl.:

Randi Rønningen,
Menighetsfakultetet
(gjenvalg)

Forbundsstyrets forslag:
Mona M. K. Hedén,
Vadsø videregående skole
(leder)

2.vararepr.:

Mona Magnussen,
Troms fylkeskommune

Trond Minken,
Trondheim folkebibliotek
(gjenvalg)

3.vararepr.:

Ingebjørg Aagre,
Aust-Agder fylkesbibliotek
(gjenvalg)

Kirsten Leth Nielsen,
Deichmanske bibliotek

Siri Sjursen,
Hordaland fylkeskommune
4.vararepr.:

Aasa Storlien,
Brønnøy folkebibliotek

5.vararepr.:

Aud Guttu,
Rælingen bibliotek
(gjenvalg)

May Line Angell,
Hammerfest bibliotek
Leikny Haga Indregaard,
Rogaland fylkesbibliotek
(gjenvalg)

b. Leder , medlemmer og
varamedlemmer til
valgkomitéen.

Vararepr.:

Aud Nordgarden Grimstad,
Fredrikstad bibliotek
(gjenvalg)

Ingen andre innkomne forslag, forslaget ble
vedtatt.

Oslo lokallag fremmet følgende forslag:
Siri Kolle,
Fredrikstadbibliotekene
(gjenvalg)
Steinar Lakså,
Meråker bibliotek
(gjenvalg)

Ved å redusere antallet styremedlemmer fra
7 til 5 vil valgkomitéens forslag til oppfølging føre til at de yngre representantene
skyves ut av styret (fast plass) slik at ingen
av de faste styremedlemmene har “yngre
eksamen” enn fra 1989 (åtte år).

Kari Lifjell,
Deichmanske bibliotek
(gjenvalg)

De yngre yrkesutøverne med fem år eller
mindre ansiennitet som bibliotekarer (eksamen fra 1992 eller senere) har en spesiell

c. Leder, medlemmer og varamedlemmer til
kontrollkomitéen.
Leder:

Else-Margrethe Bredland,
Kristiansand folkebibliotek
Turid Holtermann,
Høgskolen i Sør-Trøndelag

(forts. neste side...)
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(...forts. fra forrige side)
Eli Wilhelmsen,
Nasjonalt læremiddelsenter
Vararep:
Ingeborg Motzfeldt,
Høgskolen i Tromsø
Ingen andre innkomne forslag, forslaget ble vedtatt.
Møtet avsluttet kl. 17.00.
Protokollen er godkjent av
protokollkomitéen:
Kirsten Grøtte
Kirstin Vinje
Hanne Danielsen
Trine Berntsen
Trond Minken og Kari Gulbraar var dyktige møteledere. De hadde et godt sideblikk på klokka, la
inn nok pauser til at til og med storrøykerne var fornøyd, og holdt tunga rett i kjeften når det forelå
flere forslag og avstemmingsmåte skulle avgjøres. (Foto: ebe)

- Snilt og godt landsmøte
Vi har tatt en prat med en av delegatene på vårens landsmøte i BF. Anne Foss var en av tre delegater fra Buskerud lokallag. Anne Foss er til daglig å finne på Buskerud fylkesbibliotek, der hun er
tillitsvalgt for BF. Til landsmøtet hadde hun levert et forslag om opprettelse av lokale lønnsutvalg, et
forslag forbundsstyret gikk imot og som derfor skapte debatt.

Landsmøtedelegat Anne Foss,
Buskerud BF
intervjuet av Erling Bergan

peratur på var vår sak. Det forbauset meg
litt at for eksempel saken om forholdet til
Forskerforbundet ikke skapte mer debatt.
Jeg tror nok forbundsstyret må ha opplevd
dette som et snilt landsmøte.

lag. Dette støttet ikke forbundsstyret, og jeg
var spent på begrunnelsen da denne saken
ble behandlet på landsmøtet.

- Du hadde forslag inne om opprettelse av
regionale forhandlingsutvalg i BF. Hvordan
gikk det med den saken, syns du?

- Men landsmøtet lyttet mer til deg enn til
forbundsstyret?

- Hvordan opplevde du landsmøtet?
- Veldig rolig og ganske tro mot forbundsstyret. Det var ikke mye opprør i salen, for å
si det sånn. Den eneste saken det ble tem-

- Det gikk bra, spesielt i forhold til utgangspunktet. Vi hadde foreslått at det i mandatet
for lokallagene skulle stå at det skal være et
lønnsutvalg underlagt styret i hvert lokal-

Lydhørt landsmøte

- Landsmøtet var iallefall lydhøre overfor
våre argumenter. Poengene våre kom sterkere fram når vi fikk begrunne dem fra talerstolen.
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- Ja, men dette hadde jeg vel ikke så sterke
meninger om.

for brudd på denne saken. Det er ikke utenkelig at arbeidsgiver spiller litt på slike forhold. Så vi trenger egen forhandlingsrett.
Og vi trenger alle bibliotekarer som medlemmer, for å gi oss mest mulig styrke. Selv om
BF ikke får mye i de lokale forhandlingene
alle steder, er antall medlemmer en styrke
også i de sentrale forhandlingene.

God vervesituasjon i Buskerud

- Har du tro på økt medlemstall i BF?

- Hvordan er medlemssituasjonen for BF i
Buskerud nå?

- Jeg tror ikke det er så mange år til BF har
omtrent full oppslutning blant bibliotekarene
i Norge.

- Resultatet ble annerledes enn dere hadde
foreslått?

medlemmer flest er enige i hvordan denne
saken har vært håndtert av BFs styre.

- Ja, og kanskje bedre. I stedet for å få dette
som en del av mandatet for lokallagene, fikk
vi det inn i vedtektene. En ny paragraf 11.10
i vedtektene sier nå at «Lokallag kan opprette lønnsutvalg». Riktignok er vårt «skal»
byttet ut med et «kan». Men når utgangspunktet var at forbundsstyret var imot forslaget vårt, synes jeg resultatet er godt.
Landsmøtet ga og landsmøtet tok.

- Var det greitt for deg at landsmøtet avviklet det kollektive medlemskapet i NBF?

Mindre debatt enn forventa
- Forholdet til Forskerforbundet og FBF
skapte noe debatt. Eller kanskje noe mindre
debatt enn forventa?
- Ja, for meg var det overraskende lite debatt
på denne saken. Men jeg tolker det som at

- Vi er tett oppunder 60 medlemmer. Stort
sett medlemmer fra alle kommuner der det er
fagutdannede bibliotekarer. Bortsett fra Ringerike. I Drammen folkebibliotek og Buskerud fylkesbibliotek har vi nesten 100% oppslutning om BF. I de videregående skolene
har vi alle de fagutdannede bibliotekarene
som medlemmer,
på én nær. De ser
det som naturlig
å melde seg inn
der de fleste allerede er medlem. Alt i alt er vi
ganske fornøyd
med
vervesituasjonen i
Buskerud.
- Hvilke saker
mener du blir
viktigst for BF i
kommende periode?

Lønnsoppgjøret
- Lønnsoppgjøret er i full gang og resultatet
uavklart når vi snakker sammen. Men hva
syns du er viktige lønnsspørsmål for BF framover?
- Minstelønnsatsen for avdelingslederstillingen i lønnstruktur 2, at den heves, det
er helt på sin plass. Det har jo Bibliotekarforbundet, og AF, gått inn for i årets oppgjør. Jeg kan heller ikke se hvorfor distriktsbibliotekarer skal ligge en lønnsramme under konsulentkoden, som er i lønnsramme 9.
Men nå snakker jeg mest om det som er viktig for meg som tillitsvalgt i fylkeskommunen. For andre er nok grunnstigen og avlønning av biblioteksjefene viktigere.
Anne Foss er en engasjert BF-er med klare
standpunkter og evne til å lytte. Kanskje
flere delegater følger hennes eksempel og
leverer forslag til vedtak på BFs neste landsmøte i 1999?

Styrke

- Veldig rolig og ganske tro mot forbundsstyret. Det var ikke mye
opprør i salen, for å si det sånn, sier landsmøtedelegat Anne Foss
fra Buskerud BF. Her i en pause sammen med en annen Buskeruddelegat, skolebibliotekar Anne Stenhammer Skjæret. (Foto: ebe)

- Det er viktig at
vi blir sterke,
enda sterkere
enn vi er nå. Vi
bør kjempe for
egen forhandlingsrett, også
lokalt. Under forhandlingene sist
høst kunne jeg
for eksempel
tenkt meg å gå i
brudd på et krav.
Men dette måtte
jo koordineres
med de andre
forbundene i 13gruppa. Og der
var det ikke klima

Til orientering gjengir vi forslaget som Buskerud BF hadde levert til landsmøtet:
“Lokallagene skal ha et lønnsutvalg underlagt styret. Utvalgets medlemmer velges av
årsmøtet og består av medlemmer som er
tillitsvalgte etter hovedavtalen. Lønnsutvalget skal arbeide med spørsmål omkring
lønn og avtaleverk og bistå medlemmene på
dette området”.
De trakk dette forslaget til fordel for det som
til slutt ble enstemmig vedtatt, nemlig en ny
paragraf 11.10 i BFs vedtekter, med følgende
ordlyd:
"Lokallag kan opprette lønnsutvalg".
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Årsmøte i Telemark BF
REFERAT FRA ÅRSMØTET I
BIBLIOTEKARFORBUNDET,
AVD. TELEMARK.
5. MARS 1997
PÅ TELEMARKSBIBLIOTEKET,
ULEFOSS.

1. Åpning ved Signe Hansen.
2. Faglig sekretær i BF, Sølvi Kristiansen
orienterte om saker til Landsmøtet i Oslo 18.
april 1997.
3. Øydis Østenstad blei valgt til dirigent og
Ragnhild Baksås til referent.

med noen justeringer slik at det kom i balanse. En del punkter gikk ut da det ville bli
dekt fra sentralt hold.
Nytt budsjettforlag:
Reiseutgiter:..............
Porto/kontor:............
Årsmøtet:..................
Rekruttering:.............
Skolering/møter:.......
AF. Lokalkonting. ...

kr. 2000.kr. 1000.kr. 200.kr. 500.kr. 2200.kr. 100.kr. 6000.-

7. Innkomne forslag.
Ingen.
8. Valg.
Møteleder leste forslaget fra valgkomiteen:

4. Årsberetning blei godkjent.
5. Regnskapet blei godkjent med et spørsmål om at regnskapsperioden bør følge
årsmøteperioden? Vedtak: Fortsette å følge
kaldenderåret, bl.a. p.g.a. revisjonen.
6. Virkeplan og budsjett for 1997 blei vedtatt
med en kommentar. Siste punkt: Medlemsmøte på høsten. Stryke punktet om ...for
høsten 1998. Budsjettforslaget blei vedtatt

Styret: Signe Hansen (gj.valg)
Kristin Kleppo Grøndalen (gj.valg)
Ingrid Grandum Berget (ny)

Seminaret arrangeres 1.-3. september, på
Kongsvoll fjellstue innunder Dovrefjell i
Oppdal kommune. I løpet av seminaret vil
det, tradisjonen tro, være avsatt tid til turer.
Temaet er valgt dels av lyst, og dels med
tanke på Trondheim bys 1000-årsjubileum,

Styret drøfter hvor lang tid medlemmene bør
velges for, og gir beskjed til valgkomiteen
neste år.
I år er alle medlemmene (og varamedlemmene) valgt for ett år. Det er ingen leder i
laget, men kollektiv ledelse.
Valg på representanter til Fylkesforum:
Kirsti Tveitereid og en representant
valgt av styret.
Delegater til Landsmøtet 1997:
Signe Hansen og
Kristin Kleppo Grøndalen
Varamedlem til begge:
Ingrid Grandum Berget.

Varamedlemmer:
Ragnhild Baksås (gj.valg)
Elisabeth Bergstrøm (ny)
Ragnhild Baksås
Revisor:
Birgitte Andersen (gj.valg)

Trøndersk litteratur på
Kongsvollseminar
Tema for det årvisse Kongsvoll-seminaret
er i år trønderske forfattere og trøndersk litteratur. På programmet vil det stå både foredrag, forfattermøte og «lesedugnad».

Valgkomite:
Kirsti Tveitereid (gj.valg)
Turid Gjestland (gj.valg)
Øydis Østenstad (gj.valg)

og fordi NBF lokalt arbeider med en bibliografi over Trondheim i skjønnlitteraturen.
Norsk Bibliotekforening, avd. Sør-Trøndelag, er arrangør. Program sendes til folkebibliotekene via fylkesbiblioteket, og kan
fåes fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
(72 54 75 50) eller Ørland folkebibliotek
(72 52 42 72).

I kulturbildet
Trygve Lundemo skrev i Adresseavisa lørdag 26. april sin vanlige spalte "I kulturbildet". Det spesielle var at han denne gangen tok utgangspunkt i forrige nummer av
Bibliotekaren, der situasjonen i de franske
byer med Nasjonal Front-styre ble brettet
ut. Han var like fortørnet som oss over sensuren de utøver og overgrepene de har gjort
mot bibliotekarene. Han viser også til Morten Haugens uttalelser om at dette viser bibliotekenes betydning for ytringsfriheten og
at økonomien må sikre fortsatt bredde i utvalget av litteratur. Lundemo er ellers årvåken nok til å trekke parallellen til "skolebibliotekaren" i Løkken som for åtte år siden hadde bokbål med bøker han mente
kunne ødelegge "moralens orden". En betimelig påminning!
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...og i Akershus BF Bibliotekar
Årsmøte i Bibliotekarforbundet
Akershus lokallag
6. mars 1997 kl. 18.30
Nasjonalt læremiddelsenter, Oslo

Tilstede: 12 medlemmer
Dagsorden:
1. Valg av møteleder, referent
2. Årsberetning
3. Regnskap/budsjettforslag
4. Innkomne saker
5. Handlingsprogram
Pause med pizza
6. Valg
7. Landsmøte med landsmøtesaker
Det var ingen innvendinger til innkallingen.
1. Valg av møteleder: Eli Wilhelmsen
Valg av referent: Hanne Danielsen
2. EW gjennomgikk årsberetningen. Ad
mandat for lokallagene. Tas opp som
landsmøtesak. Akershus lokallag har 124
medl. pr. 1.2.97.
Årsberetningen vedtatt.
3. Kasserer Evelyn H. Rygg fremla regnskap
for 1996.
Regnskapet vedtatt.
4. Ingen saker fra medlemmene.
5. Handlingsprogram 1997. Forslag:
- Avholde to styremøter
- Et medlemsmøte med tema: Tillitsvalgt,
hva innebærer det?
- Avtaleverk, lokale forhandlinger, rettigheter og plikter.
- Vervekampanje - videre oppfølging.
- Delta i AFs lønnspolitiske prosjekt.
- Lokallaget må ha en støttefunksjon for
medlemmenes lønns- og arbeidsforhold.
Handlingsprogrammet vedtatt.
Medlemmene ønsker å delta på AFs kurs og
ber styret via sekretariatet holde seg orientert om disse kurs.
6. Valg
Valgkomiteens forslag ble diskutert. Det ble
fremmet forslag på andre kandidater og et-

ter skriftlig valg ble styrets sammensetning
som følger:
Styret: Eli K. Wilhelmsen,
Nasjonalt læremiddelsenter
Evelyn H. Rygg,
SIA
Heidi Scarth Hansen,
Vestby v.g.skole
Varamedlemmer:
Kari Westheim,
Asker bibliotek
Eline Blom Poulsson,
Asker bibliotek
Valgkomite:
Ellen Aas,
Ski bibliotek (perm. til 19/5/97)
Agnethe Gulbraar,
Lesterud skole, Bærum
Kristin Berglid,
Bærum bibliotek
Revisor:
Grethe Hauge,
Rosenvilde v.g.skole, Bærum
Delegater til landsmøtet:
Eli K. Wilhelmsen
Evelyn H. Rygg
Heidi Scarth Hansen
Hanne Danielsen, Asker bibliotek
Ingrid Kyvik, SIA
Varadelegater:
Ellen Aas
Kari Westheim
7. EW gjennomgikk landsmøtesaker referert
i Bibliotekaren nr. 2. Alle landsmøtesaker står
i Bibliotekaren nr. 3, men utgivelsen av dette
nr. var for sent for vårt årsmøte. Det ble en
del diskusjon rundt de forskjellige saker.
Eventuelt. Lokale forhandlinger. Erfaringer
og resultater ble diskutert.

Eli K. Wilhelmsen
møteleder

Hanne Danielsen
referent

på stand!
Klaus Jøran Tollan
Leder i BFs lokallag i
Hedmark/Oppland

Vårens lønnsoppgjør er kommet i gang og i
den forbindelse ønsket AF å sette fokus på
AFs lønnspolitiske offensiv (LPO). Hedmark
og Hordaland ble utpekt som «pilotprosjekter» for markering som fant sted 10
april - dagen før AFs krav ved årets lønnsoppgjør ble overlevert KS.
Hensikten med markeringen var å synliggjøre AF og AF-medlemmenes kompetanse
og kunnskap foran vårens lønnsoppgjør.
På Hamar valgte man å innrede et eget AFhus hvor bl.a. bibliotekarer, sykepleiere, ingeniører og tannleger var til stede for å informere om sin betydning for et godt fungerende a/s Norge.
Vi, Bibliotekarforbundet avd. Hedmark og
Oppland, hadde på vår stand informasjonsmateriell og plaktater om bibliotekarers utdanning og arbeidsoppgaver. AF hadde i
tillegg utstyrt oss med t-skjorter, caps og
egen «bibliotekar»-buttons. Dessuten
hadde vi 4 topp motiverte bibliotekarer som
villig fortalte om hvor viktig bibliotekarers
kompetanse og arbeid er for kunnskaps- og
informasjonssamfunnet.
Skal man dømme etter oppslagene i massemediene var markeringen svært vellykket.
Gjennom oppslag i bl.a nyhetssendinger på
TV2 og NRK klarte AF på en utmerket måte
å sette fokus på sine prioriterte områder ved
årets lønnsoppgjør. Lokalt erfarte vi at de
små forbundene i AF, med lite forberedelser
og mye tæl, klarte å gjøre skikkelig jobb for
seg selv og resten av AF-familien.

SIDE 12

BIBLIOTEKAREN 5/97

Brev fra biblioteksjefer i Møre og Romsdal om...

Internett-tilknytning i
norske folkebibliotek
10. april sendte biblioteksjefene i Møre og
Romsdal et brev til Statens bibliotektilsyn
med tittel som gjengitt i overskriften her.
Brevet lyder:
"Biblioteksjefene i Møre og Romsdal, samlet til biblioteksjefmøte i Molde 9.-10. april
1997, vil uttale følgende:
Da Rundskriv SB-1/97 "Investeringstilskudd for nettverkstilgang til folkebiblioteket" kom, ble dette meget godt mottatt i bibliotekmiljøet. Vi ble forespeilet at
man kunne "- søke om tilskudd til investering i utstyr og programvare for å knytte
folkebiblioteket til Internett, med mulighet
for personale (vår utheving) og publikum til
å benytte Internett som informasjonsinnhentings- og kommunikasjonsmedium."
(side 2) Etter at søknadsfristen var gått ut,
kom det nye rundskriv til fylkesbibliotekene, ikke til folkebibliotekene, hvor det i stor
grad blir endret på søknadskriteriene samt
at tilskuddsbeløpet på 5 mill. kroner er halvert. Vi er sterkt uenige både i den formelle
framgangsmåten, og i de faglige vurderinger.
Etter den informasjon vi har fått fra fylkesbiblioteket, er tilskuddet nå blitt øremerket
til en frittstående pc med tilknytting til

Internett beregnet på publikum. Dette er etter vår mening å begynne i feil ende. Det
som nå er viktig er å få bygd opp et landsomfattende biblioteknett, noe også regjeringen legger stor vekt på i Langtidsprogrammet 1998-2001. Det er bibliotekenes
interne bruk av nettet til informasjonsinnhenting og lånesamarbeid som må prioriteres. Bibliotekansatte må ha tilgang til
Internett fra sin arbeidsterminal, ikke stå i
kø blant surferne foran en publikumsterminal. Bibliotekenes oppgave er å behandle og formidle informasjon og det gjelder i høy grad også Internett. Denne oppgaven kan bare løses ved at bibliotekene tar
Internett i bruk i sitt referansearbeid og bygger opp kompetansen gjennom erfaring og
målrettede kurs. Når biblioteket selv kan
bruke verktøyet, er turen kommet til å sette
ut terminaler for publikum.
Etter som vi forstår er det lagt opp til muligheter for installasjonshjelp av "omreisende
eksperter". Vi stiller oss tvilende til en slik
ressursbruk. I de aller fleste tilfeller er installasjon inkludert i prisen, men uansett er
det viktig å knytte til seg lokal vedlikeholdsstøtte.
Halvparten av tilskuddsmidlene er nå avsatt til pilotprosjekter for bibliotek som skal

være ytere på nettet. Det er kjent teknologi
dette bygger på, og vi mener at det er viktigere nå at flest mulig bibliotek får tak i teknologien ved å skaffe seg adgang til Internett. Leveranse til nettet, som selvsagt er
målet, vil måtte komme i neste omgang. Ved
å klatte opp summen på tre delprosjekter,
blir det ingenting av noenting.
Den samlede sum på de søknader som er
kommet inn, er etter det vi får høre på ca. 10.
mill. kroner for hele landet. Det er innenfor
de rammer som kulturstatsråden forespeilte
ved budsjettframleggelsen høsten 1996 om
IT-satsing i bibliotekene. På to år kan man
altså langt på vei ta det nasjonale kulturpolitiske løft å ruste opp norske folkebibliotek til å kunne møte den nye teknologiske hverdagen. Nasjonale, helhetlige ITløsninger er definert som en del av grunnmuren i Det norske hus, og vi må for all del
unngå at det oppstår A, B og C-lag i norsk
bibliotekvesen.
Redaksjonskomité:
Mariann Schjeide
Gudrun Refstrup
Trine Naadland
Dag Skarstein"

... og Statens bibliotektilsyn svarer:
Brevet fra biblioteksjefene i Møre og Romsdal ble besvart av Statens bibliotektilsyn 21.
april. Svarbrevet lyder slik:
"Vi viser til brev med uttalelse fra
biblioteksjefene i Møre og Romsdal, samlet
til biblioteksjefmøte 9.-10. april 1997.
I brevet blir det henvist til rundskriv SB- 1/
97 fra Statens bibliotektilsyn til samtlige

kommuner, som omhandler investeringstilskudd for nettverkstilgang til folkebiblioteket. Det blir også henvist til brev
datert 4.3.97 fra Statens bibliotektilsyn til
fylkesbibliotekene, der enkelte spørsmål fra
rundskrivet blir presisert nærmere. I brevet
fra biblioteksjefene blir det hevdet at brevet
til fylkesbibliotekene i stor grad endrer på
søknadskriteriene i forhold til rundskrivet.
Det sies også at tilskuddsbeløpet på 5 mill.

kroner er halvert. Dette er vurderinger som
ikke deles av Statens bibliotektilsyn, og som
begrunnes nedenfor.
I rundskrivet står det:
«Stortinget har bevilget 5 mill kroner til
folkebibliotek og nettverk i 1997, og Kulturdepartementet har vedtatt at en del av midlene skal brukes til investeringstilskudd til
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kornmuner for å skaffe ettverkstilgang til
folkebiblioteket.» (Understrekingen står
ikke i rundskrivet.)
Det framgår altså av rundskrivet at kun en
del av den samlede bevilgningen på 5 mill.
kroner skal brukes til dette investeringstilskuddet. Denne presiseringen blir gjentatt i brevet til fylkesbibliotekene.
Videre blir det presisert i rundskrivet at
Internett-tilknytningen også skal være tilgjengelig for bibliotekets brukere:
«Kommuner kan søke om tilskudd til investering i utstyr og programvare for å knytte
folkebiblioteket til Internett, med mulighet
for personale og publikum til å benytte
Internett som informasjonsinnhentings- og
kommunikasjonsmedium .... Det er en forutsetning at Internetttilknytningen også skal
være tilgjengelig for bibliotekets brukere.»
Også dette er en presisering som blir gjentatt i brevet til fylkesbibliotekene:
«Statens bibliotektilsyn vil understreke at
publikums adgang til Internett er helt sentralt, men ønsker ikke å gå ut med detaljerte
retningslinjer for hvordan denne adgangen
skal organiseres. Det enkelte bibliotek må
finne praktiske løsninger ut fra lokale forhold, som bl.a. åpningstider og besøksmengde.»
Det er altså ikke sagt at tilskuddet skal «øremerkes til en frittstående pc med tilknytning
til Internett beregnet på publikum», slik det
står i brevet fra biblioteksjefene. Det er
mange måter et bibliotek kan gi publikum
tilgang til nettet, men dette ønsker ikke Statens bibliotektilsyn å gi detaljerte anvisninger for. Vi ville imidlertid finne det uheldig
med en organisering som er basert på at personalet må «stå i kø blant surferne foran en
publikumsterminal».
Det at publikums adgang til Internett er et
sentralt punkt, har sammenheng med hva
budsjettproposisjonen for 1996/97 for Kulturdepartementet sier når det gjelder bibliotekenes rolle i å demokratisere informasjonsteknologien. Bl.a. sies det:
«Biblioteka vil også spele ein avgjerande
rolle når det gjeld å gje alle, utan omsyn til
øknonomi og bustad, tilgang til nettet.» (s.8)
I brevet fra biblioteksjefene vises det videre
til installeringshjelpen som er omtalt både i
rundskrivet og i brevet til fylkesbibliotekene. Etter at vi fikk oversikt over den totale
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søknadsmassen har vi vurdert dette nærmere, og har kommet fram til en alternativ
ordning. Statens bibliotektilsyn vil tilby
installeringshjelp pr telefon på forespørsel,
slik det også var mulig å få bistand i forbindelse med utformingen av søknader. Vi er
ellers enig med biblioteksjefene i at det er
viktig å knytte til seg lokal vedlikeholdsstøtte.
I siste del av brevet fra biblioteksjefene framgår det at deres ønske er å benytte hele bevilgningen på 5 mill. kroner til dette
investeringstilskuddet, begrunnet med at
«det er viktigere nå at flest mulig bibliotek
får tak i teknologien ved å skaffe seg adgang til Internett. Leveranse til nettet, som
selvsagt er målet, vil måtte komme i neste
omgang.»
Når Statens bibliotektilsyn ønsker å benytte
en andel av tilskuddet til å få noen bibliotek
til å bli «ytere» på nettet, har dette bl.a. sammenheng med hva som står i budsjettproposisjonen fra Kulturdepartementet:
«Som eit første steg på vegen mot ei målmedviten satsing på bruk av IT til beste for
store brukargrupper innan sitt ansvarsområde, vil departementet i 1997 setje i gang
ein prosess som knyter folkebiblioteka
saman i nettverk.» (s.21) «Med utgangspunkt i ein gjennomgang som Statens bibliotektilsyn har gjort om nettverkstilknyting
i folkebiblioteka, skal midlane gå til lT-prosjekt og tiltak som gjer folkebiblioteka betre
rusta til å vere informasjonsknutepunkt.»
(s.106)
I tillegg til «informasjonsknutepunkt» omtales bibliotekene som «informasjonssentral» og «nettverkskontaktpunkt».
Det er altså snakk om et «første skritt», og
om å «sette i gang en prosess». Den samlede søknadsmassen er i overkant av 9 mill.
kroner. Det er ikke nok midler til alle som har
søkt, enten man bruker hele eller halve bevilgningen på 5 mill. kroner. Uansett er det
nå satt i gang en prosess. Dette demonstreres tydelig ved at hele 380 bibliotek har søkt
om tilskudd og dermed viser vilje til å satse
på formålet.
Ved å bruke hele bevilgningen til dette tilskuddet, ville flere bibliotek få tilgang til
nettet som «nytere», men det ville ikke vært
satt i gang noen prosess for å få bibliotek til
å bli «ytere» på nettet. Bibliotek av noen
størrelse og med fullautomatisert katalog har
allerede nå både ønske og mulighet til å bli
«yter». Gjennom «yter»-tilskuddet ønsker

vi at en rekke bibliotek, av ulik størrelse og
med ulike biblioteksystemer, gjør egen katalog/base tilgjengelig for andre, og at det legges til rette for god og effektiv bruk av katalogen på nettet.
Investeringsbehovet for «yterne» er større
enn for «nyterne». Investeringsbehovet for
«nyterne» er så lite at mange vil ha mulighet
til å klare dette innenfor eksisterende budsjettrammer. Dette er ikke i samme grad tilfelle for «yterne».
Bibliotekene som «ytere» på nettet vil i en
helt annen utstrekning kunne fungere som
lokale «informasjonsknutepunkt» eller
«nettverksknutepunkt», som det står om i
budsjettproposisjonen.
Bibliotekets katalog på nettet vil være til stor
nytte for skolene i kommunen, for andre lokale kulturinstitusjoner (f.eks. museer), for
kommuneadministrasjonen, for andre bibliotek i regionen, og for publikum.
I brevet fra biblioteksjefene henvises det til
regjeringens langtidsprogram og den vekten som legges på å bygge opp et landsomfattende biblioteknett. Biblioteknettet forutsettes å inngå i et «Kulturnett Norge», der
bibliotek, arkiv, museer og utdannings- og
forskningsinstitusjoner vil bli knyttet
sammen.
I et slikt kulturnett er det etter vår oppfatning viktig at bibliotekene ikke bare deltar
ved å ha tilgang til nettet. Bibliotekene bør
også være synlige som tilbydere av
inforrnasjon, ved selv å «yte» til nettet.
En bevilgning på 5 mill. kroner er knapp i
forhold til behovene som skal dekkes. Statens bibliotektilsyn har imidlertid vært opptatt av å bruke midlene til å sette i gang prosesser som kan føre til at bibliotekene får
tilgang til Internett, til at de blir tilgjengelige
på Internett, og til oppbygging av kompetanse.

Med hilsen
Asbjørn Langeland
direktør
Kjartan Vevle
avdelingsleder"
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På barneboktur i London
Skal du til London? Alene - eller med barna? La det bli en pilegrimsreise til barnelitteraturens «hellige steder». For barnebibliotekarer og andre barnebokelskere burde disse stedene være
en del av turen: Peter Pan-statuen i Kensington Gardens.
Paddington jernbanestasjon. Og Hundremeterskogen.

Morten Haugen
Bibliotelsjef i Ørland kommune

vært fugleunger, og de første ukene etter
fødselen kan de ennå fly. Peter Pan var bare
en uke gammel da han fløy ut av vinduet
tilbake til parken, og eldre er han ikke blitt.»
I parken lever han et fritt og spennende, men
også ensomt liv, blant alver, kaniner og fugler.

Peter Pan

Og Kaptein Krok

For oss er Peter Pan best kjent gjennom
Disney-filmen, basert på J.M. Barries bøker.
I England derimot, er Peter Pan en årlig
førjulstradisjon i teateret. Høyt elsket siden
premieren i 1904.

Men hvor er Kaptein Krok, spør du kanskje.
I 1904 ble den historien vi kjenner fra Disney
første gang oppført i teateret. Den ble bok i
1911, og kom på norsk i 1982 som «Peter
Pan og Wendy», også den oversatt av Tor-

mod Haugen. Den er også blitt utgitt i flere
andre oversettelser, noen av dem forkortet.
Forvirret? Du er ikke alene, såvel Hjemmets
Store Leksikon som barnebokeksperten Jo
Tenfjord har rotet med disse titlene og årstallene.
Da den første boken om Peter Pan utkom i
1906 var både forfatteren og hovedpersonen godt kjent blant publikum. Boken «Peter Pan in Kensington Gardens» var derfor
en praktfull, fargeillustert utgave. I et antikvariat fant jeg en førsteutgave med alle de
løst monterte bildene på plass, prisen var
6.000 kroner.
At Peter Pan var en suksess fra første stund,
er statuen i Kensington Gardens et bevis
på. Statuen, med motiv fra den første boken, ble reist allerede i 1912, med gaver fra
en anonym beundrer. I 1913 ble Barrie adlet.
Kuriøst nok har han også æren for å ha «oppfunnet» pikenavnet Wendy, som er en avledning av «Fwendie» - «Friendie», som en
liten pike en gang presenterte seg som.

Allerede i 1902 introduserte
skotten James Matthew
Barrie Peter Pan i boken
«The Little White Bird».
Dette er en lite kjent, og sjelden gjenutgitt bok. Barrie
var selv ugift og barnløs,
men elsket barn høyt. Bokens ramme er at Barrie og
noen barn vandrer rundt i
Kensington
Gardens
sammen, mens han forteller
historier. Kapitlene om Peter
Pan derfra ble så utgitt som
«Peter Pan in Kensington
Gardens» i 1906. (Og oversatt av Tormod Haugen i
1981 med tittelen «Peter
Pan»). Dette er den minst
kjente delen av historien om
Peter Pan.
«I en sjø i Kensington Gardens ligger en øy der det
klekkes ut nok fugleunger til
alle menneskene som ønsker
seg et barn. Alle barn har

Salgsboden på Paddington stasjon, full av allslags souvenirer om den høflige men svært så uheldige
bjørnen oppkalt etter stasjonen hvor han ble funnet av familien Brun. (Foto: M. Haugen)
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«Peter Pan-loven»
Da Barrie døde i 1937 testamenterte han rettighetene til Peter Pan-bøkene til et barnesykehus i London. Vanligvis varer slike rettigheter i 50 år etter forfatterens død, men i
1988 vedtok det engelske parlamentet en lov
som for alltid sikrer dette sykehuset inntekter fra disse rettighetene. Et bevis på at hjertelag og politikk lar seg forene.
Kensington Gardens ligger nordvest i London sentrum. Det er en stor åpen park med
gamle trær og gressplener. Parken har vært
åpen for publikum siden 1851. I et bevokst
område ved nordenden av sjøen The Serpentine ligger statuen. Den nærmeste tbanestasjonen er Lancaster Gate. Fra
Kensington Gardens kan du også gå gjennom en nesten ubrutt kjede av parker via
Buckingham Palace til Westminster Abbey
og Big Ben.

Paddington - en bjørn
og en stasjon
Fra Lancaster Gate er det heller ikke mer enn
10 minutter å gå til Paddington Station, hvis
du ikke vil bruke tog eller bane. Her går du
gjennom et område med flere pakketur-hoteller.
Kanskje husker du Michael Bonds bok om
den sjarmerende-klumsete bjørnen fra det
tjukkeste Peru. Han som ensom og alene ble
funnet av familien Brun på Paddington stasjon, og fikk navn etter stasjonen. Han som
er høflig, glad i marmelade og svært uheldig.
Selv husker jeg historiene fra barne-tv, og
fra bøkene som jeg både har lest selv, og
lest for sønnen min. Den første av bøkene
utkom i 1958, og serien bærer et søtt, nostalgisk preg av det. Seks bøker ble oversatt
samtidig med at tv-serien ble vist rundt 1975,
og til vår glede ser vi at filmene nå kan fås
kjøpt på video.
Jeg trodde at min begeistring for Paddington
var ren nostalgi, antok at han var glemt av
alle andre, og håpet at noen hadde strukket
seg så langt som til å sette opp et lite skilt
eller noe slikt. Skal si jeg ble overrasket!
På hittegodskontoret står en 1 meter høy
bamse og en minneplakat. Inne i stasjonshallen finnes en salgsbod full av allslags
Paddington Bjørn-souvenirer: Bøker, lydbøker, t-skjorter og gensere, penaler, sekker,
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penner, såper,
bokstøtter, pins
og paddingtonvarmeflaske.
Prisene spenner
fra 7 kr for et
jakkemerke til
1.000 kr for en 40
cm høy bamse,
håndlaget, sertifisert og signert
av forfatteren.
Du kan også
spesialbestille
enda
større
bamser til 2.000
kroner.
Det er alltid
hyggelig å se at
gamle venner
har flere beundrere, og blir
tatt godt vare
på. Bare en advarsel:
I
Kensington
Gardens går du
gratis, men dersom du tar med
deg barn til
Paddington
Station, så bør
du være rustet
med sterk vilje eller sterk valuta. Det kan
fort bli dyrt for
små og store
entusiaster.

Den første boken om Peter Pan utkom i 1906 og var en suksess fra
første stund. Statuen i Kensington Gardens er et bevis på det, skriver
Morten Haugen fra barnebokturen i London. (Foto: M. Haugen)

Togtur til Hundremeterskogen

Barnemuseet i London

Ole Brumm bodde nok ikke i London, men
du kan dra på togtur til Hundremeterskogen.
Selskapet London Walks er det eldste selskapet som tilbyr guidede spaserturer i London sentrum, med tema som Jack the Ripper, Dickens, Westminster, Sherlock Holmes,
berømte puber eller lignende. I sommerhalvåret tilbyr de også guidede togturer til «The
England of Winnie the Pooh», til den autentiske skogen og brummpinne-broen i nærheten av Christopher (Robin) Milnes barndomshjem. Turen går hver fredag, og varer
hele dagen.

Til sist: Bethal Green Museum of Childhood. Barndommens historie, vist ved mer
enn 4.000 forskjellige leker fra fire århundrer
og andre gjenstander som hører barndommen til. Her er historien om oldefars leker,
klær, barneromsinnredning og mere til.

På forhånd kan du gjerne lese om forfatteren Kjersti Scheens møte med Hundremeterskogen i Brummboken 94.

Hver lørdag er det workshops for barna. I
advent og romjul var det workshops både
lørdag og søndag, med tema fra Beatrix
Potters sjarmerende julefortelling om «Skredderen fra Gloucester». Museet ligger i London East, ved Bethal Green t-banestasjon.
Det er - som vanlig i England - gratis adgang til museet.

SIDE 16

BIBLIOTEKAREN 5/97

Presentasjon av et grunnfagsprosjekt i dokumentasjonsvitenskap (2):

Lysbildet, kunsthistorien
og gjenfinning
Trond Søbstad
og
Mira Therese Sandaaker,
studenter ved dokumentasjonsvitenskap,
Universitetet i Tromsø

Prosjektet «Lysbildedatabase for
kunsthistorieseksjonen ved UiTØ» tok 2
utgangspunkt:
1) Å skape en database som inneholder tekst
og bilde
2) Å beskrive de problemer og muligheter
en slik database medfører teoretisk og i praksis.

Arkivnøkkel
Diassamlingen består idag av ca. 35 000 lysbilder fra den antikke kultur frem til ca. 1980.
På nær av noen få består alle bildene av diasfotografier av kunstverk innenfor alle genre.
Dette er en samling som er i daglig bruk på
faget i Tromsø.
I dagens system foregår all gjennfinning ved
hjelp av en arkivnøkkel. De 5 skapene lysbildene er oppbevart i, innholder hvert 60
skinner med ca. 10 bilder pr. skinne. Hver
skinne har i arkivnøkkelen fått en beskrivelse; F.eks. Italia, Rennesansen. Etter å ha
konferert med arkivnøkkelen, må man gå til
skapene og lete fysisk etter det bilde man
ønsker.

Bilde og tekst
Den teoretiske problemstillingen for prosjektet var: «Er det mulig å beskrive et
bildes innhold ved hjelp av en minimal

konsentrert tekst»?. Den overordnete målsettingen med prosjektet var å lage en database med noen hundre bilder fra samlingen
scannet inn i en selvlaget database og samtidig beskrive dem ved hjelp av tekst.
Problemstillingen vi valgte førte raskt til at
den teoretiske innfallsvinkelen ble bruk av
semiotikk og tegn-begrepet. Vi så da problemer som: Hva er forskjellen mellom de
tegn et bilde er bygget opp av og de tegn
skriftteksten er bygget opp av? Er det mulig
å oversette en visuell tekst til en verbaltekst uten å miste bildet? Er det fordeler ved
en oversettelse av en visuell tekst til en
skrifttekst når målsettingen er en effektiv
gjennfinning? Vi så og ser begrepet oversettelse som en
nyttig metafor
for en tekstlig
beskrivelse av et
bilde, både i relasjon til en
innholdsbeskrivelse av
bildet og en ytre
beskrivelse (flerfelt beskrivelse).

innholds- og uttrykksside. Vi brukte også
Roland Barthes begreper fra artiklen «Bildets retorikk»; Dennotasjon, konnotasjon
samt hans analyse av bildets forhold til skrift.
Tilslutt brukte vi Erwin Panofskys begreper
fra artikkelen om den ikonologiske metode.
De svar vi kom til kan kort beskrives som: Å
oversette en visuell tekst til verbalspråk er
et minefelt. Dette krever stor kompetanse i
forhold til å forstå hva et bilde forteller. Det
er videre svært problematisk fordi bilder i
forhold til et semiotisk begrepsapparat er
«tekst uten koder» (selvom dette er et utsagn som kan problematiseres), mens verbalspråket er et tegnsystem med sterke koder.
Et ords materielle side er mer eller mindre

Saussure,
Barthes og
Panofsky
Teoretisk gjorde
vi bruk av den
sveitsiske lingvisten Ferdinand
de
Saussure‘s beg r e p e r
«signifier» og
«signified» som
brukes for å
skille mellom
t e g n e t s

Den ene av de to artikkelforfatterne, Trond Søbstad. Sammen med
Mira Therese Sandaaker har han skrevet en prosjektoppgave på
dok.vit.studiet i Tromsø om lysbildedatabase for kunsthistorieseksjonen ved Universitetet i Tromsø. (Foto: ebe)
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kun bærer av meningsinnholdet, mens et
bildes materielle side relaterer seg til begreper som stil og estetikk, som er viktige spørsmål for kunsthistorien.

Ikonologisk metode
Å skape en database som innholder bildet
(av kunstverket) sammen med en tekst som
består av faste felter som «kunstner», «tittel», «år», «epoke» etc, samt «ikonografiske
felt» vil allikevel være svært nyttig for å spesifisere et søk etter et bilde. Det
ikonografiske felt tok utgangspunkt i kunsthistorikeren Erwin Panofskys ikonologiske
metode, der det er det konnoterte bilde som
betegnes i form av begreper som «Jesus»,
«Nattverden» osv. Den ikonologiske metode
er ikke begrenset til kristen eller religiøs
kunst.
Da prosjektet skred frem innså vi at vi måtte
redusere materialeomfanget til «kun» 40 bilder. Disse valgte vi ut etter en tilfeldighetsmetode. Feltutformingen av databasen tok
utgangspunkt i feltønsker fra prof. Jan von
Bonsdorff ved kunsthistorieseksjon ved
UiTØ. Disse ble lettere omarbeidet. Den
praktiske utformingen skjedde etter prinsippet «knot og lær» idet ingen av oss før dette
prosjektet hadde noen erfaring med å faktisk utforme en slik database.

Problembasert læring
Som eksamensform er prosjekt-, prosess- og
problembasert læring etter vår erfaring å
anbefale. Denne eksamens- og læreformen
fører til at man kommer (vi kom) til å oppleve
en særlig grad av nærhet til problemstillingen. Når problemet ikke var en ren abstraksjon, men også utgjorde en praktisk, nærmest fysisk, hindring, ble den teori vi utsatte oss for til en grad levende og anvendelig redskap. Erfaringen med å skulle representere de ideer vi hadde i et medium
som en database gjorde også at vi nå mener
å kunne anvende teori om de samme problemer som vi opplevde på en bedre måte enn
før erfaringen.
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Svenskene har klart
det!
Randi Rønningen
Forbundsleder i BF

De siste dagene av april fikk vi et bevis på at
svenskene fortsatt er bedre enn oss innen
to områder. 26. april startet VM i ishockey
og de innledende kampene viste at Norge
har langt igjen fram til svensk nivå. Dagen
før starten på hockey-VM hendte noe som
var vel så interessant for oss i BF. Da klarte
nemlig svenskene det vi enda ikke har fått
til her i landet, å samle alle typer bibliotekarer i ett fagforbund. 25. april var BFs leder
invitert til å delta ved stiftelsen av
«Bibliotekarieförbundet», en begivenhet
som i innbydelsen ble betegnet som en «historisk händelse».
Det nye forbundet har blitt mulig ved en
fusjon av «Svenska Folkbibliotekarieförbundet» og «De Vetenskapliga Bibliotekens Tjänstemannaförening» som begge var
tilsluttet DIK-förbundet (DIK: Dokumentasjon,
Informasjon,
Kultur).
Bibliotekarieförbundet vil også bli en delforening innenfor DIK-förbundet.

Veien fram til fusjon har vært både lang og
kronglete. Det er ikke alle medlemmene i de
to foreningene som har vært bare positive
til en samling. Spesielt blant fagbibliotekene har det vært en del motstand mot sammenslåing.
Men en grundig utredning og behandling i
de to foreningene endte til slutt med at de
25. april først la ned seg selv og deretter
gikk sammen i Bibliotekarieförbundet. Bakgrunnen for arbeidet og prosessen fram til
stiftelsesmøtet er grundig beskrevet i Bibliotekaren nr 3/97.
At sammenslåingen var godt forberedt så
vi resultatet av på det konstituerende møtet. I løpet av en snau time var
Bibliotekarieförbundet stiftet, vedtekter og
virksomhetsplan vedtatt, og nytt styre valgt.
For meg som har deltatt i hele prosessen
med å starte Bibliotekarforbundet i Norge,
var det spesielt morsomt å være til stede på
denne begivenheten i vårt naboland. Jeg
konstaterer nå at vi har BF i både Danmark,
Sverige og Norge. Dessverre er det bare i
Danmark og Sverige alle bibliotekarer
kan bli medlem av BF.

Emanuella og
Frode i Oslo

Kunsthistorieseksjonen skal etter påske d.å.
fortsette arbeidet med å skape en database.
Vår database ble laget på vårt initiativ, men
etter å ha fått vite at faget gjerne kunne tenke
seg et slikt redskap. Fordi faget nylig er bygget ut til hovedfag har man ikke hatt ressurser til selv å foreta seg noe i saken, ennå.

(Foto: ebe)

17. og 18. april gikk Opphavsrettskonferansen av stabelen i Oslo. Dette er en
oppfølging etter høstens batalje i Geneve,
med Emanuella Giavarra og Frode Bakken
som sentrale aktører for biblioteksiden i
spørsmålet om opphavsrett og copyright.
Spørsmålene er kompliserte og forkortelsene
mange. Det er få bibliotekarer som med hånden på hjertet kan si at de har klare meninger om ECUPS holdninger til WIPO. Vi er
mange som priser oss lykkelige for at det
dyktige tospannet Frode og Emanuella har
"tatt saken" med å forsvare bibliotekinteressene når opphavsrett og kopiering
av digitale medier skal avklares.
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Brudd i forhandlingene på
alle tre tariffområdene
har AF ikke fått noe tilbud på hovedkravet,
som er en milliard til lokale forhandlinger.

megling er det mer åpent nå enn om bare en
organisasjon hadde brutt forhandlingene.

Det er brudd i tarifforhandlingene på alle tre
sektorer, staten, Kommunenes Sentralforbund og Oslo kommune, og alle organisasjonene har brutt, AF, YS, LO og Norsk
Lærerlag.

I tillegg har arbeidsgiverne lagt fram to forslag til pensjonsordning som begge er uegnet for offentlig ansatte. Det var derfor ikke
grunnlag for å forhandle videre. Den viktigste grunnen til bruddet var altså pensjonsordningene. I et mellomoppgjør er det vanligvis pengene som er det sentrale, men
denne gangen ble det pensjonsforhandlingene som ble fastlåste.

Nå skal det altså megles, før det eventuelt
blir streik. Meglingen starter på mandag
5.mai, da kommer BFs leder til å være til stede
i kommunal sektor, og vi får løpende informasjon om det som skjer i staten og Oslo
kommune.

Arbeidsgiverne har ikke vist forhandlingsvilje. Staten har ikke kommet AF i møte på
de to viktigste kravene, nemlig avsetning til
lokale forhandlinger og lønnsopprykk for
flere konkrete grupper. I kommunesektoren

Ettersom alle organisasjonene er gått til
brudd, er det ikke større sjanse for streik nå
enn tidligere i forhandlingene. Nå er det ingen organisasjoner som har fått noe resultat, og siden alle organisasjonene skal i

Sølvi Kristiansen
Faglig sekretær i BF
FRA FORBUNDET

Dersom det blir streik, blir ikke det før i slutten av mai/begynnelsen av juni. Det er litt
ulike frister i stat og kommune, men det kommer til å bli samkjørt under meglingen.

Årsmøte i Troms BF
Anne-Marie Hansen
Tromsø bibliotek

Den 22.februar var det årsmøte i Troms lokallag av Bibliotekarforbundet på Tromsø
bibliotek.

Revisor:

Knut Olav Hauge

Valgkomite:

Ingrid K. Hanssen
Margrethe Haslund
Liv B. Bråthen

Etter årsmøtet ble det i samarbeid med Troms
lokallag av NBF arrangert et åpent møte der
professor Niels Windfeld Lund snakket om
dokumentasjonsfaget ved UiTØ, og der
også studentene ved dette faget deltok og
snakket om sine erfaringer.

beider dag og natt med de problemene som
skal løses. Det er kommet flere henvendelser "utenfra" for å få studentene til å forske
i konkrete problemer. Studentene opplever
at det er stor etterspørsel etter deres kunnskaper bl.a. fra det private næringsliv, der
man betaler utrolig mye bedre enn i det offentlige!

Nytt styre for perioden 1997/98 ble valgt:
Leder:

Sigrid Fossland

Styremedlemmer:

Ingeborg Motzfeldt
Helga Amdal Stensen

Varamedlemmer:

Synnøve Baustad
Lise Monsen

Dokumentasjonsvitenskap grunnfag kom i
gang i januar 1996, og 18 studenter er ferdige med dette. 2.kull grunnfagstudenter er
nå i gang med studiet.
I følge Niels Windfeld Lund er erfaringen at
man ved å forske på ulike emner, får noen
utrolig engasjerte studenter som gjerne ar-

Annonse

Biblioteknett - Østfold
http://www.of.fylkesbibl.no/biblioteknett/
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ODDA KOMMUNE

Bibliotekar
I Odda kommune er det ved skole- og kulturetaten ledig et vikariat/engasjement for BIBLIOTEKAR i
tilsammen hel stilling. Vikariatet er fra 01.08.1997 til 01.02.1999.
50 % av stillingen er lagt til skolebiblioteket ved Tyssedal barneskole og 50 % er lagt til folkebiblioteket
med ansvar for barneavdelingen. Til stillingen er det knyttet kvelds- og lørdagsvakt etter oppsatt turnusplan.
I Odda kommune er skolebibliotek, barnebibliotek og IT satsingsgområder. Det er avtalefestet samarbeid
mellom grunnskolen og folkebiblioteket.
Tyssedal skole er en 1-7 skole med ca 90 elever.
Bibliotekene i kommunen bruker Mikromarc.
Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, eller
tilsvarende utdanning. Søkere uten fagutdanning kan også søke.
Stillingen er plassert i st.kode 7026, lr.kode 7.1. St.nummer 5100.7026.
Tilsetting på kommunale vilkår.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Sølve Borgstrøm, tlf. 53 64 82 01, eller Margarathe Langfeldt, tlf. 53
64 82 80.
Søknad skal skrives på Odda kommune sitt søknadsskjema. Skjemaet fås ved henvendelse tll personalavdelingen, telefon 53 64 81 30.
Søknad sendes til Odda kommune, personalavdelingen, postboks 53, 5751 ODDA.
Søknadsfrist: 10.06.97.
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Rogaland
fylkeskommune

Dalane videregående skole
Postboks 503
4371 EGERSUND
Tlf. 51 46 34 00

BIBLIOTEKAR
Skolen har ledig hel stilling som bibliotekar med tiltredelse 1. august 1997. Skolen er en allsidig kombinert skole med
i alt 7 studieretninger, ca 750 elever og 93 lærere. biblioteket er godt utstyrt med bl.a. automatiserte registrerings-,
søke- og utlånsfunksjoner (Mikromarc), Internett og multimedia.
For stillingen kreves 3-årig bibliotekarutdanning eller tilsvarende utenlandsk eksamen. Lønnsplassering i ltr. 26.
Eventuell annen høyere utdanning kan vurderes, men krever spesiell godkjenning av fylkesrådmannen i Rogaland.
Utenom vanlige bibliotekfunksjoner består jobben av
* meget avvekslende oppgaver i travelt skolemiljø
* brukeropplæring av elever og lærere
Spørsmål om skolen og stillingen kan rettes til bibliotekar Charlotte Qvist, tlf. 51 46 34 50.
Søknaden stiles til skolen v/rektor.
Søknadsfrist: 31. mai 1997.

GLOPPEN KOMMUNE

Gloppen folkebibliotek

Kan du tenkje deg å vere

BIBLIOTEKSJEF
ved Gloppen folkebibliotek frå 16. juni til 15. oktober d.å.? Biblioteket har hovudbibliotek og 3 filialar, og omlag 4
stillingar. Hovudbiblioteket er også skulebibliotek for Firda vidaregåande skule.
Vi er ute etter ein biblioteksjef med bibliotekfagleg høgskuleutdanning.
Stillinga er løna i l.tr. 30, som for tida utgjer 18.391 pr. månad.
Du får nærare opplysningar om vikariatet hos biblioteksjefen på tlf. 57 86 62 32, eller hos kultursjefen på tlf. 57 86
62 22.
Vil du søkje på stillinga, send søknad med attestar og vitnemål til: Gloppen kommune, kultursjefen, 6860 Sandane.
Søknadsfristen er 30. mai d.å.
Merk søknaden 23/97.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
STILLING LEDIG
Fredrikstad er i dag Norges 6. største by med ca 65.000 innbyggere, og har status som miljøby. Fredrikstad ligger
vakkert til ved Glommas munning med en stor skjærgård til disposisjon. Byen har flotte friluftsområder, et rikt og variert
kulturliv, historiske anlegg og fornminner av høy kvalitet. Fredrikstaad ble av Norsk kulturforum, avd. Østfold kåret til
Østfolds kulturkommune i 1996.
Det er vedtatt ny struktur og organisasjonsplan for Fredrikstad bibliotek. 1997 startet opp etter ny driftsmodell. Fredrikstad bibliotek står foran store utfordringer hvor det vil bli satset sterkt på Hovedbiblioteket - der ressursene samles slik
at biblioteket blir mest mulig rustet til å møte morgendagens oppgaver. Her nevnes spesielt: Prosjekt litteraturformidling, bred satsing innen IT - og fokusering på utvikling av skolebibliotek.

KULTURSEKSJONEN

BIBLIOTEKSJEF i 100 % stilling
Biblioteket består av et hovedbibliotek beliggende i kommunedel Sentrum. I tillegg finnes 5
underavdelinger med filialer rundt i de fem kommunedelene. Bibliotekpersonalet består av
41 personer fordelt på 32 årsverk. Kultursjefen vil være biblioteksjefens nærmeste overordnede. Det legges vekt på gode lederegenskaper og administrativ erfaring.
I tilleg til bred erfaring innen administrasjon, ledelse og økonomistyring, kreves 3-årig utdanning ved Høgskolen i Oslo, avdeling for journalistikk, informasjon og bibliotekfag. Dersom
søkere med bibliotekfaglig utdanning mangler tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring innen
områdene administrasjon og ledelse, vil det bli aktuelt å søke Statens Bibliotektilsyn om dispensasjon fra forskriftene om utdanning.
Stillingen er definert under Hovedtariffavtalens kap. 1, § 6.3. Stillingsinnehaver gis en kompensasjon på 7 fridager pr. år for arbeid og møtevirksomhet utenom ordinær arbeidstid. Lønnsfastsettelse i stillingen foretas av Fredrikstad kommune etter gjeldende bestemmelser. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune med prøvetid på 6 måneder og etter gjeldende
lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemsskap i kommunal pensjonskasse.
Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes til den oppgitte adressen.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kultursjef Egil Syversen - tlf. 69
30 61 51.
Adresse: Fredrikstad kommune, Kulturseksjonen, 1602 Fredrikstad
Søknadsfrist: 5. juni 1997.
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VARDØ KOMMUNE

BIBLIOTEKSJEF I VARDØ KOMMUNE
Ved Vardø Folkebibliotek er det ledig stilling som biblioteksjef fra 01.08.97. Folkebiblioteket har en filial i virkekretsen. Det må
påregnes minimum en kveldsvakt pr. uke.
Søkere må ha eksamen fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. Vi ønsker en utadvendt og kreativ person med relevant
praksis.
Stillingen er plassert i still.kode 7439 ned avlønning i ltr. 24. Fra brutto lønn trekkes 2% pensjonsinnskudd, ellers vanlige
kommunale ansettelsesvilkår.
Vi kan forøvrig tilby:
- Reise- og flytteutgifter dekkes med 75% mot 2 års bindingstid.
- Nedskriving av studielån
- Særskilte skatteregler for Finnmark
- Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
Nærmere opplysnlnger fåes ved henvendelve til biblioteksjefen, tlf. 78 98 74 20.
Søknad med bekr. kopier av attester/vitnemål sendes Vardø kommune, personalkontoret, boks 292, 9951 VARDØ,
innen 01.06.97

AURLAND KOMMUNE

BIBLIOTEKARSTILLING
Med. atterhald om endeleg politisk godkjenning vert det i samband med eit bibliotekutviklingsprosjekt ledig eit vikariat som
bibliotekar i 50% stilling ved Aurland Folkebibliotek, Aurland i Sogn, fram til 31.12. 1997.
Stillinga er tillagt ansvar for samarbeid med grunnskulen og tilbod til barn og ungdom. Arbeidsoppgåvene er varierte med
hovudvekt på publikumsretta arbeid. Laurdagsarbeid og einskilde kveldsvakter går inn i arbeidstida.
Ein ynskjer primært søkjarar med bibliotekfagleg utdanning, men andre med relevant universitets-/høgskuleutdanning vert og
oppmoda om å søkje. Det vil bli lagt vekt på tidlegare praksis frå bibliotek, og kunnskap om informasjonsformidling og
informasjonsteknologi.
Løn etter stillingskode 7026 - bibliotekar (Lr. 7, ltr. 17-31). Særs gode søkjarar kan 1ønast etter stillingskode 7593 (Lr. 8, Itr. 1733). 2% lønstrekk til KLP. Tilsetjing etter vanlege kommunale vilkår.
Oppgje namn og telf.nr. til minst 2 referansar.
Søknadsfrist: 3 veker etter utlysning.
Sktifteleg søknad vedlagt attestar skal sendast
Aurland kommune, kultursjefen, 5745 Aurland
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ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Rogaland fylkeskommune er fylkets største arbeidsgiver med ca. 9.000 ansatte.
Fylkeskommunen har et budsjett på 4,9 milliarder kroner. Våre ansvarsområder er helse og sosialtjenester, videregående opplæring, samferdsel, kultur,
regionalutvikling, miljø- og ressursforvaltning.

IT-konsulent Rogaland fylkesbibliotek
Fylkesbiblioteket er et service- og utviklingsorgan for biblioteksektoren i Rogaland.
Fylkesbiblioteket er en del av kulturavdelingen i etat for regionalutvikling. Hovedvirksomhet er kunnskapsformidling, kompetanseheving og skriftkultur.
Fylkesbiblioteket skal styrke IT-kompetansen og har ledig stilling som konsulent fra 1.8.1997.
Fylkesbiblioteket innfører i 1997 nytt edb-system i samarbeid med Stavanger bibliotek. Ansvaret for
implementering og oppfølging av fylkesbibliotekets del av systemet ligger til stillingen. Dette innebærer
bl.a. å gjøre bibliotekets tilbud tilgjengelig på internett, herunder utvikling av fylkesbibliotekets hjemmesider.
Vedkommende skal være saksbehandler i IT-spørsmål, ta seg av fylkesbibliotekts interne og eksterne
kursvirksomhet innenfor IT, og forøvrig delta i fylkesbibliotekets saksbehandling og rådgivning
Vedkommende må ha eksamen fra Statens Bibliotekhøgskole med tilleggsutdanning i edb. Erfaring fra
arbeid med edb kan erstatte formell edb-kompetanse. Vi søker etter en utadvendt person som kan
arbeide systematisk og målrettet.
Stillingen lønnes som konsulent i lønnsramme 9 lønnstrinn 31 - 33 (årslønn 224.300 - 232.000) avhengig
av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere avlønning vurderes. Ansettelsen skjer på de vilkår
og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglementer og tariffavtaler.
Ytterligere sprørsmål kan stilles til fylkesbiblioteksjef Kurt Kristensen 51 50 74 64 eller avdelingsleder
Leikny Haga Indregaard 51 50 71 25.
Søknaden sendes til Rogaland fylkesbibliotek, postboks 310, 4001 Stavanger innen 28. mai.

SIDE 24

BIBLIOTEKAREN 5/97

TRONDHEIMKOMMUNE
AVDELING FOR KIRKE OG KULTUR
FOLKEBIBLIOTEKET

Menighetsfakultetet er landets største teologiske
fakultet med ca. 650 studenter og ca. 70 ansatte
i undervisning og i administrasjon.

Stilling ledig som

BIBLIOTEKSJEF
ved Menighetsfakultetet fra 15. august 1997.
Biblioteket, som for tiden har fire hele stillinger, er
en sentral ressurs i institusjonens virksomhet.
Biblioteksjefen har det daglige ansvaret for biblioteket, men må også regne med å delta i de ordinære driftsoppgavene. Biblioteksjefen deltar i fakultetets ledergruppe.
Vi søker etter en person med godkjent bibliotekarutdanning og ledererfaring. Da drift og videreutvikling av biblioteket krever et nært samarbeid med
fakultetets ansatte og studenter, vil det bli lagt vekt
på gode evner til å samarbeide. Erfaring fra høgskole- eller universitetsbibliotek og kjennskap til
fakultetets fagområder er en fordel.
Stillingen lønnes som st.kode 1077 hovedbibliotekar i statens lønnsregulativ, ltr. 37-50 etter kvalifikasjoner. Fakultetet tilbyr egen pensjons- og
forsikringsordning. Det forventes at den som ansettes er lojal overfor institusjonens grunnsyn.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til biblioteksjef Randi Rønningen, tlf. 22 59 05 22.
Søknadsfrist 5. juni -97
Søknaden sendes

Det teologiske Menighetsfakultet,
Postboks 5144 Majorstua, 0302 Oslo.

AVDELINGSBIBLIOTEKAR
Ved Trondheim folkebibliotek, Saupstad filial er det
ledig en fast, hel stilling som avdelingsbibliotekar.
Trondheim folkebibliotek består av hovedbibliotek,
7 filialer og bokbuss. Med et årlig besøkstall over 1
million har vi et høyt aktivitetsnivå og er byens best
besøkte kulturtilbud. Biblioteket benytter Bibliofil og
er tilknyttet Uninett og kommunens datanett. Folkebiblioteket er vertsbibliotek for Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Vi har nærmere 60 ansatte.
Saupstad filial feirer 20 års jubileum i år, og skal
betjene en befolining på 14.000 mennesker. Filialen
disponerer 4 årsverk, som også dekker vakter i hovedbiblioteket.
Avdelingsbibliotekaren har ansvaret for filialens
daglige drift. Arbeidsoppgavene vil i tillegg være
knyttet til veiledning og informasjon til publikum.
Vi søker en bibliotekar som har vist pågangsmot og
evne til omstilling og utvikling. Vi krever eksamen
fra Bibliotekhøgskolen eller tilsvarende utenlandsk
utdanning og praksis fra bibliotek.
Vi tilbyr en spennende og krevende jobb, og et godt
arbeidsmiljø. Stillingen lønnes i ltr. 26.
Vi arbeider for- og ettemiddagsvakter, samt hver 3.
lørdag.
For nærmere opplysninger kontakt
Trond Minken tlf. 72 54 75 02; faks 72 54 75 10;
epost: trond@trondheim.folkebibl.no).
For nærmere opplysninger om biblioteket, prøv også
vår hjemmeside på adressen:
http://www.trondheim.folkebibl.no.
Søknaden sendes til Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1, 7005 Trondheim, innen 1. juni.
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BIBLIOTEKAR
BIBLIOTEKAR I FØRDE
Høgskulen i Sogn og Fjordane
er ein mellomstor høgskule i det
nye Norges-nettet. Høgskulen
har 2200 studentar og 250
tilsette fordelt på studiestadane
Sogndal, Førde og Sandane.
Plasseringa i livstilsfylket Sogn
og Fjordane gjev rikeleg høve
til kultur- og naturopplevingar, og gjev barn og vaksne gode
livskår.
Alle studiestadane har flyplass
med fast samband til Oslo og
Bergen og elles gode ekspressbuss- og båttilbod.

Høgskulen har ein fellesadministrasjon og 4
fagavdelingar i Sogndal:
Avdeling for lærarutdanning
Avdeling for naturfag
Avdeling for samfunnsfag
Avdeling for økonomi og
språk
2 fagavdelingar i Førde:
Avdeling for ingeniørutdanning
Avdeling for helsefag
I tillegg har ein høgskuleutdanning på Sandane, som
administrativt er knytt direkte
til fellesadministrasjonen.

Ledig fast stilling som bibliotekar i ½ stilling ved Høgskulen i Sogn og
Fjordane for snarleg tilsetting.
Høgskulen i Sogn og Fjordane har 5 bibliotek med i alt 12 stillingar. Den
ledige stillinga er primært knytt til biblioteket på Vie, som yter tenester til
Avdeling for helsefag i Førde. Avdelinga har både grunn- og vidareutdanning i sjukepleie. Det er under planlegging nytt høgskulebygg i Førde,
der m.a. felles bibliotek for denne avdelinga og Avdeling for ingeniørutdanning vil inngå.
På desse to biblioteka er det i tillegg til den utlyste stillinga ein avdelingsbibliotekar og ein bibliotekar. Bibliotektenesta spelar ei viktig rolle både
for studentane og det faglege personalet. Biblioteket er knytta til lokalt
edb-nett og UNINETT. BIBSYS blir tatt i bruk i år. Nett-tenester og CDROM spelar ei aukande rolle i biblioteket sitt arbeid.
Arbeidsoppgåvene vil vere varierte og omfattar m.a. publikumsbetjening,
interbiblioteklån, katalogisering og databasesøk.
Søkjarar må ha bibliotekareksamen frå Høgskulen i Oslo eller tilsvarande
utanlandsk utdanning.
Stillinga er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.205, st.kode 1074,
lønnsramme 13, l.tr.17-28 etter ansiennitet. Søkjar med cand.mag. vert
plassert i st.kode 1213, lønnsramme 17, l.tr. 19-31 etter ansiennitet. Frå
bruttoløna vert det trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse. Tilsetjing
skjer på dei vilkår som følgjer av lov om offentlege tenestemenn og dei
reglement som til eikvar tid gjeld i høgskulen.
Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til
hovudbibliotekar Erling Bergan, tlf. 57 72 25 19, eller avdelingsbibliotekar
Anja A. Mjelde, tlf. 57 72 25 20. Søknad med rettkjende vitnemål og
attestar skal sendast Høgskulen i Sogn og Fjordane, postboks 133, 5801
Sogndal. Søknadsfrist er sett til 10. juni.

SØKNADSFRIST: 10. JUNI 1997
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA
Navn

Født

Adresse

Tlf.

Postnr.

Poststed

Yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Student
Ikke yrkesaktiv
Arb. giver

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Adresse

Tlf.
Faks.

Postnr.

Poststed

Ansiennitet fra

Stilling

Stillingskode

Lønnstrinn

Stillingsandel

Forsikringer
Innbo Ja / Nei

Grunnfors. Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Virkning fra (måned):

Dato

Signatur

Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo

B - BLAD

på tampen:

Returadresse:

«Point of no return» sier vi gjerne når prosesser har kommet så langt at
det ikke er mulig å gå tilbake. Det er ikke dumt å være litt årvåken når det
gjelder slike øyeblikk. Ikke for å lære seg opportunismens kunst, men
for å tilkjempe seg en realistisk tilnærming til utviklingsprosesser.

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Onsdag 23. april traff Arbeiderpartiets gruppe i Stortinget en avgjørelse
om søndagsåpne bibliotek. Den dagen besluttet gruppa at de ville støtte
Høyres forslag til endring i arbeidsmiljølova, slik at det skal være anledning for kommuner som ønsker det å holde bibliotek åpne på søndager.
Dermed vil det være tilstrekkelig flertall på Stortinget til at lovendringen
går gjennom. Dette skjer en gang før sommeren.
Noen av oss har vært skeptiske til å åpne for fast søndagsåpning på
bibliotek. Noen har vært svært positive. Noen har sagt at det burde
være anledning for de som ønsker det til å kunne ha søndagsåpent, men
da må det forhandles fram tilfredsstillende ordninger for arbeidstid,
vaktplaner og kompensasjonsordninger for de ansatte.
Det er de siste som nå må kjenne sin besøkelsestid. For nå ruller prosessen i «pilot-kommunen» Trondheim. Det er klart at de starter med
søndagsåpent etter sommeren. Diskusjonene med de ansattes organisasjoner, ikke minst Bibliotekarforbundet, er i full gang. Hvor ofte skal
den enkelte ha helgevakt? Hvor lang åpningstid skal dekkes på søndager? Hvilke kompensasjonsordninger skal gjelde? Vi har tillit til at BFs
tillitsvalgte på Trondheim folkebibliotek, Jan Erik Sandhals, takler dette
på en god måte for de ansatte.
Men også vi skeptikere til søndagsåpning må tenke etter om ikke dette
er et slikt «point of no return». Det prinsippielle spørsmålet, om arbeidsmiljølova skal åpne adgang for den enkelte kommune til å holde
bibliotekene åpne på søndager, ser ut til å være avklart. Stemningen
blant folk ser ut til å være positiv til søndagsåpning. Hele saken har gitt
bibliotekene politisk oppmerksomhet. Og oppmerksomheten gjelder
utvidelse av virksomheten! Hvilken tillitserklæring! Egentlig er jo dette
en kjempeanledning for oss. Etter min mening har denne saken nå passert et kritisk punkt. Fra nå av syns jeg det vil være mere meningsfylt for
bibliotekarer å bruke avisspalter og radiotid til offensivt å drøfte bibliotekenes søndagstilbud, der det er aktuelt, enn å argumentere for fortsatt lovforbud.
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