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Bibliotekaren
Kjenner du Siri Sjursen? Dokumentalist i Hordaland fylkeskommune. Mange års praksis fra
folke- og fylkesbibliotek. Hun har vært bibliotekar for barn. Hun har ytt tjenester til skoleelever. Nå er det informasjonsbehovet til saksbehandlere, byråkrater og politikere hun dekker.
Siri liker ikke båser, hun liker å bryte grenser og
inngå samarbeid. Hun bytter gjerne «sektor».
Og så da? Hva gjør Siri Sjursen på forsida av
Bibliotekaren? Jo, nå har det seg sånn at Siri for
fullt vil kaste seg inn i det sentrale arbeidet med
BF. For å bedre bibliotekarers status i institusjonene der vi jobber, og i samfunnet som helhet.
Hun vil jobbe for bedring av bibliotekarers lønninger. Hun skal bidra til at BF blir en sterkere
organisasjon. Siri Sjursen er Bibliotekarforbundets nye nestleder!
Nå har BF etterhvert fått noen år på baken. Vi
begynner så smått å få en historie. Vi må passe
på at det er fornyelse i organisasjonen. Det må
også komme folk inn i ledende verv som ikke er
blant gründerne av 1993. Fra andre miljø. Hvordan står det til med det nå? Hvordan ser BF ut i
toppen etter sitt andre ordinære landsmøte?
På forbundsstyrets første møte etter landsmøte
fikk styremedlemmer og varamedlemmer anledning til å vise seg fram, de som var nyvalgte
fikk føle seg litt fram. Det var en betryggende
“forestilling”. Mange miljøer er representert.
Mange typer. I dette nummeret har vi valgt å
fokusere på den nye nestlederen. I et lengre intervju forteller hun om sin bergenske bakgrunn,
spennende år i Laksevåg og Loddefjord, for ikke
å snakke om på Hordaland fylkesbibliotek, sitt
syn på IT-utviklingen, BFs utfordringer. Kort
sagt: Møt Siri Sjursen!

"I had a neat and tidy life in a messy world, and I sometimes suspected I was trying to fulfill
the stereotype of the small town librarian ... In the movies ... those dry librarians with their
hair in buns suddenly let their juices gush, shook their hair loose, threw off their glasses,
and did a tango." - Fra Charlaine Harris: Real Murders. - New York : Walker, 1990.
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Resultatet av årets tariffoppgjør
Første del av årets tariffoppgjør er klart. Riksmeklingsmannens forslag til løsning er
godtatt av alle parter i alle de tre offentlig sektorene, skriver Bibliotekarforbundets
leder Randi Rønningen.
Side 4

-Vi må opparbeide faglig respekt som yrkesgruppe
Landsmøtet har valgt ny nestleder. Fra 18. april har Siri Sjursen vært nummer to i
Bibliotekarforbundets ledelse. Mange har samarbeidet med henne i forskjellige
sammenhenger. Men det er også mange BF-medlemmer som trenger å bli nærmere
kjent med Siri. Vi tok en prat med nestlederen etter at det nye styret hadde avviklet
sitt styreseminar i slutten av mai.
Side 5

I St.Petersburg er de gamle maktaverne blitt krympet.
Men bibliotekene er fremdeles store

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

I hjertet av St.Petersburg ligger et gigantisk bibliotek som i engelsk oversettelse heter
“The Saltykov-Shchedrin State Public Library”. Bibliotekarens redaktør fikk anledning
til å besøke det, og snakke med Marina Danilova som jobber der, i begynnelsen av
mai i år. Et av hovedinntrykkene var nettopp dimensjonene. 28 millioner bind er
mye, for å si det sånn. Månedslønninger på mellom 260 og 520 kroner er lite, for å si
det rett ut.
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Levering av stoff:
Artikler og annet stoff sendes redaksjonen innen deadline, som e-post eller med vanlig post vedlagt diskett. Vi
kan også ta imot fax eller vanlig post
uten diskett.
Abonnement:
Abonnement på «Bibliotekaren» i 1997
koster kr. 250,-. Beløpet betales inn til
vår postgirokonto 0825.0817062, eller
bankgirokonto 6039.05.64093. Merk
talongen «Abonnement 97».
Annonser:
1/1 side
kr. 1.800,1/2 side
kr. 900,(Annonser sendes redaksjonen.)
Utgivelsesplan:
Nummer:

Deadline:

Hos medl.:

1 - 1997
2 - 1997
3 - 1997
4 - 1997
5 - 1997
6 - 1997
7 - 1997
8 - 1997
9 - 1997
10-1997
11-1997
12-1997

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.
15. okt.
12. nov.
10. des.

Katalogisering, klassifikasjon og nasjonalt ansvar.
Det er all grunn til å stille spørsmål om hvorvidt nasjonale fellesoppgaver i dagens
situasjon kan ivaretas på en forsvarlig måte gjennom nåværende komitéorganisering,
og om ikke denne organiseringen i praksis er en sovepute for de ansvarlige statlige
bibliotekorganer, skriver Øyvind Berg, avdelingsbibliotekar på Bibliografisk avdeling.
ved Universitetsbiblioteket i Oslo.
Side 18

Til Ungarn for å bli vis?
Den femte Bobcatsss-konferansen i Budapest er allerede historie. Men blant forelesere
og tilhørere gjorde den norske studentdelegasjonen seg fordelaktig bemerket. Det
norske innslaget var noe av det mest jordnære og konkrete som ble lagt fram på
konferansen.
Side 20

Kategorisering, omklassifisering - eller
klassegorisering?
For åtte år siden var kategorisering noe nytt og farlig. I dag har store by- og
bygdebibliotek kategorisering som en naturlig del av sin presentasjonsform, og
Biblioteksentralen tilbyr materiell til delkategorisering. Ved Ørland folkebibliotek
har vi ved siden av tradisjonell kategorisering valgt å gå noen nye veier, skriver
Morten Haugen.
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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
Natt til 26. mai godtok AFs forhandlingsutvalg både i stat og kommune riksmeklingsmannens forslag til løsning på
årets tariffoppgjør. Bakgrunnen for å godta
løsningen var ikke at resultatet ble spesielt
godt for AFs medlemsgrupper. Men fordi
noen viktige elementer er på plass, bl.a. pott
til lokale forhandlinger senere i år, fant en
at dette ikke var tidspunktet for å gå ut i
konflikt. Midler til lokale forhandlinger har
vært AFs hovedkrav ved årets lønnsoppgjør.
Lønnsoppgjøret har så langt vært en underlig affære, hvor selve prosessen har vært
vel så provoserende som det endelige resultatet. Som kjent kom det aldri noe skikkelig tilbud fra arbeidsgiverne i forhandlingene sent i
april. Alle forhandlingene
stoppet opp fordi
arbeidsgiverne
ikke kunne bli
enige seg i mellom om hvilket
pensjonstilbud
som skulle tilbys
arbeidstakerne.
Det burde ikke
kommet som en
overraskelse for noen av partene at pensjon
ville bli et sentralt tema også i offentlig
sektor. Da virker det underlig at arbeidsgiverne først helt på slutten av forhandlingene klarte å presentere et tilbud, et tilbud
som viste seg å være ulikt i stat og kommune. Med en slik manglende
forhandlingsvilje hos arbeidsgiver var det
urealistisk at en skulle komme fram til enighet innen fristen, og brudd i forhandlingene var et faktum.

gir mulighet for pensjonering to år tidligere enn før, men som ikke er spesielt økonomisk gunstig for BFs medlemmer, og vi
har alle fått noen kroner ekstra. I kommunal sektor fikk vi i fjor et nytt stillingsregulativ. Dette var altså første tariffoppgjør med det nye systemet i bunnen, et system som forutsetter at mere av lønnsfastsettelsen skal skje lokalt. Med et slikt
utgangspunkt er potten som er avsatt til
lokale forhandlinger helt på grensen av hva
som kan aksepteres. Skal intensjonene i det
nye stillingsregulativet oppfylles må det
være mulighet for å føre reelle forhandlinger lokalt, ikke la det bli en slåsskamp om
smuler. Jeg synes ikke det virker som om
arbeidsgiver er villig til å ta konsekvensene
av dette, i hvert fall ikke i årets oppgjør.
Ett år er for
kort tid til å
trekke endelige konklusjoner, men
skal stillingsregulativet
fungere etter
intensjonene,
må det vises
vilje til å fordele midlene
i tariffoppgjørene på en helt annen måte enn i år.

... noen viktige
elementer er
på plass ...

Nå har meklingen gitt oss et resultat. Vi
har fått en pensjonsordning som riktignok

Til slutt ønsker jeg å berømme de av BFs
medlemmer som har vært aktive i konfliktberedskapen. Siden alt arbeidet for å forberede en eventuell streik er konfidensiell,
er det mange som ikke vet hvor mye arbeid
noen få av BFs tillitsvalgte legger ned i dette
arbeidet. Vi har fått tilbakemeldinger på at
bibliotekarene har engasjert seg lokalt, og
flere har påtatt seg oppgaver utover det å
representere eget forbund. En stor takk til
dere!

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

BFs sekretariat:
Faglig sekretær: Sølvi Kristiansen
Adresse: Lakkegt.21,
0187 Oslo
Tlf.:
22 17 04 95
Fax:
22 17 04 96
E-post: bibforb@online.no
URL:
http://www.bibsent.no/bf/
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Resultatet av årets
lønnsoppgjør
Randi Rønningen
Forbundsleder i BF
FRA FORBUNDET

Første del av årets tariffoppgjør er klart.
Riksmeklingsmannens forslag til løsning
er godtatt av alle parter i alle de tre offentlig sektorene.
Alle har fått et tilbud om tidligpensjonering
for 62- og 63-åringer, tilsvarende det de
ansatte i LO/NHO-området fikk tidligere i
år. BF vil komme tilbake med mere detaljert informasjon om pensjonsordningene
senere.
Alle ansatte i offentlig sektor får et tillegg
på lønnstabellen. Tillegget er for de fleste
kr 2.500, lønnstrinnene 7-24 får et ekstra
tillegg fra kr 100 til kr 900. Nedenfor er
gjengitt tilleggene fra lønnstrinn 17 (det
laveste bibliotekarer kan plasseres i):
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.

17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2.700
2.700
2.800
2.800
2.900
2.900
2.800
2.700

Fra ltr. 25 og oppover får alle kr 2.500.
Tilleggene gjelder fra 1. mai i staten, fra 1.
juni i kommunene.

Kommunesektoren
I kommunene (KS-sektoren) er det avsatt
0,72 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Resultatene av disse forhandlingene
skal virke fra 1. november. Kravene skal
være overlevert arbeidsgiver senest 15. ok-

tober og forhandlingene skal være sluttført
innen 15. november.
Det er lagt visse sentrale føringer til de lokale forhandlingene:
«De sentrale partene er enige om at man
ved de lokale forhandlingene vektlegger
lavlønn/likelønn og oppfølging av nytt
stillingsregulativ samt utjevning av
lønnsmessige skjevheter i alle tre lønnsstrukturer».
Dette er formuleringer som BFs medlemmer absolutt kan benytte seg av i sine krav.
Det skal ikke foregå sentrale justeringer i
kommunesektoren. AF hadde med i sine
krav at det skulle foretas strukturelle opprettinger av det nye stillingsregulativet,
bl.a. to krav som var helt identiske med det
BF krevde: heving av minstelønnen for ledere i struktur to og fastsettelse av minstelønn for biblioteksjefkoden. Disse kravene
ble ikke innfridd. Vi mener disse to elementene viser noen av skjevhetene i det nye
regulativet, og siden de ikke ble innfridd
sentralt må de benyttes som argumenter i
de lokale forhandlingene.

Oslo kommune
Resultatet i Oslo kommune er så og si identisk med det fra KS-sektoren. Det er avsatt
0,72 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. november. Ordlyden på de sentrale føringene i Oslo er:
«De sentrale parter er enige om at man ved
de lokale forhandlingene vektlegger lavlønn/likelønn og følger opp kriteriene for
lønnsrammesystemet, jfr. protokoll av
25.4.1996, og denne legges til grunn for
de lokale forhandlingene.»
Heller ikke i Oslo kommune er det avsatt
penger til sentrale justeringer av stillingskoder.

Statssektoren
I staten er det fortsatt ca 300 millioner igjen
å fordele. Det er avsatt 0,55 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Virkningstidspunktet er 1. august. De sentrale partene i staten tilrår bl.a. at en lokalt gjennomgår lønnsrelasjonene for å rette opp
kjønnsbetingede lønnsforskjeller på alle
nivå og at kvinner bør få en større andel av
potten enn en proratafordeling tilsier.
I statssektoren skal det gjennomføres sentrale justeringer. Det er avsatt 1,2 % til sentrale forhandlinger, med virkningstidspunkt 1. august. I tilknytning til disse
forhandlingene heter det:
«Hensynet til virksomhetens rekrutteringsog konkurransesituasjon, samt likelønn på
alle nivåer, skal ivaretas i disse forhandlingene. Kvinner skal ha en større andel
av lønnsmidlene enn en proratafordeling
tilsier.
Forhandlingene føres snarest mulig etter
meklingsavslutning.»
Vi minner her om Fagbibliotekarforeningens krav på bibliotekarkodene,
kode 1074 Bibliotekar, kode 1213 Bibliotekar og kode 1077 Hovedbibliotekar. Disse
kravene er gjengitt i Bibliotekaren nr 4/
1997.
Med de sentrale føringer som ligger både
til lokale og sentrale forhandlinger i staten, burde det bli fremmet mange krav for
bibliotekarer.
Bibliotekarforbundet vil senere informere
om hvordan BFs medlemmer skal forholde
seg til de lokale forhandlingene.
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- Vi må opparbeide faglig
respekt som yrkesgruppe
Landsmøtet har valgt ny nestleder. Fra 18. april har Siri Sjursen vært nummer to i Bibliotekarforbundets ledelse. Mange har samarbeidet med henne i forskjellige sammenhenger. Men det
er også mange BF-medlemmer som trenger å bli nærmere kjent med Siri. Vi tok en prat med
nestlederen etter at det nye styret hadde avviklet sitt styreseminar i slutten av mai.
God kontakt med kommunen
Siri Sjursen,
nestleder i Bibliotekarforbundet
intervjuet av Erling Bergan

Siri Sjursen er født og oppvokst i Bergen.
Sine 50 år har hun tilbrakt i byen mellom
de syv fjell.

- Så dette var en ekspansiv tid?
- Absolutt. Dessuten var vi lokalisert til rådhuset. I praksis fungerte vi som forvaltningsbibliotek for kommunen. Vi fikk god og nyttig kontakt med kommuneadministrasjonen.
Ja, dette var en lærerik tid.
- Neste arbeidssted var også i Bergen?

- Bortsett fra et halvår midt på 60-tallet, da jeg jobbet som hjelpeleier i
Kensington i London. Og selvfølgelig
studieårene i Oslo da jeg utdannet meg
til bibliotekar. Jeg gikk ut fra Statens
bibliotekskole i 1970. Skolen hadde nettopp flyttet til Dælenenggata. Og
studietida var utvidet fra 1½ til 2 år.

På slutten av 70-tallet og begynnelsen av
80-tallet var Siri Sjursen hjemmeværende
noen år, men i 1981 var hun tilbake på
jobb i Loddefjord.
- Jeg tok til som barnebibliotekar i full
stilling. Da begynte det å ta av. Jeg jobbet hardt med å bygge opp et skikkelig
barnebibliotektilbud. Vi begynte med dokketeater, og det ble en suksess. Mye inspirasjon og praktiske tips kom fra to
ukeskurs om dette som bibliotekhøgskolen arrangerte. Det var bevisstgjørende og nyttig. Eventyrstund var obligatorisk. Og vi fikk i gang et godt samarbeid med skolene. Over 50 skoleklasser hadde vi inne til bibliotekorientering
i løpet av et år. Hvert år hadde vi gjennomgang av årets bøker for lærerne. Vi
fikk gjort mye. Dette var aktive år. Travle
år. Det var tyngde i det som skjedde. Jeg
er stolt av det som ble gjort i denne perioden.

UB og Laksevåg
- Det var vel et obligatorisk praksisår i
tillegg den gangen?
- Ja, da var jeg ved universitetsbiblioteket i Bergen. Men min første ordinære
jobb etter fullført utdanning fikk jeg på
Laksevåg folkebibliotek. Det husker jeg
som et vidunderlig bibliotek med mange
moderne tilbud, sier Siri og blir litt fjern
i blikket.
- Bare informasjonsteknologien manglet, men den var jo ikke kommet ennå.
Jeg begynte med sosial bibliotektjeneste
og bygde den opp i årene som fulgte.
Bokbuss hadde vi i full aktivitet.
Musikksamling også.

- Loddefjord ble neste stopp. Her vokste
en drabantby opp og et splitter nytt bibliotek ble åpnet i butikksenteret i 1977.
Det var store barnekull i Loddefjord i de
årene. Nye skoler kom til. Det var fantastisk da vi åpnet biblioteket der. Folk
var virkelig sugne på litteratur, sugne på
å låne. Dette var en pionértid, kan du si.

Siri Sjursen ble valgt til ny nestleder i
Bibliotekarforbundet under landsmøtet i
april. (Foto: ebe)

Vi kan legge til at hovedbiblioteket i Bergen etterhvert også startet med dokketeater, etter modell fra Loddefjord. Det har
utviklet seg til det som nå har blitt en
halvprofesjonell dokketeatergruppe, de
såkalte Frøknene Frydenlund.
(forts. neste side...)
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gruppe og et annet innhold. Metodene blir
de samme.

- Hvor langt har vi kommet fram i tid nå?
- Litt vemodig må det vel være?
- I 1984 ble jeg avdelingsleder på Loddefjord filial. Selv med de beste intensjoner
ble det da vanskelig å skjøtte barnebibliotekfunksjonen samtidig med
avdelingslederjobben.

Byråkrat
- Så gikk veien videre til Hordaland fylkesbibliotek?
- Ja. I 1987 var jeg klar til å gå videre med
spørsmål som gjaldt samarbeid mellom
skole og bibliotek, utdanning av skolebibliotekarer, barnebibliotekarfeltet. Da det
ble en ledig stilling på disse arbeidsområdene ved fylkesbiblioteket, slo jeg til. Jeg
ble byråkrat. Fram til i fjor satt jeg i denne
stillinga. Jeg hadde mye å gjøre med
halvårseininga i skolebibliotekkunnskap
som fylkesbiblioteket arrangerte sammen
med lærerhøgskolen i Bergen. Det har etterhvert blitt over 200 lærere som har gått
gjennom denne utdanninga i Bergen!

- Nei, i grunnen ikke. Jeg «koser ræven av
meg» i denne jobben, fordi jeg ikke lenger
er byråkrat som skal snu papirerer hele
dagen. Nå kan jeg forfølge spørsmål som
blir stilt og noen problemstillinger kan jeg
fordype meg i.
På sett og vis er ringen sluttet for Siri
Sjursen. Hun begynte sin karriere i Laksevåg, med blant annet bibliotektjenester til
byråkrater. Etter år med bred bibliotekerfaring, ispedd egen byråkrat-erfaring, er
hun nå tilbake og yter tjenester til konsulenter og administratorer.

12 timer pr. uke for lite

Ambivalent forhold

- Jeg må nevne at jeg fikk anledning til å
være «skikkelig bibliotekar» også mens jeg
var på fylkesbiblioteket. Vi inngikk en avtale med Krohnengen skole, en av de eldste barneskolene i Bergen, om kjøp av
bibliotekarressurs fra fylkesbiblioteket. Da
fikk jeg prøvd ut en del teorier om
skolebibliotekarbeid i praksis. En klar konklusjon etter den perioden er at 12 timer
pr. uke uansett er for lite til å kunne gjøre
en skikkelig jobb som skolebibliotekar. Men
ellers høstet jeg gode erfaringer. Jeg samarbeidet godt med lærerne. For å veilede
og yte tjenester til en annen yrkesgruppe,
lærere for eksempel, er det helt nødvendig
å kjenne dem. Derfor begynte jeg å lese
pedagogikk og tok mellomfagseksamen i
det faget for et år siden.

- Men nå heter du noe så fint som dokumentalist. Hva skjuler seg bak tittelen?

- Men nå sier ryktene at du har kastet deg
over informasjonsteknologien.

- Jeg har et litt ambivalent forhold til denne
betegnelsen, som opprinnelig var
forvaltningsbibliotekar. Men da ansvarsområdet ble utvidet til også å yte tjenester til
kommunene i Hordaland, ble stillingsbetegnelsen endret til dokumentalist.

- Det har da vært viktig lenge. Jeg var med
på halvårseininga i «edb og skolebibliotek»
som Hordaland fylkesbibliotek og lærerhøgskolen arrangerte i 1991. Vi prøvde ut
Bibliofil og Mikromarc på deltakerskolene
og vurderte dem for bruk i skolebibliotek.
Men nå tar jo informasjonsteknologien av
på ordentlig. Spørsmålet er om IT gir oss
nye muligheter eller bare overkjører oss.

- Ble det bare byråkrat-arbeid på deg?
- Både ja og nei. Jeg hadde mye med det
faglige opplegget å gjøre, og jeg har forelest på skolebibliotek-kursene. Fra mine år
ved Hordaland fylkesbibliotek må jeg også
nevne bokbåten Epos, der barnelitteraturtilbudet var mitt nærmeste anliggende.
Epos-tida har for meg vært flott!

- Regner du deg fremdeles for å tilhøre
folkebiblioteksektoren?
- Det jeg driver med nå må vel heller kalles fagbibliotekarbeid. På mange måter har
jeg kuttet relasjonene både til folkebibliotek
og barnebibliotek. Men heldigvis jobber jeg
tett med fylkesbiblioteket, for det er viktig
å se biblioteksektoren under ett. Et fagbibliotek dreier seg om en annen bruker-

University of Northumbria
- Da har du vel et prosjekt oppi ermet for å
avklare det spørsmålet også?
- Ikke noe prosjekt egentlig. Men jeg skal
til University of Northumbria i Newcastle

til høsten, på et Leonardo-stipend. Jeg skal
følge IT-undervisningen der i ett semester,
som egentlig er på to måneder. I tillegg skal
jeg hjelpe til med litt «research» for å anvende kunnskapene. Det vil sannsynligvis
dreie seg om søking, filbehandling og lignende. Uansett blir det nok et spennende
og lærerikt opphold.

Motvirke 2/3-samfunnet
- Men tilbake til spørsmålet du stilte selv:
Tror du IT gir oss bibliotekarer nye muligheter eller tror du IT-utviklingen vil overkjøre oss?
- Det er vanskelig å spå. Jeg ser ihvertfall
klart at bibliotekarer har en stor oppgave i
å motvirke 2/3-samfunnet. Det er utbredt
til og med blant folk med høy utdanning å
gi opp videre søk etter bomturer på internett. Bibliotekarer trengs til å veilede og
hjelpe folk i å navigere for å hente informasjon. Dette gjelder også for brukere som
har dette som daglig hjelpemiddel på jobben.
- Men litt usikkerhet er det vel grunn til å
føle?
- Ja, det er klart. I fylkeskommunen hvor
jeg jobber får nå alle saksbehandlerne
internett-tilgang på hvert sitt kontor. Hittil
har jeg for eksempel søkt i ODIN for dem.
Nå kan de gjøre det selv. Hva med meg nå?
Jeg tror nok bibliotekarer i lang tid vil ha
en rolle å spille med brukeropplæring, for
eksempel overfor én og én bruker. Dessuten tror jeg ikke saksbehandlerne har så
mye tid til å bli kjent med søkemetodene
på internett. De kan selvfølgelig gå inn og
lese KS-nytt på nettet hver dag. Og det er
forsåvidt mange andre ting de også burde
kikke på hver dag. Men de har det travelt
og jeg kan sortere informasjonen for dem.

Politiske perspektiver
- Dette er IT-perspektiver for en
forvaltningsbibliotekar. Hva med folkebibliotekene?
- Mange problemstillinger er felles. Men
jeg tror det er grupper i samfunnet som vil
ha veldig god nytte av folkebibliotekenes
internett-tilbud, sier Siri Sjursen.
BFs nye nestleder har en velutviklet evne
til ikke å glemme de politiske perspektivene midt oppi en spennende teknologisk
utvikling. Det må være spennende for
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henne å studere IT og bibliotek i Newcastle til høsten. Men det er jo en
ulempe for BF at nestlederen blir fraværende i to måneder.

Siri Sjursen tenker mye og
snakketempoet er forbausende
moderat til bergenser å være.
Men som de fleste som kommer fra Bergen har hun jo mye
på hjertet. Og hun har hjertet
på rett plass, ikke unaturlig for
en som kommer fra en bergensk arbeiderfamilie. Hun
legger vekt på betydningen av
at hun tilhører den første generasjonen kvinner fra arbeiderklassen som for alvor kunne
satse på høyere utdanning. Og
nettopp det å satse og være personlig ambisiøs, samtidig som
man ikke glemmer tankegodset
fra sin egen sosiale bakgrunn,
det er et poeng Siri vil ha fram.

Bibliotekarenes
status
- Hvilke tanker har du gjort
deg rundt BFs videre utvikling?
- Vi hadde styreseminar 22.
mai, med Torill B. Buene,
tidligere leder av Norske
Fysioterapeuters Forbund,
som hovedinnleder. Det
førte til mange diskusjoner
og nyttige refleksjoner. Vi
kan ha behov for nok å gå
opp igjen den veien som
førte til at BF ble opprettet.
Hvorfor eget fagforbund?
Vi må ta fatt i bibliotekarenes status og anerkjennelsen av den jobben vi gjør.
Vi må se på hva vi har å
bidra med, spesielt i forbindelse med livslang læring.
Hva er vår rolle? Når samfunnet orienterer seg i andre retninger, kan bibliotekarene spille en stor rolle,
tror jeg.

Hva kan vi bidra
med?
- Så bibliotekarenes forhold
til utdanning og læring blir
noe av det viktigste for BF
framover?

Sterk identitet
- Men jeg føler også sterk identitet med yrkesgruppa vår. Vi
har en felles verdiforankring.
Vi har stor glede av jobben vår.
Jeg har ikke gitt slipp på solidariteten med de lavtlønte.
Men de har en svær fagforening som tar seg av deres interesser. Det er ikke mitt bord.
Hvor vi er organisert er en konsekvens av den enkeltes
utdannelsesmessige ståsted.
Det dreier seg ikke om å stå
over eller under andre. Men vi
må ha fraksjoner i dette samfunnet hvis vi vil bli hørt.
Hvor vi er organisert er en konsekvens av den enkeltes
utdannelsesmessige ståsted. Det dreier seg ikke om å stå over eller
under andre, sier BFs nestleder Siri Sjursen i dette intervjuet med
Bibliotekaren. (Foto: ebe)

- Ja, og dette henger sammen med hvilken
anerkjennelse vi får for arbeidet vi gjør. Vi
har ikke vært flinke nok til å vise hva vi
kan. Bibliotekarene spiller en viktig rolle i
skolesamfunnet, det sier jo alle. Utfordringen vår ligger i å få fortalt omgivelsene at
de har bruk for oss. Vi må hele tiden tenke:
Hva kan vi bidra med her?
- Så samarbeid blir viktig?
- Det har jeg erkjent etter mange år som
bibliotekar. Vi må vise vilje til å orientere
oss mot den institusjonen vi tilhører. Vi må
involvere oss i de oppgavene som er store
og viktige for institusjonen, enten dette er

en bedrift, kommune eller skole. Bibliotekarer har mye å bidra med, for eksempel
når det gjelder organisering av oppgaver.
- Hvordan angår dette BF?
- Tidligere har de fleste av os vært medlemmer av store organisasjoner, selv var jeg
medlem av Norsk Kommuneforbund. Nå
må vi selv utforme strategier, vi må selv
profilere oss i lønnskampen. Vi må opparbeide faglig respekt som yrkesgruppe.
- Var det vanskelig for deg å melde deg ut
av Kommuneforbundet og LO?
- Personlig hadde jeg problemer med å løsrive meg fra det jeg oppfattet som tanken
om arbeidersolidaritet.

Tatt på alvor

- Så det er med stolthet du nå
setter i gang som BF-nestleder
i Akademikernes Fellesorganisasjon?
- Ja, stolt og glad for tillitten. Vi bibliotekarer sliter med å bli tatt på alvor. Spesielt
har jeg erfaring med at bibliotekarer trenger å bli tatt mer på alvor i den pedagogiske kulturen. Det er forsåvidt en utfordring for alle som jobber i institusjoner,
både deg og meg og Rugaas. Jeg håper han
gjør en god jobb der han er, med å få
bibliotektjenestene involvert...
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I St.Petersburg er de gamle
makthavere blitt krympet. Men
bibliotekene er fremdeles store
I hjertet av St.Petersburg ligger et gigantisk bibliotek som i engelsk oversettelse heter “The
Saltykov-Shchedrin State Public Library”. Jeg fikk anledning til å besøke det, og snakke med
Marina Danilova som jobber der, i begynnelsen av mai i år. Et av hovedinntrykkene jeg sitter
igjen med er nettopp dimensjonene. Saltykov-Schedrin sprenger alle grenser for min forståelse
av hva et bibliotek kan romme. 28 millioner
bind er mye, for å si det sånn. Men jeg sitter
også igjen med inntrykk av små dimensjoner,
når det gjelder penger. For månedslønninger
på mellom 260 og 520 kroner er lite, for å si
det rett ut. Men før jeg kom til dagens
bibliotekrealiteter i Russland, ble jeg minnet
om dette landets alvorlige historie.
Jeg går fra Vinterpalasset oppover Nevsky Prospekt, den eviglange hovedgaten som skjærer gjennom sentrum av St.
Petersburg. På høyre side står en klone av Peterskirken i Roma.
Jeg lar øynene gli fra Kazan-katedralens vakre kuppel og ned til
de doble søylegangene som omkranser parken foran kirken.
Da legger jeg merke til dem. En liten gruppe mennesker, noen
røde flagg, en megafon. Forsåvidt et gjenkjennbart syn for en
norsk 70-talls kommunist. Men jeg er ikke på Drammensveien
i Oslo for tjue år siden. Jeg er i St. Petersburg i det herrens år
1997. I Lenins Russland! Her hvor kommunismen vant fram,
ble gjennomlevet, forsteinet og forkastet. I denne byen hvor
Vinterpalasset ble stormet og bolsjevikene tok makten for 80 år
siden, her står en liten gjeng med røde flagg i 1997. Jeg forsøker å nullstille alle assosiasjoner og følelser, og går bort til dem.

"Folkemøte"
Russisk er nesten helt gresk for en nordmann. Og engelsk er
dessverre ofte helt gresk for en russer. Jeg finner en avisselger
som snakker tysk. Han forklarer at kommunistene samles her
hver lørdag til “folkemøte”. Det skal ligne på Speakers Corner i
London, sier han. Megafonen der framme skifter eier, som for å
understreke dette poenget. De 100 menneskene som er samlet
her lytter til det som blir sagt. Men de fleste har også sine egne

"The party is over": En av kommunistene på "folkemøte" lørdag foran Kazan-katedralen i St.Petersburg. (Foto: ebe)
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prosjekt. De samler underskrifter på forskjellige protestlister. De selger kommunistiske aviser. De vikler ut store bannere som
de holder foran folkemengden. Alt dette gjør
de for hverandre. Her er det ikke mange
tilfeldig forbipasserende som stopper opp.

Pavlov. Og mellom 1893 og 1895 var
Vladimir Ilyich Uljanov fast på bibliotekets lesesal. Lenin studerte og hadde hemmelige møter i revolusjonære grupper her.
Den dag i dag heter den ene lesesalen i
biblioteket “The Lenin Reading Room”.

Bakerst i mengden står en liten klynge i
høylytt diskusjon. Det er to unge blankskaller som er uenig med noen pensjonister. Min tysktalende avisselger peker på de
gamle og forklarer at de er veteraner. Det
er ingen tvil om at det er en hedersbetegnelse. Samtidig gir han uttrykk for at
det er håp knyttet til ungdommen. Men det
virker som han sier det for å være politisk
korrekt i sitt miljø. Noen ungdomsmanifestasjon foran Kazan-katedralen er
jeg absolutt ikke vitne til.

Marina Danilova

Avisselgeren skjønner at jeg ikke vil ha noen
interesse av en avis på russisk, så han bukker forsiktig og går videre blant sine egne.
Jeg kikker utover de mange gamle som står
her. De stirrer framfor seg med matte blikk.
Noen ser bitre ut. Dette er neppe høytstående kommunistledere som har mistet
makta. Dette må være hverdagsrussere som
tviholder på en ideologi som de, tross alt
det meningsløse, vonde og grusomme denne
ideologien har stått for i Russland, har mye
å takke den for.

Beleiringen
Jeg syns jeg i øynene deres ser de uendelige lidelsene fra tyskernes beleiring under
annen verdenskrig, da denne byen Leningrad holdt stand gjennom 28 måneder. Da
de ofret en million innbyggere for å holde
stand og binde opp tyskerne på østfronten.
Ikke noe ubetydelig bidrag i nedkjempelsen
av nazismen i Europa. Som takk fikk russerne den kalde krigen. Dette historiske perspektivet fins hos mange russere. De nyrike i dagens Russland har ingen appell hos
disse veteranene.
På vei videre bortover Nevsky Prospekt rydder jeg tankene for å være parat til mitt
egentlige ærend: Russlands eldste folkebibliotek. “The Saltykov-Shchedrin State
Public Library” er i dag også Russlands
nasjonalbibliotek, med viktige oppgaver i
å koordinere bibliotekvirksomheten i landet. Grunnlagt i 1795 og åpnet i 1814 har
dette vært studiestedet til en rekke fremtredende russere innen vitenskap, kunst og
politikk. Her kunne man i forrige århundre
finne Alexander Pushkin, Leo Tolstoi,
Maxim Gorki, Modest Mussorgsky og Ivan

Jeg møter Marina Danilova, 40 år gammel “senior librarian”. Hun sitter midt i
hjertet av bibliotekbygningen, med publikum valsende rundt på alle kanter. Vi blir
stadig avbrutt av lånere som trenger svar
på spørsmål. Mange trenger å vite hvor de
skal henvende seg videre. For dette bygget
er stort! Samlingene teller svimlende
28.000.000 bind! Det kan måle seg med
både Library of Congress i Washington og
British Library i London.
- Men hvor mye av denne enorme samlinga
stammer fra før beleiringen og den voldsomme bombingen som byen var utsatt for
under 2. verdenskrig?
- Biblioteket greidde faktisk å redde alle
samlingene sine gjennom krigen. Mange i
luftforsvaret gjorde ekstrainnsats i biblioteket for å redde det fra ødeleggelser. Biblioteket holdt åpent hver eneste dag gjennom beleiringen. Noen iskalde rom ble
brukt som lesesal. Folk lånte bøker om
konstruksjon av isveier, hydrologiske forhold i Ladoga-sjøen, behandling av skjørbuk og gatekampmetoder.
- Men nyinnkjøp var det vel lite av under
krigen?
- Biblioteket vokste faktisk i disse årene
også. Mye skyldtes at private boksamlinger
fra familier som krigen hadde utslettet,
havnet i dette biblioteket. Men biblioteket
mottok jo materiale som ble publisert i
krigsårene også. Vi har en samling på
18.000 enheter, som inneholder bøker,
pamfletter, postkort, samling av rasjoneringskort, m.m., fra krigsårene.

Nasjonalbibliotek
- Og etter krigen?
- Etter krigen ble samlingene for en periode mindre igjen. 300.000 bind ble gitt
bort til bibliotek som hadde lidd under tysk
okkupasjon, i de baltiske stater, Ukraina,
Moldovia og Hvite-Russland. Men biblioteket vokser jo kontinuerlig. Vi er nasjonalbibliotek, med rett til å motta 2 eksempla-

rer av alt som publiseres i Russland. Vi har
en tilvekst på 1 million bind årlig!
- Hva med samlingene i dag?
- Bibliotekets stolthet er “Den russiske boksamlingen”. Med 6 millioner bind er dette
den mest fullstendige samlingen av litteratur på russisk, hviterussisk og ukrainsk. Her
er en nesten komplett samling av illegale
bøker og tidsskrifter fra perioden før 1917.
Førsteutgaver av de marxist-leninistiske
klassikerne har vi. Musikkavdelingen har
320.000 enheter. Vi har 162.000 kart. I avdelingen for Afrika- og Asia-litteratur har
vi unike ting som Ibn Sinas Canon of
Medicine fra 1593 og den kinesiske encyklopedien T’u shu tsi ch’eng i 1.360 bind.
Vi har avdelinger for manuskripter,
inkunabler, aviser, tidsskrifter, mikrofilm,
med mere.
- Dette er jo overveldende. Men hvem bruker biblioteket?
- Det er et vidt spekter. Alt fra forskere til
menigmann, fra pensjonister til skolebarn.
Vi har 26 forskjellige leserom i biblioteket, med plass til at nærmere 1.400 mennesker kan finne sitteplasser her inne samtidig.
- Og utlånet er manuelt?
- I all hovedsak er samlingene ikke til utlån. Men hvis du da spør om katalogene er
på data eller ikke, er nok svaret at vi har
alt på kort. Vi har et edb-senter tilknyttet
biblioteket. Totalt har vi tilgang på 300 PCer. Men alle kataloger er på gode, gammeldagse kort fremdeles.

Uendelige mengder med
katalogskuffer
Det siste ser vi synlige bevis på. Aldri har
jeg sett slike mengder med katalogskuffer
som her. Rom etter rom møblert med
katalogskuffer fra gulv til tak, langs vegger og midt i rommene. Overalt står og sitter folk som blar i skuffer. Men alle kataloger og gjenfinningsapparat er ikke tilgjengelig for alle brukere. Jeg møter ei amerikansk jente som studerer samfunnsfag her.
Hun forteller at hun som bibliotekbruker
må henvende seg til en såkalt bibliograf,
som utfører de ønskede emnesøk for henne.
Dette er ikke alltid tilfredsstillende når det
gjelder tolkning av spørsmålene hennes,
(forts. neste side ...)
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(...forts. fra forrige side)
syns hun. Spesielt gjelder dette materiale
fra før krigen. Men det er også fordeler med
å få hjelp av bibliotekarer som kjenner
katalogapparatet og samlingene godt.
Jeg vender meg til Marina Danilova igjen
og spør om ikke dette biblioteket, med million-tilvekst hvert år, er sprengt snart?
- Vi holder på med å oppføre et nybygg i
Moskovsky Prospekt.. Hoveddelen av litteraturen vil flytte dit, men de gamle og
sjeldne bøkene vil forbli her i det opprinnelige bibliotekbygget.

Lønninger
- Hvordan er det med jobb-muligheter for
nyutdannnede bibliotekarer i Russland?
- Det er noe arbeidsløshet. Hovedproblemet er penger til å utbetale lønninger. Det
gjelder ikke for bibliotek spesielt. Dette er
et problem for hele Russland nå for tiden.
- Får dere utbetalt lønn hver måned her i
Saltykov-Shchedrin State Public Library?
- Ja, heldigvis går dette sin gang her hos
oss. Men lønna er lav. Vi er absolutt ikke
fornøyd.
- Hva får en nyansatt bibliotekar i lønn her?
- Det ligger vel rundt 200.000 rubler i måneden. (Det tilsvarer ca. 260 norske kroner!)
- En erfaren bibliotekar får vesentlig mer?
- Ja, selv får jeg omtrent det doble. Men
400.000 rubler er jo ikke mye det heller.
Jeg har 5 års bibliotekarutdanning og 18
års erfaring i dette biblioteket.
Marina ser litt forlegen ut, kommenterer
på russisk og ler litt sammen med en kollega som har kommet bort til oss. Jeg føler
ikke noe behov for å orientere dem om vårt
lønnsnivå i Norge, eller hvordan krav og
tilbud i årets lønnsoppgjør blir kommentert av partene. Å le sammen med dem ville
vært upassende, syns jeg. Eneste løsning
er å spørre om noe annet. For eksempel
hvorvidt de har søndagsåpent.
- Ja. Og vi er det eneste biblioteket i
St.Petersburg som holder åpent på søndager. Her er i prinsippet åpent hver eneste

Saltykov-Shchedrin biblioteket i St.Petersburg er stort. Samlingene teller svimlende
28.000.000 bind. Det kan måle seg med både Library of Congress i Washington og
British Library i London. (Foto: ebe)
dag året rundt. Unntakene er en håndfull
spesielle helligdager i året, og stenging for
månedlige og årlige inspeksjoner av samlingene.
Jeg spør Marina om jeg kan ta bilder av
henne, men det er nok dessverre ikke mulig. Her er det klare byråkratiske restriksjoner som jeg åpenbart ikke har noen muligheter til å komme rundt. Men å gå fritt
rundt i biblioteket for å snakke med andre
bibliotekarer eller lånere, det står jeg fritt
til. “On a person-to-person level” kan jeg
intervjue hvem jeg vil.
Denne friheten ville nok ikke en besøkende
ha opplevd her for 10 år siden. Eller for å
si det slik de russiske ironikerne formulerer det: “The party is over!”
Men på vei ut blir jeg minnet om at partiets grunnlegger Lenin også var en offensiv
og vidsynt bibliotekpolitiker. Etter oktoberrevolusjonen i 1917 hadde han nok å henge
fingrene i. De gamle herkserne skulle holdes i sjakk, krigsdeltakelsen skulle avsluttes, samfunnet skulle revolusjoneres, nye
statsorgan skulle bygges opp, matforsyningen var en kjempeutfordring, m.m. Midt
oppi dette, bare noen uker etter sin ankomst
til St. Petersburg, utsendte Lenin en forordning om driften av dette biblioteket på
Nevsky Prospekt! Det er gjengitt i sin helhet i tilknytning til denne artikkelen.

RED

Saltykov-Shchedrin
Hvor har dette store biblioteket i St.
Petersburg fått navnet sitt fra? Hvorfor
heter det "The Saltykov-Shchedrin State
Public Library"?
Forfatteren M.J. Saltykov levde fra 1826
til 1889. I den grad han er kjent, er det
som besk satiriker. Oppveksten brakte
ham i nær kontakt med mange grusomme russere, og i hans første noveller viste han et så tydelig sosialt engasjement at han ble forvist til byråkratarbeid i Vjatka i Nord-Russland. Det ga
ham mer næring til giftig sarkasme mot
livegenskapet og despotismen i det
tsaristiske Russland. Han regnes som
den som startet en russisk litterær genre
som går under betegnelsen "avsløringslitteratur". Det er en litterær form i
grenselandet mellom reportasje og fiksjon. På grunn av sensuren måtte han
skrive mer mellom linjene enn på dem,
og siden det var aktualiteter han skrev
om, trenger man atskillig historisk viten for å forstå ham til bunns.
Saltykov skrev under psevdonymet
Shchedrin. I dag står han ofte oppført
med navnet Saltykov-Shchedrin, derav
biblioteknavnet. Av hans bøker finner
vi bl.a. "Skisser fra provinsen", "En bys
historie", "Fra det gamle Posjekhonija"
og "Herskapet Golovljov". Den siste er
hans eneste roman.

RED
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Alexander Novikov
viser rundt
Alexander Novikov er professor i "physical
chemistry" og godt kjent i “The SaltykovShchedrin State Public Library”. Han er
mer enn villig til å vise meg rundt i en del
av salene, magasinene og katalogrommene.
Det er mye folk overalt. Det er lørdag formiddag og så og si alle leseplasser er opptatt. Det står folk bøyd over katalogskuffer
i alle rom vi kommer inn i. Foran skrankene er det køer for å hente eller levere bestilte bøker.
Bak hver skranke på lesesalene står et stort
metall-møbel, en maskin av noe slag. Ved
første øyekast trodde jeg det kunne være
en gammel øst-europeisk kopimaskin. Men
nei, i neste lesesal fikk jeg se den i bruk.
En metall-beholder ble åpnet, bøker puttet
nedi og beholderen lukket igjen. Bibliotekaren trykket på noen knapper og så hørte
jeg lyden av beholderen som beveget seg
ut gjennom noe som må ha vært et slags
rør-system. Jeg kan huske å ha vært borti
noe lignende da jeg jobbet i Televerket for
25 år siden. Telegrammene svisjet som budstikker mellom etasjene den gang. Men i
St.Petersburg er dette her-og-nå-teknologi.
Skal jeg putte dette inn i "stakkars tilbake-

Professor Alexander Novikov ved en
liten inngang til et enormt bibliotek.
(Foto: ebe)

liggende Russland"-forestillingen vi har?
Jeg hadde ikke bestemt meg helt, før Alexander gløttet på døren inn til et tidsskriftmagasin for meg. Jeg ble målløs. Mellom
hylleradene gled et stille tog av små stolheiser, hengende fra et sinnrikt skinnesystem i taket. På en og annen "stol" lå noen
tidsskrifter med en lapp oppå. Vi fulgte heisene i fartsretningen og fant en stasjon der
bibliotekarer kikket på litteratur-lasten som
passerte revy. Var det til dem, plukket de
den av, ellers lot de den bare gli forbi til
rett mottaker lenger bortover i systemet.
(For de som skal på ferietur med små barn
til St.Petersburg: Kanskje stolheisene i dette
biblioteket er mer interessante enn ikonene
i Peter og Paul-katedralen?) Bokhyllene er
i hovedsak stengt for publikum. De fleste
brukerne av dette biblioteket er nok studenter og forskere. De får utdelt en slags billett når de skriver seg inn som lånere.
Denne må de vise hver gang de skal inn.
For studenter på lavere grads studier er det
egen inngang fra Krasnoputilovskaya-gaten.
Alexander forteller at biblioteket er åpent
fram til klokka ni på lørdagskvelden. Og
som eneste bibliotek i St.Petersburg er det
åpent på søndager. Det er med stolthet han
forteller og viser rundt. Men selv virker han
som en noe resignert person, alltid parat
med en litt ironisk kommentar til forholdene i Russland i dag. Når han for eksempel skal fortelle meg noe om de manglende
lønnsutbetalingene som mange russere opplever, sier han: "You see, many people are
free from salary now. Free from money".
En besk henvisning til kommunistenes teori
om at pengene ville miste sin nåværende
betydning i det klasseløse samfunnet som
skulle vokse fram.
Om ikke Alexander er blant dem som har
mye penger i dagens Russland, har han
ihvertfall vært raus med tida si overfor meg.
Vi avslutter den lille rundturen i biblioteket og henter ut igjen våre innleverte jakker og bager ved inngangen. Akkurat som
St.Petersburg er for stor til å favnes på et
kort besøk som turist, er SaltykovShchedrin biblioteket et sted man gjerne
vender tilbake til.

RED

The tasks of the
Public Library
in Petrograd
Vladimir Iljitsj Lenin,
Tidl. revolusjonsleder og bibliotekpolitiker
i St.Petersburg, Russland

It takes knowledge to participate in the
revolution with intelligence, purpose and
success.
Because tsarism had played havoc with
public education over a period of many
years, the library service in Petrograd is in
a very bad state.
The following changes, based on principles
long practised in the free countries of the
West, especially Switzerland and the United States, must be made immediately and
unconditionally:
(1) The Public Library (the former Imperial
Library) must immediately start an
exchange of books with all public and state
libraries in Petrograd and the provinces and
with foreign libraries (in Finland, Sweden,
etc.).
(2) The forwarding of books from one
library to another must be made post-free
by law.
(3) The library's reading-room must be
open, as is the practice with private libraries
and reading-rooms for the rich in civilised
countries, from 8.00 a.m. to 11.00 p.m.
daily, not excluding Sundays and holidays.
(4) The required personnel must be
immediately transferred to the Public
Library from the various offices of the Ministry of Education (with more women, in
view of the military demand for men),
where nine-tenths of the staff are engaged
not merely in useless, but in downright
harmful work.
Written in November 1917.
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Det nye BF-styret i Sverige
Som Randi Rønningen meldte
i forrige nummer av Bibliotekaren, har svenske fag- og
folkebibliotekarer nå slått seg
sammen i ett forbund.
Bibliotekarieförbundet er navnet, og forkortelsen BF. På bildet til høyre ser vi det nye styret samlet rundt bordet for første gang. Det konstituerende
møtet
i
det
nye
Bibliotekarieförbundet ble
holdt i Sjöfartshuset i Stockholm 25. april.
Det nye forbundet har blitt
mulig ved en fusjon av «Svenska
Folkbibliotekarieförbundet» og «De Vetenskapliga
Bibliotekens
Tjänstemannaförening» som
begge var tilsluttet DIKförbundet (DIK: Dokumentasjon, Informasjon, Kultur).
Bibliotekarieförbundet vil også
bli en delforening innenfor DIK-förbundet.
Som leder av det nye forbundet er valgt Bo
Ekengren. Han kommer fra Stockholms
universitetsbibliotek, der han har vært leder av DIKs lokalforening. Til bladet DIKforum oppgir han at lønn koblet til profesjon er noe av det viktigste han syns BF

skal jobbe med. - Vi har uforskammet lave
lønninger. Det gjelder alle bibliotekarer,
sier den svenske BF-lederen. - Det innebærer også at man må få i stand endrede
holdninger overfor bibliotekarer. Markedsføringen av yrket må intensiveres.
Kompetanseutvikling og videreutdanning
i yrket er også av stor betydning, sier han.

På bildet ser vi medlemmene av det nye
styret i det svenske Bibliotekarieförbundet.
Fra venstre Birgitta Kjölleström Käck,
Anita Höglund, Ina Huss, Bo Ekengren,
Maj Eriksson, Ylva Rosell og Charlotte
Åstrand (Foto: Bror Karlsson)

Årsmøte i Oslo lokallag av BF 13. mars 1997
På saklisten stod vanlige årsmøtesaker som
stort sett ble enstemmig godkjent/vedtatt.
Mer diskusjon ble det om hovedstyrets forslag til dagsorden på landsmøtet.
Landsmøtesak 6: Samarbeidsavtale med
FBF
Etter lengre diskusjon sluttet lokallaget seg
enstemmig til de to første avsnittene, mens
tredje avsnitt ønskes endret fra «hvor man
skal være til «hvor man vil være». Siste
avsnitt ble strøket, og formuleringen «BF
ønsker ikke å ekskludere/nekte medlemskap for bibliotekarer i statlig eller privat
sektor» tatt inn.

Landsmøtesak 13: Valg av hovedstyre
Kari Gulbraar, HiO, hadde levert inn forslag om en ommmøblering av kandidatene
på listen for å hindre at de yngre representantene falt ut. Lokallaget sluttet seg til
forslaget, og ønsket også en representant
fra skolebiblioteksektoren.
Valgkomiteens innstilling til nytt lokallagsstyre ble enstemmig vedtatt:
Leder: Inger Lise Strømme, Biblioteksentralen.
Styremedlemmer: Kari Scot Frittz, HiO,
og Gro Marit Brugård, Sogn v.g. skole.
Varamedlemmer: Trine Berntsen og Hege

Rygel, begge fra Deichmanske bibliotek.
Revisor: Elin Reed Thomsen fra Statens
bibliotektilsyn.
Ny valgkomite: Kari Lifjell fra Deichmanske bibliotek, Hanne Fosheim fra HiO, Roar
Sønbø Kristiansen fra Biblioteksentralen.
Inger Lise Strømme,Kari Lifjell, Hanne
Fosheim, Trine Berntsen og Gro Marit Brugård ble valgt som delegater til landsmøtet.
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Vedtekter for Bibliotekarforbundet
§4
Vedtatt på landsmøtet
18. april 1997

§1

FORMÅL

Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfattende fagforbund, med formål å arbeide
for medlemmenes lønns-og arbeidsvilkår,
høy faglig standard i såvel utdanning til
som utøvelse av faget, samt samarbeid og
forståelse mellom yrkesgruppene i bibliotek-,
dokumentasjonsog
informasjonssektoren.

§2

MEDLEMSKAP

UTELUKKING

Et medlem som handler i strid med forbundets vedtekter, eller på annen måte har
handlet til alvorlig skade for forbundet, kan
suspenderes i inntil 2 år eller ekskluderes.

6.1

4.2

6.2

Forbundsstyret fatter vedtak om suspensjon.
Det kreves 2/3 flertall.

Det er ethvert medlems plikt å rette seg etter vedtekter og vedtak fattet av vedtektsfestede organer i forbundet.

Alle medlemmer har rett til å fremme saker for forbundets organer og til å delta på
medlemsmøter i sitt lokallag.

4.3
Landsmøtet fatter vedtak om eksklusjon.
Det kreves 2/3 flertall.

4.4
Vedtak om suspensjon eller eksklusjon kan
bare fattes etter at vedkommende skriftlig
er gjort kjent med saken og har fått anledning til å uttale seg.

6.3
Medlemmene skal melde navne- og
adresseforandring og endrede ansettelsesforhold til forbundet sentralt innen 1
måned etter at endringen skjedde.

§7

LANDSMØTET

4.5

Bibliotekarstudenter kan opptas som
studentmedlemmer i forbundet.

Den suspenderte har anledning til å anke
avgjørelsen til landsmøtet. Suspensjonen
står ved lag til landsmøtet har behandlet
saken. Landsmøtet avgjør saken med simpelt flertall.

2.3

4.6

Innmelding skal gjøres skriftlig til forbundet sentralt.

Et medlem som er ekskludert kan gjenopptas som medlem etter vedtak av landsmøtet. Det kreves simpelt flertall.

2.2

RETTIGHETER OG
PLIKTER

4.1

2.1
For å bli medlem må en ha godkjent
bibliotekareksamen.

§6

2.4
Tvilstilfelle om medlemskap avgjøres av
forbundsstyret.

§3

4.7
Et medlem som skylder kontingent for mer
enn 6 måneder strykes.

7.1

UTMELDING
§5

KONTINGENT

Landsmøtet er forbundets høyeste organ.
Ordinært landsmøte avholdes hvert 2. år.

3.1
Utmelding skal gjøres skriftlig til forbundet sentralt.

5.1

7.2

Landsmøtet fastsetter kontingenten til
forbundet.

Landsmøtet sammenkalles av forbundsstyret. Sted og tidspunkt for ordinært landsmøte gjøres kjent med ett års varsel. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 4
uker før landsmøtet.

3.2
Medlemskapet opphører ved utgangen av
måneden etter at utmelding er mottatt i forbundet.

5.2
Forbundsstyret kan skrive ut ekstraordinær
kontingent i forbindelse med arbeidskonflikt.

3.3
Utmelding kan ikke skje i perioder der forbundet har varslet konflikt eller er i konflikt.

(forts. neste side ...)
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8.6
Forbundsstyret har plikt til å informere
medlemmene om sin virksomhet.

8.7
Forbundsstyret vedtar oppretting og nedlegging av utvalg, godkjenner retningslinjer
for disse, og peker ut representanter til utvalgene.

7.3

7.7

Saker som ønskes behandlet av landsmøtet
skal være levert forbundsstyret senest 8 uker
før landsmøtet. Landsmøtet kan med 3/4
flertall vedta å behandle saker mottatt mindre enn 8 uker før landsmøtet.

Når forbundsstyret finner at særlig viktige
saker gjør det nødvendig, når minst 1/4 av
medlemmene krever det, eller når minst
halvparten av lokallagene krever det skal
forbundsstyret sammenkalle til ekstraordinært landsmøte med minst 10 dagers skriftlig varsel. Slikt landsmøte skal
bare behandle de sakene som var årsaken
til at det ble sammenkalt.

7.4
Landsmøtet består av delegater, valgt blant
medlemmene i hvert lokallag. Lokallagets
leder bør være en av delegatene. Antall delegater fra hvert lokallag står i forhold til
antall medlemmer pr. 1.januar i møteåret,
etter følgende skala:
< 29 medlemmer 2 delegater
30 - 69
«
3
«
70 - 109
«
4
«
110 <
«
5
«
Bare de valgte delegatene har stemmerett.

7.5
Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret har møte-, tale- og forslagsrett
på landsmøtet. Landsmøtet avgjør i hvilke
saker inviterte gjester også har forslagsrett.

7.6
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden.
b) Regnskap og revisjonsberetninger siden
forrige landsmøte.
c) Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøteperiode.
e) Inndeling i lokallag for kommende landsmøteperiode.
f) Innkomne saker.
g) Prinsipprogram og arbeidsprogram.
h) Budsjett.
i) Endringer i vedtektene.
j) Valg:
Leder i forbundet.
Nestleder i forbundet.
5 medlemmer til forbundsstyret.
5 varamedlemmer (i nummerert rekkefølge) til forbundsstyret.
Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
1 varamedlem til kontrollkomité.

§8

FORBUNDSSTYRET

8.1
Forbundsstyret er forbundets høyeste organ
mellom landsmøtene.

8.8
Forbundsstyret utpeker forbundets representanter til andre organ.

8.9
Forbundsstyret vedtar krav og prioriteringer til sentrale lønnsforhandlinger, etter
drøfting i organisasjonen. Forbundsstyret
har myndighet til å godta/forkaste forhandlingsresultat, og vurderer behovet for
uravstemning.

§ 9 KONTROLLKOMITÉ
9.1

8.2
Forbundsstyret består av leder, nestleder og
5 styremedlemmer. Ved forfall trer varamedlemmene inn i forbundsstyret i den rekkefølgen de ble valgt.

8.3
Forbundsstyret er vedtaksført når minst 4
medlemmer er tilstede, hvorav leder eller
nestleder er den ene. Vedtak blir gjort med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har
lederen dobbeltstemme.

8.4
Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med vedtekter og gjeldende vedtak.
Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets
økonomiske drift. Forbundsstyret har
arbeidsgiveransvar for ansatte og lønnede
tillitsvalgte.

8.5
Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg
bestående av leder, nestleder og ett styremedlem med varamedlem. Forbundets leder og nestleder skal være arbeidsutvalgets
leder og nestleder. Arbeidsutvalget er
vedtaksført bare når det er fulltallig. Forbundsstyret kan delegere myndighet til
arbeidsutvalget.

Kontrollkomitéen har til oppgave å vurdere forbundets løpende virksomhet i forhold
til vedtekter og gjeldende vedtak.

9.2
Kontrollkomitéen består av leder og 2 medlemmer, med 1 varamedlem.

9.3
Kontrollkomitéen skal holdes løpende
orientert om virksomheten i forbundet. Alle
vedtektsfestede organ i forbundet plikter
fortløpende å sende informasjon om sin
virksomhet og referat fra sine møter til
komitéen.

9.4
Kontrollkomitéen kan rette henvendelser til
organ i forbundet når den finner det
nødvendig. Kontrollkomitéen har ingen rett
til å gripe inn i avgjørelsesprosesser i forbundet.

9.5
Kontrollkomitéen skal utarbeide skriftlig
rapport for hver landsmøteperiode. Rapportene skal gjøres kjent for medlemmene, og
legges fram for landsmøtet. Kontrollkomiteen skal være representert på landsmøtet.
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§ 10 VALGKOMITÉ

§ 12 TIDSSKRIFT

10.1

12.1
Forbundet utgir tidsskrift.

Valgkomitéen skal fremme forslag på
kandidater til verv som står på valg på
landsmøtet. Forslag på kandidater til ny
valgkomité fremmes av forbundsstyret.

12.2
Forbundsstyret bestemmer navn og retningslinjer for tidsskriftet.

10.2
Valgkomitéen består av leder og 2 medlemmer, med 1 varamedlem.

§ 13 FORHOLD TIL ANDRE
ORGANISASJONER

10.3
Valgkomitéen er representert på landsmøtet
for å legge fram forslag til valg.

§ 11 LOKALLAG
11.1
Lokallagene er forbundets lokale ledd, og
arbeider etter forbundets vedtekter og vedtak.

11.2
Landsmøtet oppretter og nedlegger lokallag, og fastsetter lokallagenes utstrekning.

11.3
Lokallagene avgrenses etter arbeidsplass,
geografisk område eller på annen måte. Yrkesaktive medlemmer hører til i det lokallag som dekker arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive hører til i det lokallag som dekker
stedet der de bor. Lokallagene skal omfatte
alle forbundets medlemmer. Ved tvil avgjør
forbundsstyret hvilket lokallag et medlem
skal tilhøre.

13.1
Landsmøtet fatter vedtak om tilslutning til
eller utmelding av hovedsammenslutning.
Slikt vedtak krever 2/3 flertall.

11.6
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning.
b) Regnskap og revisjonsberetninger.
c) Innkomne saker.
d) Lokallagets handlingsprogram.
e) Budsjett.
f) Valg:
Leder av lokallaget
2 medlemmer til lokallagets styre
2 varamedlemmer til lokallagets styre
3 medlemmer til valgkomité
Revisor
Delegater og varadelegater
til landsmøtet

§ 14 KONFLIKTFOND
Bibliotekarforbundet skal ha et konfliktfond. Landsmøtet fastsetter konfliktfondets
størrelse. Forbundsstyret fastsetter regler for
anbringelse av fondets midler og regler for
bruk av fondet i konfliktsituasjoner.

§ 15 REVISJON
Lokallagets styre plikter å holde forbundets
sentrale ledelse informert om viktige saker
i lokallaget, og påse at forbundets vedtekter og vedtak følges.

11.8

Lokallagets styre innkaller til årsmøte, som
avholdes innen 15.mars hvert år. Tid og
sted for årsmøtet varsles 8 uker i forveien.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
må være lokallagets styre i hende senest 4
uker før årsmøtet. Innkalling og sakspapirer
sendes ut senest 3 uker før årsmøtet.

Lokallagets styre bør sammenkalle til minst
1 medlemsmøte i året, i tillegg til årsmøtet.

Alle medlemmer av lokallaget har stemmerett på årsmøte. Forbundsstyrets medlemmer har rett til å møte på lokallagenes
årsmøter med talerett.

Forbundsstyret kan inngå avtaler med andre fagforbund om tariffmessig eller annet
samarbeid.

11.7

11.4

11.5

13.2

Forbundets regnskaper skal revideres av
registrert revisor.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer vedtas av landsmøtet
med 2/3 flertall. Vedtatte endringer gjøres
gjeldende fra landsmøtets slutt.

11.9
Lokallagets styre får tildelt midler av forbundsstyret til drift av lokallaget. Lokallagets styre har ikke anledning til å skrive ut
egen kontingent til medlemmene. Lokallagets styre er økonomisk ansvarlig for
lokallagets drift.

11.10
Lokallaget kan opprette lønnsutvalg.

§ 17 OPPLØSNING
Oppløsning av forbundet vedtas med 3/4
flertall på landsmøtet. Vedtaket er gyldig
når etterfølgende uravstemning har sluttet
seg til vedtaket med 3/4 av de avgitte stemmer. Vedtak om oppløsning skal inneholde
bestemmelser om avhendelse av forbundets
verdier.
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Prinsipprogram for BF 1998-99
Vedtatt på landsmøtet
18. april 1997

Formålsparagrafen i vedtektene definerer
Bibliotekarforbundet som et landsomfattende fagforbund, med formål å arbeide for
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, høy
faglig standard i såvel utdanning til som
utøvelse av faget, samt samarbeid og forståelse mellom yrkesgruppene i bibliotek-,
dokumentasjons- og informasjonssektoren.
Bibliotekarer jobber i flere sektorer, tjener
ulike moderinstitusjoner og har tyngdepunkt i forskjellige arbeidsoppgaver. Likefullt har vi et profesjonelt fellesskap
basert på likeartede utfordringer i
arbeidet, det samme profesjonelle
verktøyet for å møte utfordringene,
felles arbeidsmarked og felles utdanning.

kommunal sektor skal ha lik lønn. Lederansvar blir fortsatt belønnet dårlig både på
mellomleder- og sjefsnivå. Unormerte
biblioteksjefstillinger på lave lønnstrinn og
deltid hindrer nyrekruttering av fagutdannede bibliotekarer og forsinker den
faglige utviklingen av folkebibliotekene. BF
må arbeide for normering av biblioteksjefstillingene og en bedre avlønning av
mellomlederstillingene.

Bibliotekarenes kompetanse
Alle yrkesutøvere har behov for å videreutvikle sin kompetanse. Med den utviklingen som skjer innen vårt felt er det avgjørende at vi holder oss ajour innen vårt fagområde. BF må bidra til at bibliotekarene
får sin rettmessige del av ressursene som

Alle bibliotek møter et behov for bedre å integreres i sine moderinstitusjoner. På tvers av sektorene
blir det utvekslet teorier og metoder
for å møte dette behovet. Orienteringen mot moderinstitusjonene bidrar
dermed heller til å styrke enn å
svekke bibliotekarenes profesjonelle
fellesskap.

Bibliotekarenes lønn
Resultatet av lønnsoppgjøret i 1996 er et
steg i riktig retning for bibliotekarene og
et godt utgangspunkt for det videre arbeid
for mer rettferdige lønnsrelasjoner. Bibliotekarer i kommunal sektor lønnes fortsatt
lavere enn sine kollegaer i Staten. Dette
bidrar til en statusmessig ubalanse mellom
sektorene som igjen fører til dårligere rekruttering til folkebibliotekene. BF må
jobbe aktivt for at bibliotekarer i statlig og

Bibliotekpolitikk
Det er umulig å sette et skarpt skille mellom bibliotekarenes lønns- og arbeidsforhold og generell bibliotekpolitikk. BF skal
delta i den generelle bibliotekpolitiske debatten og være med på å sette bibliotekfaglige saker på dagsordenen.

Informasjonsteknologien
Den kraftige utviklingen av datateknologi
og telekommunikasjoner er av stor betydning for bibliotekarers arbeid. Bibliotekarenes kompetanse må bli utnyttet i
tilretteleggingen av denne teknologien for brukene. BF må bidra
til at bibliotekarer er oppdatert
innen dette fagområde og at de er
i stand til å påvirke bevilgende
myndigheter til å satse sterkere på
teknologi.

Utdanningen i samfunnet

finnes innen videre- og etterutdanning.
Som fagforbund for dette profesjonelle fellesskapet av bibliotekarer står BF overfor
en rekke strategiske utfordringer. Vi mener de viktigste er:

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.

Bibliotekarenes organisering
BF må arbeide hardt for å bli et slagkraftig
forbund for bibliotekarer i Norge, med
mange alliansepartnere og god innflytelse
i AF. BF må dessuten legg stor vekt på at
så mange fagutdannede bibliotekarer som
mulig velger en relevant organisasjonsmessig tilknytning.

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

Befolkningen må oftere enn før
oppjustere eller endre kompetansen sin, og kompetansehevingen
tilpasses i større grad den enkeltes livssituasjon. Bibliotekarene blir her utfordret som yrkesgruppe i alle sektorer. BF
må bidra til å styrke bibliotekarenes evne
til å stå sentralt i utdanningssamfunnet og
samarbeide med hverandre på tvers av sektorer.

Demokratiet og offentligheten
Mengden dokumenter i samfunnet øker,
massemedia sender og trykker mer enn
noen gang før. Bare en brøkdel av økningen skyldes at flere har noe interessant,
nyttig eller underholdende å melde. Bibliotekarer har som jobb å skille klinten fra
hveten. BF må bidra til at bibliotekarene
er i stand til å utføre denne oppgaven tilfredsstillende.
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Arbeidsprogram for BF 1998-99
Vedtatt på landsmøtet
18. april 1997

- Sørge for at medlemmenes lokale medbestemmelsesrett utnyttes.
- Ivareta medlemmenes rettigheter lokalt.
- Arbeide for hele stillinger.

Organisasjon
Lønns- og arbeidsforhold

- Videreutvikle sekretariat.
- Skolere tillitsvalgte.
- Utvikle “Bibliotekaren” videre til et
hovedorgan for bibliotekarer i Norge.
- Delta aktivt i ulike AF-fora.
- Oppmuntre til og støtte lokalt AFsamarbeid.

- Rekruttere medlemmer.

Fag- og utdanningspolitikk
- Delta aktivt i AFs lønnspolitiske prosjekt.
- Arbeide for en minimumslønn for
biblioteksjefer.
- Arbeide for at tilleggsutdanning gir lønnsmessig uttelling.
- Gjøre medlemmene i stand til å ta ansvar
for egen lønn.
- Styrke medlemmenes muligheter til å få
gjennomslag ved de lokale forhandlingene.

- Delta i den generelle bibliotekpolitiske
debatten.
- Gi innspill i aktuelle bibliotekpolitiske
saker.
- Arbeide for gode og fleksible primær-,
etter- og videreutdanningstilbud.
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Katalogisering, klassifikasjon og
nasjonalt ansvar: Har tiden løpt
fra det nasjonale komitéarbeidet ?
Øyvind Berg
Avdelingsleder, Bibliografisk avdeling
Universitetsbiblioteket i Oslo

Det moderne bibliotekvesen i Norge vokste fram etter århundreskiftet basert på et
utstrakt samarbeid mellom de enkelte bibliotek. En forutsetning for dette var at bibliotekene hadde tilgang til bibliotektekniske hjelpemidler basert på felles regelverk og retningslinjer.
To helt sentrale hjelpemidler i denne sammenheng
har
vært
«Norske
katalogiseringsregler» og «Deweys
desimalklassifikasjon» (DDK). DDK ble
tatt i bruk ved Deichmanske bibliotek allerede før århundreskiftet (1898), og den første norske utgaven ble publisert i 1914.
Senere er det utgitt tre norske utgaver. De
første felles katalogregler ble utgitt i 1925,
og det er etter den tid kommet fire nye utgaver.
De nåværende utgaver av både
Katalogiseringsregler og DDK er fra 1983,
og de er begge vesentlig mer omfattende
enn tidligere utgaver. Katalogiseringsreglene er basert på de anglo-amerikanske
katalogiseringsregler (AACR) og på
IFLA´s retningslinjer for bibliografisk beskrivelse (ISBD). Både AACR og ISBD er
utviklet med henblikk på EDB-baserte kataloger og bibliografier. På begynnelsen av
1980-tallet startet innføringen av EDB i
bibliotekenes katalogrutiner i Norge for
alvor, og med dette kom behovet for et
EDB-basert format for bibliografiske data.
Bruken av EDB i biblioteksammenheng i
Norge ble innledet allerede på slutten av
1960-tallet i forbindelse med registrering,
lagring og produksjon av katalogdata. Universitetsbiblioteket i Oslo utviklet det første norske MARC (Machine readable

cataloguing) - formatet i 1972 i forbindelse
med produksjonen av Norsk bokfortegnelse. Formatet fikk navnet NORMARC,
og var basert på det amerikanske formatet
(USMARC). Arbeidet med et felles norsk
utvekslingsformat kom imidlertid først i
gang i 1985 i regi av Riksbibliotektjenesten (RBT) og Statens bibliotektilsyn (SBT).
En foreløpig utgave for monografier var
ferdig i 1989, og i 1993 forelå en utgave
som også omfattet periodika, film, videogram, notetrykk og lydfestinger.
Norsk bibliotekforening (NBF) har i alle
år hatt et sentralt ansvar ved utarbeidelsen
av nye utgaver både av DDK og av
Katalogiseringsregler. De første utgavene
var små beskjedne trykksaker, og arbeidet
ble utført i NBFs regi av komitéer på ad
hoc-basis bestående av fagpersoner fra
bibliotekmiljøet Da arbeidet med de nåværende utgaver startet på begynnelsen av
1980-tallet, var oppgavene blitt så omfattende at det var nødvendig å ansette egne
redaktører, og sikre en offentlig finansiering via tilskudd fra SBT og RBT. På dette
tidspunktet var det også organisert permante komitéer på nasjonalt nivå for faglige
spørsmål innen katalogisering og klassifikasjon. Disse komitéene, NBFs faste
katalogkomité og RBTs/SBTs Norsk hovedkomité for klassifikasjon (ved
underkomitéen Norsk Dewey-utvalg) fungerte som faglige referansegrupper i forbindelse med utarbeidelsen av de nye utgavene, og komitéene ble også i praksis
overlatt styringsoppgaver. Utarbeidelsen av
NORMARC var i det vesentligste organisert på tilsvarende måte, selv om RBT og
SBT her spilte en en mer aktiv rolle, og
deler av arbeidet ble satt bort og utført på
oppdragsbasis.
Siden 1985 har RBT og SBT i fellesskap
hatt ansvaret for det nasjonale komitéarbeidet på katalogiseringsområdet. Den norske Katalogkomité (DNK) er delegert ansvaret for revisjon og oppfølging av de nor-

ske katalogiseringsreglene. Komitéen skal
være et nasjonalt kontaktpunkt i nordisk
og internasjonalt standardiseringsarbeid.
Funksjonen som «koordinerende instans»
for NORMARC inngår også i komitéens
mandat. Når det gjelder klassifikasjon og
indeksering har RBT og SBT hatt et tilsvarende ansvar helt siden 1972. Den nåværende nasjonale komitéen, Norsk komité
for klassifikasjon og indeksering (NKKI)
ble etablert ved en reorganisering av
komitéstrukturen i 1991. Komitéen har et
bredt mandat, som blant annet omfatter
rådgiving, koordinering, stimulering, informasjon og initiering av utviklingsarbeid.
Mens de mest sentrale hjelpemidler bibliotekene råder over, i sine nåværende versjoner ble utarbeidet da EDB gjorde sitt inntog i bibliotekenes rutiner, er vi nå inne i
en utvikling på informasjons- og
dokumentasjonsområdet, som vi antakelig
ennå bare kan ane konturene av.
Selve dokumentene foreligger i stadig større
utstrekning i elektronisk form. Utbredelsen av internett og World Wide Web har på
mange måter endret de materielle, funksjonelle og organisatoriske rammebetingelsene for bibliotekenes virksomhet.
Innarbeidete mønstre og klart definerte roller i forhold til produksjon, distribusjon og
bruk av informasjon er i ferd med å endre
seg. I denne situasjonen er viktigheten av
organisering av informasjon gjennom standardisering og bruk av felles verktøy enda
større enn den var da bildet var dominert
av den trykte boken og kortkatalogen.
Internasjonalt har det de siste årene vært
et høyt aktivitetsnivå på området katalogisering, klassifikasjon, indeksering og
bibliografiske formater. Den amerikanske
utgaven av DDK er kommet i sin 21. utgave. Det er et sterkt ønske fra det norske
bibliotekmiljøet om en ny norsk utgave av
DDK basert på DC 21. Initiativet er tatt,
og som så ofte ellers, er det organisering
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og finansiering det står på.
IFLAs retningslinjer for beskrivelse av
elektroniske dokumenter, ISBD (CF),
er revidert og den nye utgaven vil være
tilgjengelig i løpet av året, og navnet
er endret til ISBD (ER). At betegnelsen er forandret fra «computer files»
til «electronic resources» er et klart
uttrykk for den utviklingen som har
foregått. For øvrig er det OCLC og
Library of Congress som har gått i bresjen når det gjelder praktisk utviklingsarbeid innen katalogisering av
elektroniske dokumenter. Til høsten
arrangeres en stor internasjonal konferanse som i sin helhet er viet spørsmålet om en ny utgave av AACR. I
Norge ble det i 1990 utarbeidet et tillegg til katalogiseringsreglene fra
1983 for «maskinlesbare filer». En del
mindre endringer og rettelser er også
publisert. Utviklingen på det elektroniske området vil uansett kreve en ny
utgave av de norske katalogiseringsreglene i løpet av få år.

et informasjonskontor eller kompetansesenter i forlengelsen av den
nasjonalbibliografiske instans, som i utgangspunktet tar ansvar for følgende oppgaver:

Det er fare for at Norge som biblioteknasjon
taper terreng i forhold andre land, advarer
Øyvind Berg. (Foto: ØB)

Når det gjelder MARC-formatet har
USMARC vært under kontinuerlig utvikling. Library of Congress, British Library
og National Library of Canada har nå slått
sammen sine formater, og det felles formatet, IMARC, vil trolig få langt større praktisk betydning enn IFLAs UNIMARC. Det
norske formatet er ikke utbygd for å dekke
nettverksdistribuerte elektroniske dokumenter, og det kommer til kort også på flere
andre områder. DNK har påbegynt en revidering av NORMARC, men muligens er
denne oppgaven for omfattende til å kunne
gjennomføres innenfor rammen av komitéens virksomhet.
Nevnes bør også den omfattende prosjektaktivitet på området som foregår innenfor
EUs rammeprogrammer samt aktiviteter
innen utvikling og standardisering i miljøer knyttet til internett. I en kort artikkel
er det ikke mulig å gi noen fullstendig presentasjon av aktiviteter og virksomhet, men
hensikten er fra min side å gi et bilde av
situasjonen og omfanget av de utfordringer de nasjonale komitéene er stilt overfor.
Det er all grunn til å stille spørsmål om
hvorvidt nasjonale fellesoppgaver i dagens
situasjon kan ivaretas på en forsvarlig måte
gjennom nåværende komitéorganisering,
og om ikke denne organiseringen i praksis
er en sovepute for de ansvarlige statlige
bibliotekorganer. Det bør ikke stikkes un-

der en stol at komitéene i den seinere tida i
perioder ikke har maktet i ivareta oppgaver knyttet til informasjonsvirksomhet og
kontaktfunksjoner i forhold til internasjonalt samarbeid og standardisering. Hovedårsaken til dette er imidlertid mangel på
ressurser og utilstrekkelige organisatoriske
rammer. Saksområdet er rett og slett for lavt
prioritert av ansvarsorganene RBT og SBT.
Dertil kommer uklare myndighetsforhold,
dårlig kommunikasjon mellom komitéene
og ansvarsorganene samt mangel på interesse og oppfølging fra ansvarsorganenes
side. Et annet vesentlig moment er at oppgavene i dag er for omfattende og komplekse til at de lar seg utføre av komitéenes
medlemmer på toppen av ordinære fulltidsstillinger, og attpåtil uten ekstra betaling.
Vi har nå en gylden anledning til å få gjort
noe med dette, i og med at et organisatorisk helhetlig Nasjonalbibliotek er under
oppbygging. Underdal-utvalgets innstilling
konkluderer med at DNK og NKKI i fremtiden bør knyttes til Nasjonalbiblioteket.
Dette er vel og bra, men i tillegg må virksomheten gis en permanent organisering
innenfor Nasjonalbibliotekets operative
funksjoner. Dette ville sikre kontinuitet i
utførelsen av oppgavene, gi mulighet for
langsiktig kompetanseoppbygging og ikke
minst innlemme disse oppgavene i området for overordnet nasjonal planlegging.
Det er naturlig å tenke seg at det opprettes

* Arbeide for koordinering og effektivisering av arbeidet med katalogisering,
klassifikasjon og indeksering samt
generering og bruk av bibliografiske data
i Norge.
* Ta initiativ til utarbeidelse av felles
hjelpemidler, retningslinjer, regelverk og
standarder på området.
* Arbeide for at regelverk og standarder
blir best mulig kjent og brukt.
* Ta initiativ til at aktuelle problemer innen
generering og bruk av bibliografiske data
blir analysert og utredet.
* Utbre kjennskap til nye metoder for
klassifikasjon og indeksering.
* Ha ansvar for tolkning og nødvendig
revisjon av katalogregler til bruk for
norske bibliotek.
* Ha ansvar for vedlikehold, nødvendig
revisjon og videreutvikling av nasjonalt
bibliografisk utvekslingsformat
(NORMARC).
* Være rådgivende organ for norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner.
* Stimulere norsk forsknings- og
utviklingsarbeid innen området.
* Stimulere og kanalisere norsk deltakelse
i internasjonalt arbeid på området.
* Fremme norske synspunkter og ivareta
norske interesser i relevante
internasjonale organer.
* Virke som norsk kontaktorgan for
tilsvarende organer utenfor Norge.
* Være norsk kontaktorgan for produsenter og utgivere av relevante hjelpemidler
(IFLA, OCLC, FID, o.a.).
Jeg håper inderlig at de rette instanser oppfatter alvoret i situasjonen. Dersom det ikke
skjer en samordnet nasjonal innsats på
området er det grunn til å være bekymret
for konsekvensene.
Litt etter litt er det fare for at Norge som
biblioteknasjon taper terreng i forhold andre land, slik at vi til slutt vil få problemer
med å følge opp våre internasjonale forpliktelser. Likeledes risikerer vi at helt andre institusjoner og miljøer overtar den ledende rolle som bibliotekene har hatt når
det gjelder organisering og formidling av
informasjon. Dette vil neppe være en ønskelig situasjon verken for bibliotekfolk
eller bibliotekbrukere.
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Til Ungarn for å bli vis?
Den femte Bobcatsss-konferansen i Budapest er allerede historie. Men blant forelesere og
tilhørere gjorde den norske studentdelegasjonen seg fordelaktig bemerket med sin work-shop
som det heter på konferansespråket, engelsk.

Johan T. Jensen,
bibliotekarstudent på
Høgskolen i Oslo

Bobcatsss er et samarbeid mellom
utdanningsinstitusjoner innen bibliotek- og
informasjonsvitenskap i Europa. Navnet
Bobcatsss stammer fra noen av de byene
som er med på å organisere de årlige konferansene. Bak bokstavene skjuler Budapest, Oslo, Barcelona, København, Amsterdam, Tallinn, Tampere, Sheffield, Sofia,
Stuttgart, Moskva, Szombathely og
Kharkov seg. Disse bytter på å ha sekretariatet; neste år er det København sin tur, i
år var det Amsterdam som tok seg av det
praktiske i Budapest.

ettersom man kun hadde en sparsom engelsk tittel for foredraget å forholde seg til.
Og blant nærmere hundre foredragsholdere
fra 24 land var det nok å velge mellom. Et
rettferdig referat av alt som foregikk på
konferansen er det derfor umulig å gi. Nyttigere er det kanskje for de som kunne tenke
seg å delta på de kommende års konferanser å få vite om de får noe mer enn bare
turen igjen for å reise på et slikt arrangement. Til det er det å si et ubetinget ja.

vanskelig tilgjengelig. Årsaken var både
den måten enkelte fordragsholdere framførte sitt budskap på. Les: Engelskkunnskapene gjorde det ikke spesielt lett å
få med seg alle de faglig høytflyvende sammenhengene. Reint kunnskapsmessig
kunne det nok også skorte litt på grunnlagsmaterialet for studenter fra Norge uansett
om de kom fra 1., 2. eller 3. klasse hvis
man skulle henge med i de mest teoretiske
svingene.

For de fleste er Budapest som by en ny opplevelse. Konferansen varer i to og en halv
dag hvorav den halve er satt av til åpningstaler, hilsener, presentasjon, høye glass og
kanapeer. Så går det slag i slag. Det skal
ikke nektes for at enkelte bidrag - og da
snakker jeg ikke bare for meg sjøl - var litt

Men noe var forståelig - som for eksempel
et av de mange nederlandske innslagene
som tok for seg framtidas forlagsvirksomhet. Innen media er det mye snakk
om både børs og katedral, her handla det
bare om børs. I Norge har vi adoptert et
engelsk ord innen bedriftslivet - out-

Årets program hadde fellestittelen «New book economy»
med søkelys på og arbeidsgrupper rundt temaene endringer i tilbud og etterspørsel,
forandringer i informasjonsstrømmen, endringer i
informasjonsstrømmens
struktur, hvilke arbeidsmessige endringer og muligheter
dette gir, og den sosio-økonomiske virkning av nye
informasjonsprodukter og -tjenester.
I to tettpakka dager var det
foredrag og seminarer parallelt i fire lokaler i den praktfulle bygningen til det ungarske nasjonalbiblioteket på
Buda-høyden rett vest for Donau. Alle de samtidige tilbudene gjorde det sjølsagt vanskelig å plukke ut akkurat det
emnet eller den foredragsholderen som ga mest utbytte -

Den norske delegasjonen på den femte Bobcatsss-konferansen i Budapest tidligere i år. Sammen
med Ingeborg Westerheim, Hazel Henriksen, Lasse Skage, Silje Hernes, Hilde Kaalvik, Mari
Aakerøy, Hilde Dahlberg, Grethe Høyvik, Ingeborg Hjorthen, Guri Skjelle og Johan T. Jensen
er også to nederlendere fra sekretariatet (bak til venstre).
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sorcing. På godt norsk kalles det vel at en
bedrift skal konsentrere seg om sitt kjerneområde. Alt annet man driver med kan legges ned og erstattes av kjøp av de tilsvarende tjenestene fra andre. Innen forlagsvirksomheten var dette framtida, ifølge to
nederlandske forlagsmenn som også agiterte kraftig for at det som kunne settes bort
av produksjon til billigere arbeidskraft fortrinnsvis i den tredje verden måtte gjennomføres. Hvis ikke var man dømt til å tape
i konkurransen - ikke på kvalitet, men på
pris. Like lettfattlig som dette poenget var
det ikke å gripe den spanske professorens
utlegninger om Electronic publishing in
Catalonian university libraries: a state-ofthe-art report, sjøl om temaet skulle fenge
flere enn kun de spesielt interesserte.
Det ville føre for langt å summere alle de
temaene som ble berørt, men det var utvil-
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somt noe for en hver bibliotekarsmak. Noen
titalls tilhørere hadde da også funnet veien
til The Council Room da ti norske studenter sammen med Ingeborg Westerheim fra
Bibliotek- og informasjonsstudiene i Oslo
la fram sitt gruppearbeid med følgende temaer: Barns og tenåringers kultur i 90-åra,
Barns og tenåringers medievaner, Prosjekter ved folkebiblioteker og Markedsføring
av biblioteker. Reaksjonene etter foredragene var overveiende positive. Det kan jo
tenkes at våre danske og finske søstre og
brødre gjorde det av rein høflighet, men det
er ingen tvil om at det norske innslaget var
av det mest jordnære og konkrete som ble
lagt fram på konferansen. Her var fersk
kulturstatistikk både fra Norge og Danmark, her var omtale av nye prosjekter i
regi av folkebiblioteker i forskjellige deler
av vårt langstrakte land, og her var mye
relevant stoff om de nye teknologiske me-

diene og utfordringene for den tradisjonelle
boka.
Vi kan vel si at vi satte et verdig punktum
for konferansen. Og for de som lurer på
om de tør kaste seg frampå med litt sviktende engelskkunnskaper overfor større
forsamlinger, er det en ting som er helt sikkert: Arbeid med gruppeoppgavene foran
konferansen var uhyre lærerikt. Uten å ta
det spranget ville vi vært uten kunnskap vi
kommer til å ha god nytte av uansett hva vi
måtte finne på seinere i vårt yrkesfaglige
virke. Samtidig bidro konferansen til å bryte
ned litt av respekten for de som befinner
seg på et annet kunnskapsmessig nivå enn
oss. For det er ikke alltid de som veit mest
som gjør det mest begripelig når de skal
formidle det til andre.

Aktuelt seminar på JBI om
skolen, eleven og biblioteket
Høgskolen i Oslo, ved avdelingen for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag
(JBI) arrangerer jevnlig faglige seminarer
med NBF. Fredag 13.juni er temaet «Skolen, eleven og biblioteket».
Temaet har fått ekstra aktualitet etter at
Stortingets KUF-komité i sin innstilling til
den reviderte Opplæringsloven (Ot.prp.
nr.36) har sløyfet det tidligere kravet om at
skolebiblioteket i grunnskolen skal være
lokalisert på skolen. Elevene skal likevel
ha tilgang til et bibliotek som er særskilt
tilrettelagt for skolen, og som kan brukes
som et aktivt ledd i opplæringen. I lovutkastet er det derfor presisert at bibliotektjenesten gjelder skolebibliotek.
I «Metodisk veiledning i bruk av bibliotek
i skolen» heter det bl.a. at utviklingen av
skolebiblioteket ikke bare er et ressursspørsmål, men i stor grad et spørsmål om
metode. Og det sies at det er grunn til å
anta at det er sammenheng mellom direkte

bruk av skolebiblioteket i opplæringen og
elevenes læring.
Mange store ord altså - som utdypes og
drøftes på seminaret av sentrale personer
innenfor skole- og utdanningsmiljøet i
Norge - både fra offentlige myndigheter,
skoler og skolebibliotekhold.

læringsmetode - hva betyr det?
Nærmere informasjon og påmelding til
Høgskolen i Oslo, Avd. JBI.

DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI
KUNDE HOS TRONSMO!

Blant temaene som drøftes er:
- Kultur- og kunnskapssynet i Reform 97 hvor er skolebiblioteket?
- Presentasjon av «Metodisk veiledning i
bruk av biblioteket i skolen».
- Biblioteket som metode for læring - hvilken plass har dette i lærerutdanningen?
- Samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek - presentasjon av et eksempel.
- Doktoravhandling: Skolebiblioteket som

Hvis du trenger en bokhandel som kan
levere bøker som er litt utenom det
vanlige, så trenger du oss. Vi har bl.a. :
norsk og utenlandsk skjønnlitteratur *
filosofi * politikk * feminisme * homse/
lesbe-bøker * filmbøker, manus & video
* historie * irland * balkan * mat &
makt * indianere * reiseskildringer *
midtøsten * afrika * asia* latinamerika
* og en hel kjeller full av knalle
tegneserier
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Kategorisering, omklassifisering
- eller klassegorisering
Morten Haugen
Biblioteksjef i Ørland kommune

Bibliotek forandrer seg, de også. Da jeg var
ung student for åtte år siden var kategorisering noe nytt og farlig. I dag har store
by- og bygdebibliotek kategorisering som
en naturlig del av sin presentasjonsform,
og Biblioteksentralen tilbyr materiell til
delkategorisering. Ved Ørland folkebibliotek har vi ved siden av tradisjonell
kategorisering valgt å gå noen nye veier.
Randi Genz kaller kategorisering en måte
å organisere bibliotekets samlinger på som
tar mer hensyn til brukernes adferd enn til
bibliotekets “egentlige” system. Vi har forsøkt både kategorisering og noen beslektede tiltak. Jeg ser på tiltakene som ledd i
en helhetlig strategi, og vil gjerne presentere dem samlet her.
1. Klassisk kategorisering.
2. Kategoriserende klassifikasjon, eller
“forenklet dewey” er hovedsaken i
denne artikkelen. Vi bruker bevisst
“galt” deweynummer for å gjøre det
lettere for lånere å finne bøkene.
3. Brutt oppstilling vil si at noen grupper
med fagbøker tas ut av den fortløpende
deweyorden og gis en annen plassering.
4. Assosiativ kategorisering er en videreføring av “krim” og “rosa”.

Problemene med Dewey
Norske folkebibliotek bruker Dewey til to
ulike formål. For det første til emnebestemmelse av boka. (og til det kan vi
bruke flere koder). For det andre vil (den
prioriterte) koden bestemme hvor boka skal
plasseres i hyllene, og derved hvilke bøker
den skal stå sammen med. Dewey er etter
min erfaring rimelig godt egnet til å emnebestemme et dokument, selv om skillet
mellom f.eks. sosialmedisin og legevitenskap innbyr til inkonsekvens. De proble-

mene vi i folkebibliotekene opplever i møte
med Dewey skyldes at systemet også brukes til oppstilling. Dette fører til problemer, for eksempel når
- Emnet finnes i flere fag: “alkohol” kan
være et etisk emne, et sosialt problem
eller et medisinsk spørsmål.
- Systemet skiller gjenstanden og bruken.
Mange leser om fluefiske (799.1), uten å
vite at biblioteket har gjemt mange bøker
om fluebinding mellom boktrykking og
husbygging. Ivar Haug nevner “jernbanebygging” (622) og jernbanedrift (380) som
eksempel på det samme.
Disse problemene kan overvinnes i katalogen. Men vi har etterhvert betydelig erfaring og viten om låneres bruk av katalogen. Eller mangel på bruk. For ikke å
snakke om hvor enkelt det er for bibliotekaren når han kan følge låneren til én hylle,
peke og si: “her finner du alle bøkene vi
har om AIDS”.

1. Kategorisering
Klassisk kategorisering har vi forsøkt i tre
tilfeller: Lokalhistorie, Kystkultur og Husflid. Bøkene er merket i katalogen, og har
egenutviklede etiketter på rygg/front. I Lokalhistorie har vi bygdebøker, årbøker og
lokale trykk - sammen med “gården i gamal
tid” og “håndbok for slektsforskere”. Hos
oss (Trøndelagskysten) vil mange lese om
“kystkultur”. Derfor har vi samlet alt om
skipsfart, båter og båtbygging, fiske og
fangst og båtreiser i en kategori, sammen
med noen sjøromaner. Også dette er en
populær avdeling, som beviser at kategorisering kan få 2 + 2 til å bli 5.
Vi valgte å kategorisere husflid fordi mange
av disse bøkene er tynne - og i stort format.
Disse heftene syntes vi kom bedre til sin
rett i en billedbok-kasse. Hos Dewey er
bøkene om hobby / husflid konsentrert på
få nummer, slik at samlingseffekten blir
mindre her enn i kystkultur. Men vi merker at kategorisering synliggjør bøkene på
en måte som de aktuelle lånerne setter pris
på.

Mens vi gjennomførte prosjektet “Ongan
vårres” i 1992-94 kategoriserte vi “foreldrerelevante bøker” fra over 20 deweynummer.
Kategorien ble oppløst etter prosjektet, men
de røde etikettene har fortsatt en veiledende
funksjon.

2. Forenklet Dewey
Hensikten med kategorisering er - som
nevnt - å organisere bøkene i biblioteket ut
fra et system som virker logisk med lånernes øyne. Samtidig erkjenner vi jo at det er
en fordel for både bibliotekvesen og lånere
at vi har et felles system over hele fjøla. Vi
har funnet et kompromiss som forener det
beste i Dewey - hovedstrukturen, med det
beste i kategorisering - lånerens logikk.
Jeg kaller det “kategoriserende klassifikasjon” eller “klassegorisering”. Men det kan
også kalles “manipulert klassifikasjon”,
“forenklet dewey” eller “brukerorientert
klassifikasjon”. Jeg har ikke noe overbevisende teoretisk forsvar for denne praksisen.
På bibliotekhøgskolen lærte vi at hver bok
skal klassifiseres bare med utgangspunkt i
den alene. I den virkelige verden er det
imidlertid like viktig
- hvordan boka vil bli brukt,
- hvilke andre bøker låneren trenger
samtidig og
- hvor vi best kan plassere boka for at den
skal finne “sine” lånere.
Det er nok lettest forklare hva jeg mener
med klassegorisering ved å liste opp de inngrepene vi har foretatt:
- Fluebinding (688.7) sammen med fluefiske (799.1)
- Talekunst (808.5) deles etter selskapstaler
(395) og møteteknikk (658.45)
- Allmenn filosofihistorie fra 109 til 190
- Alt om alkohol og narkotika settes i
362.29* (ikke 613, 178 m.fl.)
- Alt om tobakk i 613.85 (ikke i 178)
- Alt om data i 004/005 (ikke i 651.8 m.fl.)
- Alt om hester i 636.1 (ikke i 798 eller
599)
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- Både biler og bilsport i 629.2 (ikke i
796.7). Det samme med motorsykler.
- Både sykler og sykkelsport i 796.6 (ikke i
629.2). Det samme med kanoer.
- Alt om fly, flyging, flyselskaper osv i
629.1 (ikke i 623.74, 387.7)
- Én bok om flyskrekk i 155.96 (flypsykologi) og én i 616.98 (flymedisin) er
nå forenet på ett sted
- Hageanlegg (heller, levegger og slikt) fra
712 til 635 - fordi lånernes forestilling om
“hagebøker” omfatter begge deler.
- Helleristninger (732) til 948.101 - norsk
forhistorie
- Innredning (både 747 og 643) samles i
643
- Vin (både 663 og 641.2) samles i 641.2
- All sagalitteratur i 839.6 (ikke noe i islandsk historie)
- Forlagshistorie(r) flyttes til 839.8206, det
samme med andre bransjeorganisasjoner.
- Jakt (639.1) flyttes til 799.2
- Skandinavisk ordbok (413 - polyglottordbøker) vil vi heller ha nær andre bøker
om skandinaviske språk - i 439.5
- Fuglefotografering (778) flyttes til fugler
(598) - vi tror det er mer sannsynlig at ornitologer bruker kamera enn at fotografer
spesialiserer seg på fugler
- “Hundeeierens lovsamling” (348) flyttes
til 636.7
- Slå sammen geografi og historie (914.7
blir 947 osv)
- Bøker om “barn i ..”, “kvinner i ..”, “politikk i ..” (f.eks. Kina) flyttes fra samfunnsfag (305/320 mfl) til historienumre. Både
denne og forrige endring gjøres fordi landet som sådann er den vanligste innfallsvinkelen for våre lånere.
- Alt om utvandringen til Amerika i 973.6
- fordi bøkene virket malplassert mellom
politiske partier og samfunnsøkonomi, og
fordi emnet var spredt på flere nummer.
- Alle biografier om samme person gis
samme deweynummer (Nansen hadde tidligere både 910.92, 919.8, 920.71, 921)
(Rettssakene mot Mykle og Quisling hadde
tidligere 345.02, men har nå fått hhv
839.82 og 948.1053)
- Alt av Karsten Isachsen gis samme deweynummer, fordi lånerne spør etter forfatteren - ikke “emnet”. Det samme gjelder Phil
Bosmans, Hans Lidman og John Giæver.
- Bøker om incest flyttes fra 306.77 (kjønnsliv) til 364.15 (seksualforbrytelser), slik at
306.77 bare omfatter bøker om “frivillig
kjønnsliv”. Prostitusjon slår følge fra
306.74 til 363.44.
- Vi har én bok om løsemidler og én om
løsemiddelskader. De bør stå på samme
sted.
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Selv om dette er en lang liste, er det viktig
å understreke at dette bare delvis er noe vi
gjør etter oppsatte regler. Selvsagt er vi
konsekvente når vi flytter en gruppe, men
like viktig for oss er selve prinsippet: at vi
føler oss frie til å ignorere reglene når reglene ikke tjener oss.

Fire reoler, eller én
Noen av leserne har nok fnyst seg gjennom
denne listen i harnisk. Andre - og da helst
kolleger som har forsøkt å følge en låner
til fire ulike reoler samtidig - vil forhåpentligvis mumle ettertenksomt og anerkjennende. Jeg håper at andre bibliotek kan la
seg inspirere og bruke noe av dette i sin
egen forenkling. Og enda kan det være
andre, lignende knep som vi har oversett,
men som allerede er tatt i bruk i andre bibliotek.
Vi brenner ingen broer når vi endrer
deweynummer. Vi bevarer alltid de gamle
deweynumrene i katalogen. Bare så det er
nevnt. Det synes jeg er viktig både med
tanke på økt indeksering og bedre
gjenfinningsmuligheter, og med tanke på
etterfølgende kolleger som ikke deler mine
idéer om dette.

3. Brutt oppstilling
Selv om vi flere ganger hadde kategorisert, valgte vi en annen framgangsmåte sist
gang vi måtte sette opp nye reoler, og hadde
mulighet til å framheve et emne: brutt oppstilling. Emnet var natur og friluftsliv. Bøkene om dette emnet er samlet på færre
nummer i deweysystemet, noe som gjøre
det lettere å bare “hente ut” disse delene.
Det var også avgjørende for oss at disse
fagene er mer spredt i systemet enn godt er
- spesielt er Miljøvern plassert i et “unaturlig nabolag”.
Vi samlet Miljøvern (363.7), Naturfag
(500-509, 550-599), Jakt, fiske og våpensport (799) og nordisk geografi (914.8).
Noen synes at dette er et svært blandet
emne. Selvsagt er det forskjell på “gjester
på fuglebrettet” og “boken om haglegeværet”. En bok som “tiur og tiurjakt” er
imidlertid et godt eksempel på at emnet har
et felles grunnlag, som de øvrige delemnene
bygger videre på.
Det som skiller brutt oppstilling fra kategorisering er at skjønnlitteratur ikke er
med. En annen forskjell er at bøkene ikke
er merket med noen etikett. Derimot er det

satt inn henvisende blindbøker der bøkene
“skulle ha stått”.
Vår erfaring er at brutt oppstilling fungerer best når det er snakk om nokså store
grupper av bøker, fra et lite antall steder i
systemet som flyttes. Vi anbefaler ikke å ta
med bøker fra mer enn 3-4 steder. Blir det
mer, kan man like gjerne lage etiketter og
kalle det delkategorisering. Før vi valgte å
bruke den aktuelle reolplassen til “Natur
og friluftsliv” vurderte vi andre alternativer. Det viktigste alternativet var “Liv og
helse”, også det for å samle fag som er unaturlig spredt i systemet.
Klassegoriering kan være et nødvendig
knep ved brutt oppstilling. Dersom brutt
oppstilling skal være effektivt bør det omfatte færrest mulig nummer. Da er det greit
å omklassifisere aktuelle bøker slik at de
faller innenfor bruddet. Boka “I russisk villmark” fikk nummer fra 914.7 til 799.2.

4. Assosiativ kategorisering
Mange små og store bibliotek har en egen
reol med “rosa” romaner. Hva som havner
der kan være ulikt. Det er selve poenget i
denne sammenhengen. Noen har
underholdningsromaner der (en litteratursosiologisk sortering), andre kjærlighet,
bygd og slekt (en emne/genre-sortering).
Realiteten er vel kanskje at tilbudet ikke er
basert på “type bøker”, men “type låner”.
Lånere av den typen min assistent i dypeste
respekt kaller “bingokjærringene”.
Denne låner-rettede kategoriseringen har
vi anvendt i en gruppe som vi kaller
“Mimes brønn” - som omfatter skrekk,
fantasy, magi og mytologi, både fag- og
skjønnlitteratur. Mange lånere ønsker å lese
flere bøker “a la Tolkien”. Derfor er det
hensiktsmessig å sette disse bøkene
sammen. Noen spiller rollespill (rollespillbøkene våre står også her), og søker faglitteratur om både riddere (940) og trolldom
(398.4) (sword and sorcery, kalles genren
på urspråket), inkludert keltisk kulturhistorie, Gralen (936) og de franske Arthurromanene av Chretien de Troyes (840).
Med bakgrunn i rollespill og/eller Tolkien
ønsker mange å studere engelsk og norrøn
mytologi. Bøker av og om Poe, Lovecraft
og Stephen King står også her. Logikken
har vært “hvis samme låner både leser a og
b, så setter vi dem sammen”. Gjenfortalt
på denne måten høres det rotete ut, men vi
har gode erfaringer med kategorien, og kyndige kolleger har rost den.
(forts. neste side...)
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Mimes brønn kan se ut som en “guttehylle”. Til en viss grad er det rett. Vi har
en yrkesskole og en militærleir i kommunen, slik at unge menn er overrepresentert
blant lånerne. Samtidig ser vi at flere kvinner også bruker reolen, og tatt i betraktning at bøker tradisjonelt er en jentegreie,
har vi ikke noe dårlig samvittighet for
denne delprofileringen.

Hvorfor gjør vi alt dette?
For det første er vi er et så lite bibliotek at
det er nødvendig å samle alt om ett emne
på et sted. I et lite bibliotek synes tilsynelatende ulogikk i Dewey bedre: med bare
20 bøker i 730-gruppa, virker de to om helleristning desto mer feilplassert.
For det andre forenkler det referanse-tjenesten. Det er vidunderlig deilig å kunne
fortelle en låner at “her finner du alle bøkene om ...”
For det tredje slipper vi å unnskylde oss på
Deweys vegne. Salige Melvil kunne verken forutse vitenskapenes utvikling, eller
spå hvor usymmetrisk og ulogisk vår tids
folkebibliotekrelevante bokutgivelser fordeler seg i tabellene.
Vårt bibliotek har 34.000 bøker, men jeg
tror ikke det finnes noen grense for hvor
små må man være for å gjøre slikt? Selv i
Trondheim må bibliotekarene spørre “skal
du binde fluene, eller skal du fiske med
dem?”. Noen av omklassifiserings-eksemplene ovenfor er nok ikke like relevante i
store boksamlinger.
Hos oss - som i andre bibliotek - oppstår
ofte idéen om kategorisering og brutt opp-

Fellesmøte for Østfold,
Oslo og Akershus BF
28. august inviteres det til felles medlemsmøte for tre av Bibliotekarforbundets lokallag. Temaet for møtet er «Tillitsvalgt plikter, rettigheter, utfordringer», som
skulle være både matnyttig og spennende.
Møtet avholdes på Nasjonalt læremiddelsenter i Oslo og starter kl.17.30. Pizza og
brus blir servert. Alle medlemmer i de tre
lokallagene får tilsendt skriftlig invitasjon
i august, sier lederen av Akershus lokallag
Eli Wilhelmsen til Bibliotekaren.
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stilling sammen med nye reoler eller fordi
rommet / reolene ikke passer til det antall
hyllemeter systemet normalt ville kreve.
Det er greit nok. Nød er ofte kreativitetens
mor, og er i seg selv ikke noe argument
verken for eller mot alternativ oppstilling.

Kategorisering som PR
To av klassegoriseringseksemplene ovenfor er emner som er satsingsområder hos
oss:
- Sorg og død, og
- Fly og flyging
I det første tilfellet har vi kjøpt inn ekstra
med bøker, og laget en brosjyre sammen
med menigheten og helseetaten. Det andre
emnet er både nødvendig og naturlig når
vi har en militærflyplass i kommunen. For
å forenkle referansetjenesten i disse emnene
har vi samlet alle bøkene i hvert emne på
ett deweynummer.
I dag føler vi at vi har et bra tilbud, men vi
vet at kategorisering ville ha gitt et
markedsføringsløft: En egen reol med ekstra skilting gir lånerne en spesielt inntrykk
av at emnet prioriteres. Vi viser at selv et
almenbibliotek kan være ekstra gode på noe
(etterhvert på flere ting), og signaliserer til
(potensielle) brukere at vi er opptatt av deres interesser. Delkategorisering, omtalt
som temasatsing, vil derfor ofte gi oppslag
i lokalavisen. Men da må det nødvendigvis følges opp med en rimelig prioritering
i innkjøpene.

ført i en vending. Det er snakk om flere års
utvikling. De viktigste faktorene i denne
utviklingen har vært vår egen åpenhet, de
begrensninger lokalene byr på og de mønstre vi har observert i låneradferd. Det begynte i det små med åpenbare skjønnlitterære genre som krim og spøkelsesbøker, siden humor, “Ongan vårres”, lokalhistorie
og science-fiction. På denne tiden var det
også vi begynte å manipulere dewey. Deretter utviklet vi kategorier for kystkultur,
husflid og Mimes brønn. Det siste er brutt
oppstilling med natur & miljø.
I nøkterne øyeblikk erkjenner jeg at det jeg
har skrevet er kjettersk. I noen urealistiskoptimistiske øyeblikk spør jeg likevel: Er
dette en logisk måte å redde deweysystemet
på? Og bør dette derfor kalles konservatisme, i betydning forandre for å bevare?

Litteratur:
Genz, Randi. Kategorisering : prosess eller prosjekt. - Biblioteksentralen, 1994.- 55
s. - (Bibliotekfag i fokus ; 1)
Haug, Ivar. I leserens interesse. - s 216-217,
229. - i: Bok og bibliotek, 1987, nr 6
Kjernli, Magni. Kategorisering av litteraturen ved Nærøy folkebibliotek / av ... og
Mariëtte Glas-Albers. - s 218-219. - i: Bok
og bibliotek, 1987, nr 6

Kjetter eller redningsmann?
De ulike tiltakene som jeg presenterer her,
er ikke en fiks ferdig pakke som vi har inn-

Samisk dok.vit.
Universitetet i Tromsø blir en stadig viktigere aktør på bibliotekområdet. Nå har Institutt for språk og litteratur (ISL) lyst ut et
5-vekttalls sommerterminstudium i
dokumentasjonsvitenskap med særlig vekt
på samiske forhold. Studiet er et tilbud om
kompetansegivende videreutdanning. Det
henvender seg spesielt til bibliotekpersonale og andre personalgrupper innenfor kultur og media som betjener det samiske samfunnet i de tre nordligste fylkene.
Undervisningen er organisert over fem uker
med undervisning i 15 timer pr. uke, for-

delt over 3-4 dager, mens resten av tiden
er satt av til å arbeide med prosjekt. Undervisningen omfatter tre hovedområder:
- Dokumentproduksjon, dokumenthistorie
- Dokumentbruk, dokumentorganisasjon
- Dokumentformidling
Professor Niels Windfeld Lund og stipendiat John T. Solbakk, begge fra seksjon for
dokumentasjonsvitenskap ved ISL, vil ha
hovedansvaret for hele studietilbudet. I tillegg vil lærekrefter bli trukket inn fra andre institusjoner. Det vil bli tatt opp maksimalt 25 studenter. Studiestart blir trolig i
juni.
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TYNSET KOMMUNE
TYNSET BIBLIOTEK

Bibliotekar/avdelingsleder
Ved Tynset bibliotek er det ledig 100 % stilling, vikariat i to år, med muligheter for fast tilsetting, som bibliotekar/
avdelingsleder med ansvar for den daglige drifta av biblioteket fra 1. aug. 1997.
Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, bibliotek- og informasjonsstudiene eller annen tilsvarende godkjent utdanning.
Stillingen lønnes i stk. 7027, lønnsramme 7.4, ltr. 27, alt. 8.4, ltr. 29. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver
tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. I stillingen inngår ettermiddags- og lørdagsvakter.
Tynset bibliotek er et moderne, aktivt bibliotek, godt utbygd med edb-løsninger, bl.a. Internett, strategisk plassert i kulturhuset og med en filial på Kvikne. Det er få menn tilsatt i biblioteket.
Kultursjefen/biblioteksjefen er nærmeste overordnede.
Nærmere opplysninger fås hos kultursjef Jon Ole Hokstad, tlf 62 48 00 00.
Søknad, med kopier av vitnemål og attester, sendes til: Tynset kommune, rådmannen, 2500 Tynset.
Søknadsfrist: 30.06.97.

Larvik kommune
Larvik bibliotek ligger i Vestfolds sydligste kommune, med 39.000 innbyggere. Virksomheten består av hovedbibliotek og 6 avdelinger, utlånet ligger på ca. 320.000 i året og aktivitetsnivået er høyt. Vi benytter EDBsystemet Bibliofil, og er nå på vei videre inn i dataalderen. Vi er 26 ansatte.

Førstekonsulent/EDB-koordinator
Stillingen som førstekonsulent/EDB-koordinator er ledig og ønskes besatt snarest.
Førstekonsulenten vil først og fremst være biblioteksjefens rådgiver når det gjelder IT-strategi og utvikling av personalets
IT-kompetanse, og vil også ha hovedansvaret for bibliotekets EDB-system I tillegg vil oppgavene være daglig personalledelse, planlegging og informasjon. I jobben vil også inngå utlånsvakter og enkelte kvelds- og lørdagsvakter.
Vi søker etter en person som har oppdaterte kunnskaper innen EDB, er resultatorientert og faglig oppdatert, og som kan
tenke helhetlig i forhold til bibliotekets EDB-behov. Du må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver, og like deg i et aktivt
bibliotekmiljø.
Det kreves 3-årig høgskole i bibliotek- og informasjonsfag, samt tilleggsutdannelse innen EDB. Videreutdanning i informasjonskunnskap og EDB fra Høgskolen i Oslo vil være relevant, men også søkere med annen utdanning vil bli vurdert.
Stillingen avlønnes i st.kode 6514, ltr 33-36.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Mariane Karlsen eller førstekonsulent Unni
Minsås i tlf. 33 18 63 01.
Søknad med oppdatert CV, vitnemål og attester sendes Larvik Bibliotek, Nansetgt. 29, 3256 Larvik, innen 27.06.97.
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KVINNHERAD KOMMUNE
-fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar og ligg
i Hordaland ved ytre del av Hardangerfjorden. Rosendal er administrasjonssenter og Husnes handels- og
skulesenter. Kommunen har ein svært variert natur med
gode høve ti1 friluftsliv. Kultur- og fritidstilboda er
mange og varierte.

BIBLIOTEKSJEF
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig stilling som biblioteksjef frå 01.08.97. Biblioteket er organisert med
hovudbibliotek, bokbuss og fire avdelingar. Biblioteket
brukar edb-systemet Bibliofil og Internett.
Hovudbiblioteket er sentralt plassert på Husnes i lyse
og tidsmessige lokale. Det er tilsett tilsaman l2 personar
i 7,5 årsverk.
Biblioteket er ein del av kulturetaten og sorterar under
hovudutval for miljø og kultur. Kultursjefen er biblioteksjefen sin næraste overordna.
Aktivitetsnivået er høgt, og biblioteket samarbeider med
lag og organisasjonar. Det vert lagt stor vekt på utadretta verkesemd, m.a. med utstillingar og arrangement.
Biblioteket har ansvar for kommunal informasjonsteneste.
For stillinga vert det krevd eksamen fra Høgskulen i
Oslo, bibliotek- og informasjonsstudiene, eller tilsvarande godkjend utdanning. Vi ønskjer søkjarar som er
utadvende og kreative. Det er ønskjeleg med
leiarerfaring, relevant praksis og god kjennskap til edb.
Kommunen dekkjer delvis flytteutgifter etter reglement
og kan hjelpa med å skaffe husvere. Stillinga er løna i
ltr. 35. Tilsetting skjer elles etter gjeldande lover, reglement og tariffavtaler.
Nærare opplysninger får du ved å venda deg til kultursjef Stein Haugen (tlf 53 48 32 25).
Søknad med referansar og kopi av attestar vert å senda
Kvinnherad kommune, Personalkontoret, 5470 Rosendal, innan 1. juli.
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA
Navn

Født

Adresse

Tlf.

Postnr.

Poststed

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Yrkesaktiv
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:

Det fins en del bibliotekblad i
Norge. Noen mener det er for
mange. Andre mener de er for
like. Atter andre mener at de papirbaserte tidsskriftenes tid snart er
forbi. Uansett er det nok sunt med debatt om tidskriftene i bransjen.
Det er viktig å ha en gjennomtenkt og felles forståelse av hvilke informasjonskanaler og debattarenaer vi bibliotekarer skal forholde oss til.
Men viktigere enn debatt om tidsskrifter, er debatt i tidskrifter. Frisk,
saklig og levende debatt, der folk med ulik kompetanse og ståsted
bryner standpunkter mot hverandre. Det er for lite slik debatt for tiden. Kanskje vi lever i en tid da klare standpunkter har trange kår?
Det skråsikre søttitallet er over. Det ironiske åttitallet er også tilbakelagt. Hva kjennetegner vår tid? Jeg synes å merke at mange er på leit
etter seriøsitet, analyse, politikk, ståsted. Både i samfunnspolitikken
og i bibliotekpolitikken. Mitt håp er at bibliotekarer styrker debattkulturen og går løs på de store spørsmålene. For dette bladet betyr det
at spaltene er åpne for innlegg om bibliotekaryrket i IT-samfunnet,
for å bruke kardinalspørsmålet for vår yrkesgruppe som eksempel.
I en artikkel i denne månedens Bibliotekaren skriver avdelingsbibliotekaren ved Bibliografisk avdeling ved Universitetsbiblioteket i
Oslo, Øyvind Berg: «Utbredelsen av internett og World Wide Web har
på mange måter endret de materielle, funksjonelle og organisatoriske
rammebetingelsene for bibliotekenes virksomhet. Innarbeidete mønstre og klart definerte roller i forhold til produksjon, distribusjon og
bruk av informasjon er i ferd med å endre seg.»
I april-nummeret av Bibliotekaren hadde vi en artikkel av biblioteksjefen i Odder i Danmark, Gitte Hehling. Hun skrev blant annet: «Det
er for dumt å tro at det som alle kan søke og finne i baser fra lenestolen hjemme hos seg selv, skal være bibliotekets satsingsområde i fremtiden. Vi tilbyr jo heller ikke aftener a la «kom på biblioteket og se
TV». Det det er fremtid i, må være det folk ikke kan få hjemme hos
seg selv.»
Her har vi to forskjellige innfallsvinkler til IT-revolusjonens konsekvenser for bibliotekarer. Det fins flere innfallsvinkler og det fins flere
standpunkter. Snakk med kollegaer om dette, hiv deg over tastaturet,
prøv å formulere problemstillinger eller løsninger. Skriv en kort sak
om ett poeng du synes er vesentlig. Kort sagt: Bibliotekaren er åpen
for mer debatt!
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