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Bibliotekaren
Høsten 1997 markerer en milepæl i Bibliotekarforbundets korte historie. Vi har fra august i år en
valgt leder på heltid. Randi Rønningen ble gjenvalgt som BF-leder for en ny toårs periode på vårens landsmøte og sluttet i sommer i sin gamle
jobb som leder av Menighetsfakultetets bibliotek.
Nå er hun bare vår! Både forbundstyret og landsmøtet har slått fast at vi har medlemsvekst og budsjett nok til å bære 2 hele stillinger i BFs sekretariat i Lakkegata: Leder på heltid og faglig sekretær i full stilling. Dette er uttrykk for at satsingen
på eget forbund for bibliotekarer har vært riktig.
Aldri tidligere har bibliotekarer i Norge hatt noen
i fulle stillinger til å jobbe for sine interesser. Nå
har vi to!
Og jobbinga har gitt resultater. Bibliotekarforbundets tillitsvalgte har gjort mye bra arbeid i
tariffoppgjørene og står overfor nye utfordringer i
høstens lokale forhandlinger. Bibliotekarer har
blitt mye mer synlige på de områder der BF opererer. Sentralt har BF posisjonert seg brukbart.
Med virkning fra 1.mai neste år har BF på kommunal sektor fått selvstendig partsforhold i hovedtariffavtalen og hovedavtalen. I staten var dette
en realitet fra det øyeblikket vi kom inn i AF.
Skeptikerne mot opprettelsen av BF har så langt
ikke fått rett. Men som andre fagforbund står vi
overfor en mengde utfordringer i åra som kommer. Hvordan skal vi håndtere IT-utviklinga? Hva
med styrkinga og spredninga av bibliotekarutdanninga i Norge. Hva med det nye stillingsregulativet? Og hvordan skal vi håndtere sammenhengen mellom bibliotekarenes interesser og
bibliotekpolitikken? Vi har intervjuet Randi
Rønningen om disse spørsmålene. Hun gjør opp
status og ser framover, før høstens heltidsarbeid
for BF tar til.

"I skyddet av den täta granhäcken upptäckte Tham en underlig figur. Vem i all världen kunde
det vara! Var det möjligt? Det kunde knappast råda tvivel om saken! Detta stripiga, oklippta
hår hängande över en hög, kantig panna, denna starkt buktade näsa kunde bara höra hemma
hos en enda individ, hans oförbätterlige, förrymde antikvarie frå Altona! Ja, vid Gud, var det
inte Martin Friedrich Arendt, den lärde antikvarien och bibliotekarien." Fra Harold Schiller:
Vännerna ; en roman om den sergelska kretsen på Dagsnäs. - Stockholm : Bonnier, 1938.
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Innhold:
"Samlingsutvikling" - det nye grunnfaget i Mo i Rana
I høst starter enda et nytt studium i Nord-Norge, denne gang gjennom Høgskolen i
Nesna, lokalisert i Mo i Rana. Studiet heter samlingsutvikling, forteller Johan Koren
fra Høgskolen i Nesna
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BF får selvstendig avtale med Kommunenes
Sentralforbund
Da «Prosjekt Bibliotekarforbund» startet i 1992 var et av hovedargumentene mot et
eget forbund for bibliotekarer at vi ikke ville få forhandlingsrett. Dette ble av noen
motstandere gjentatt til det kjedsommelige, til tross for at påstanden gang på gang ble
tilbakevist som usann, skriver Randi Rønningen, i en artikkel som forteller om overgang
fra 13-gruppe til selvstendig partsforhold for BF neste år.
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Svein Bendik Hansen ble ny biblioteksjef i Fredrikstad
Svein Bendik Hansen ble i slutten av juni ansatt som biblioteksjef i Fredrikstad.
Utlysningen vakte mye oppmerksomhet, ettersom den varslet at det ville bli søkt
dispensasjon fra kravet om bibliotekarutdanning fra Statens bibliotektilsyn. Side 6

Nå er hun bare vår!

Levering av stoff:
Artikler og annet stoff sendes redaksjonen innen deadline, som e-post eller med vanlig post vedlagt diskett. Vi
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Randi Rønningen ble valgt til BFs første leder på stiftelsesmøtet i 1993, gjenvalgt på
det første ordinære landsmøtet i 1995 og gjenvalgt for en ny to-års periode på årets
landsmøte. Parallelt med dette har hun hatt full jobb som biblioteksjef på
Menighetsfakultetet. Det er først fra august i år at hun får sjansen til fullt ut å
konsentrere seg om å være BF-leder. For nå har hun kastet seg uti det. BF har budsjettert
med leder i hel stilling og Randi har sagt opp jobben på MF.
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NBF i møte med Turid Birkeland
25. juni møtte en delegasjon fra Norsk bibliotekforening kulturminister Turid
Birkeland. Fra Kulturdepartementet deltok også avdelingsdirektør Stein Sægrov og
førstekonsulent Halldis Sandsdalen.
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Verden går under førstkommende mandag
Overskriften er hentet fra reklamen til et norsk firma som kaller seg "en innovativ og
profesjonell aktør innen norsk informasjonsformidling av trykte medier, radio/TV,
internett, databaser og andre offentlige informasjonskanaler". Lurer på hvor mange
av de ansatte som er bibliotekarer, spør Kirsti Tveitereid.
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Metadata i kunnskapsorganisatorisk lys

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.

"Aller først har jeg en bekjennelse. Jeg er en katalogisator. ... Som katalogisator
lærer en å tenke helhet og struktur. Det er derfor en får et aldri så lite sjokk når det
plutselig er kastet 150 millioner dokumenter "på bordet", eller rettere sagt "på nettet"
som virker temmelig ute av kontroll, foreløpig", skriver Anne Munkebyaune fra NBR
i en lang og grundig artikkel om forfatterproduserte metadata i en kunnskapsorganisatorisk kontekst.
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BFs forbundsstyre:
Randi Rønningen (leder)
BFs sekretariat
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0187 Oslo
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22 17 04 95
Fax:
22 17 04 96
Tlf.priv.:
22 19 56 41
E-post: bibforb@online.no

leder'n
RANDI RØNNINGEN, FORBUNDSLEDER
Annet sted i dette nummeret av Bibliotekaren vil dere lese at Bibliotekarforbundet
i 1998 vil få selvstendig partsforhold med
Kommunenes Sentralforbund. Dette er et
langt skritt framover for BF. Vi som var
med å starte BF husker godt de som skråsikkert uttalte at «BF vil aldri få egen avtale i kommunesektoren». For å sitere Odd
Børretzen «Noen ganger ...», og dette er et
slikt tidspunkt, gjør det godt å se at motstanderne tok feil.
Men denne følelsen av triumf er noe vi raskt
skal legge bort. Det viktigste med denne
endringen av partsforholdet til KS er at BFs
tillitsvalgte kan forholde seg til motparten
på en annen måte
enn tidligere. Nå
kan ikke lenger de
kommunale arbeidsgiverne si
nei til å forhandle
med BF, eller
nekte BFs medlemmer permisjon med lønn for
å delta på kurs.

mange kommuner bare har ett medlem. Det
sier seg selv at vi vil ha fordeler av å kunne
arbeide sammen med andre. Og det er flere
i AF som er i samme situasjon som oss og
som trenger et lokalt apparat utover egen
organisasjon.
Men strir ikke dette mot BFs opprinnelige
profil? Var ikke intensjonen BF at vi skulle
stå på egne ben? Jeg mener det ikke er noen
motsetning i det å være et selvstendig forbund og å samarbeide med andre. Som en
av flere likestilte partnere har vi en helt
annen mulighet til å påvirke det samlede
resultatet enn om vi er en underavdeling
av noe større. Jeg mener fortsatt det er viktig at bibliotekarer tar
ansvar for
egen lønnsutvikling, og
ikke stoler
på at andre
skal kjempe
for oss. Men
det betyr
ikke at vi
skal isolere
oss. I AF finner vi medlemsorganisasjoner som kjemper for det samme som BF, at utdanning,
kompetanse og ansvar skal gi uttelling. Går
vi sammen om slike krav også overfor lokal arbeidsgiver, tror jeg vi har større muligheter for å nå fram med vårt syn enn om
vi opptrer hver for oss. Spesielt i drøftingene i forkant av de lokale lønnsforhandlingene er det viktig at AF samlet kan gi
uttrykk for prinsipper o.l. for fordeling av
midlene. Herved oppfordres BFs tillitsvalgte til å ta kontakt med de andre AFforbundene på sin arbeidsplass!

...BFs tillitsvalgte kan
forholde seg til motparten på en annen måte
enn tidligere...

Men dette vil altså
først være en realitet i 1998. I høstens forhandlinger har vi våre rettigheter knyttet
til 13-gruppen.
Det at BF har kjempet for et eget partsforhold med KS betyr ikke at vi er motstandere av å samarbeide med andre forbund i AF. Tvert i mot, jeg tror BF har mye
å hente ved at AF opptrer mere samlet også
lokalt. Et eget partsforhold gjør arbeidet for
våre tillitsvalgte enklere, men det må ikke
hindre oss i se oss som en del av et større
fellesskap. BF er et lite forbund, som i

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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«Samlingsutvikling» - det
nye grunnfaget i Mo i Rana
symbol eller direkte levninger inneholder
informasjon som kan formidle innsikt om
verden i fortid og nåtid.» På samme måte
defineres samlinger som «et utvalg av gjenstander (dokumenter) med meningsfylt innhold som er samlet etter bestemte kriterier
og med en bestemt målsetting til en helhetlig gruppering.»

Johan Koren
Høgskolen i Nesna

Ved første øyekast kan et fag som inkluderer bibliotek, arkiv og museum virke som
en blanding av ulike begreper. Bibliotek
har tradisjonelt befattet seg med bøker og
utlån til publikum, arkiv med oppbevaring
av forskjellige dokumenter fra en bestemt
institusjon eller organisasjon eller person,
og museum med oppbevaring og formidling av gjenstander gjennom forskning og
utstilling.

Uklare grenser
I høst starter enda et nytt studium i NordNorge, denne gang gjennom Høgskolen i
Nesna, lokalisert i Mo i Rana. Studiet heter samlingsutvikling, og det skal kjøres
som et grunnfag i første omgang, med
mulighet for utvidelse til mellomfag senere.
Målet er å studere samlinger, det være seg
i bibliotek, museum eller arkiv. Faget vil
kunne stå selvstendig eller inngå som et
ledd i en cand. mag.-grad, enten teoretisk
eller som del av en profesjonsutdanning,
bl.a. som et supplement til grunnfaget i
dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, eller i kombinasjon med kurs
i arkivkunnskap eller museumsformidling.

Men grensene mellom de forskjellige tjenestene og institusjonene er uklare, og
materialene som samlingene omfatter har
lenge gått ut over de tradisjonelle, særlig i
bibliotekene. Museum defineres av det internasjonale museumsrådet, ICOM, for
eksempel, som «a non-profit making, permanent institution in the service of society
and of its development, and open to the
public, which acquires, conserves,
researches, communicates, and exhibits, for
purposes of study, education and enjoyment,
material evidence of people and their environment.» Nasjonalbibliotekene kunne
godt falle under denne definisjonen. Arkiv kan jo også kalles «material evidence
of people and their environment.»

Det filosofiske grunnlaget
Samlingsbegrepet
Det filosofiske grunnlaget er tenkt i samsvar med det som ligger til grunn for
Tromsø-faget dokumentasjonsvitenskap.
Studieplanen
for
grunnfaget
i
dokumentasjonsvitenskap definerer dokument som «enhver gjenstand som gjennom

På samme måte er samlingsbegrepet i seg
selv nokså tøyelig, og dekker alt fra materialer oppbevart i magasin til virtuelle, digitaliserte samlinger. Samlinger kan være
mer eller mindre tilgjengelige for publi-

kum, fra fritt utlån til «hands-on» samlinger, til samlinger åpne kun for utvalgte
grupper eller enkelt personer, til fullstendig lukkede samlinger. De kan også være
lokalisert på ett sted eller spredt geografisk eller elektronisk. Det virker derfor mer
fruktbart å snakke om ulike type samlinger, etter samlingens formål: bevaring av
materialene, informasjonsformidling,
kulturformidling, osv. Og det er nettopp
det studiet legger opp til, som kontrast til
de tradisjonelle utdanningene og Tromsøs
dokumentasjonsvitenskap.

30 studentplasser
Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet godkjente faget i februarmars i år med en bevilgning til 30 studentplasser, og førsteamanuensis Johan Koren
ble tilsatt 1. juni som faglig ansvarlig. Tilbud om plass ble sendt 16. juli til 35 av 51
søkere. Hele 28 av disse har bopæl i Nordland, 17 i Rana kommune alene. Dette sier
noe om behovet for et høgskolestudium på
Mo, men har også sin bakgrunn i en årelang kampanje om etablering av en
bibliotekfaglig utdanning i kommunen.
I 1989-90 og igjen i 1990-91 ble første året
av utdanningen fra daværende Statens bibliotek- og informasjonshøgskole kjørt på
Mo, fulgt opp av påbyggingsåret i 199192. Nå, 1996-98, kjøres grunnfaget igjen,
denne gang i regi av Universitets
registreringssentral. Men det er nok en
éngangsforeteelse.
Grunnfaget i samlingsutvikling er ment
som et permanent tilbud som allerede har
vakt en del oppmerksomhet. Høgskolen i
Nesna ser fram til et spennende samarbeide,
ikke bare med bibliotek-Norge, men også
med museums- og arkiv-Norge.
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BF får selvstendig avtale med
Kommunenes Sentralforbund
Randi Rønningen
Forbundsleder i BF
FRA FORBUNDET
Da «Prosjekt Bibliotekarforbund» startet i
1992 var et av hovedargumentene mot et
eget forbund for bibliotekarer at vi ikke ville
få forhandlingsrett. Dette ble av noen motstandere gjentatt til det kjedsommelige, til
tross for at påstanden gang på gang ble tilbakevist som usann. For oss som arbeidet
med å opprette Bibliotekarforbundet var det
aldri tvil om at vi ville få forhandlingsrett
i alle de tre offentlige sektorene, forutsatt
at vi ble medlem av AF.
I staten er det slik at alle forbund tilsluttet
en hovedsammenslutning får forhandlingsrett. Da BF ble medlem av AF fra 1. januar
1995 ble vi automatisk en del av avtaleverket mellom staten og arbeidsgiverorganisasjonene.
I kommunal sektorer var det en mer omstendelig prosess. BF ble frarådet å kreve
eget partsforhold med Kommunenes Sentralforbund og Oslo kommune, men fikk
raskt klarsignal for å bli medlem av 13gruppen som har avtale med KS og Oslogruppen som har avtale med Oslo kommune. Slik sett hadde motstanderne av BF
rett, vi fikk ikke en egen avtale med arbeidsgiveren, men alle våre rettigheter blir
ivaretatt gjennom felles avtaler for flere
forbund i AF. Dette har medført at BFs
medlemmer har alle rettigheter som er nedfelt i avtaleverket, riktignok ikke som BFmedlem, men som en del av 13-gruppen
eller Oslo-gruppen.
Med få unntak har dette fungert uten problemer. BF har hatt egne tillitsvalgte som
har deltatt i forhandlingene, fått permisjon
med lønn for å delta på kurs o.s.v. Men vi
skal ikke legge skjul på at vi også har hatt
problemer. Enkelte kommuner har opptrådt
svært firkantet og har ikke villet forholde

seg til BF, kun til 13-gruppen. Noen av BFs
medlemmer har også fått avslag på søknad
om permisjon med lønn for å delta på sentrale arrangement i BF- eller AF-regi. Arbeidsgiveren har i disse tilfellene vist til at
vårt medlem representerer BF, ikke 13gruppen som er den formelle avtaleparten.
BF har tatt opp denne uheldige praktiseringen av avtalen i den sentrale 13-gruppen. I begynnelsen av 1997 sendte vi
sammen med lederen av 13-gruppen et notat til AF hvor vi ba om at dette ble tatt opp
med KS.
I kommentarene til Hovedavtalens § 1-1
står det at medlemskap i forhandlingssammenslutning er tilstrekkelig for å oppnå
partsforhold i tariffavtalene. Dette kravet
fyller BF i og med vårt medlemskap i AF.
Men det er AF som må kreve partsforhold
for BF og de andre organisasjonene i 13gruppen. Saken måtte derfor behandles i
rådet til AF-kommune (AF-K).
Ikke uventet var det enkelte motforestillinger blant de andre AF-forbundene. Det var
ikke uenighet om at organisasjonene i 13gruppen skulle ha et selvstendig partsforhold, men det ble uttrykt bekymring over
at alle disse organisasjonene skulle bli med
i AF-Ks råd. Dette ville gjøre et råd som
allerede nå er i største laget enda større, og
det ville forskyve maktfordelingen intern i
rådet. Kompromisset ble at rådet enstemmig gikk inn for å kreve selvstendig partsforhold for 13-gruppens organisasjoner,
men at disse organisasjonene fortsatt opptrer som en enhet internt i AF, med kun to
representanter og en stemme i rådet.
Dette er en løsning som BF kan leve med.
Vi ønsker oss primært egen plass og stemme
i AF-Ks råd, og mener dette ikke er unaturlig siden BF allerede nå har flere medlemmer enn foreninger med fast plass i rådet. Men det desidert viktigste for oss er at
våre lokale tillitsvalgte får de rettigheter et
eget partsforhold med arbeidsgiver gir. Sentralt fungerer 13-gruppen veldig bra. Vi

samarbeider godt og BF opplever at våre
synspunkter kommer godt fram via gruppen. Høstens kursvirksomhet i 13-gruppens
regi er et godt eksempel på at vi også har
nytte av samarbeidet.
AF hadde 5. juni et møte med KS om saken. KS uttrykte betenkeligheter med utvidelsen, men partene ble enige om at de 10
organisasjonene i 13-gruppen skal gis selvstendig partsforhold i Hovedtariffavtalen og
Hovedavtalen med virkning fra 01.05.98
Dette betyr altså at BF fra 1. mai 1998 har
selvstendig partsforhold med KS. Dette
innebærer at BFs medlemmer og tillitsvalgte omfattes av alle de rettigheter og
plikter som er nedfelt i avtaleverket. For
de fleste vil dette ikke innebære store endringer fra dagens situasjon, men der hvor
arbeidsgiver kun har villet forholde seg til
13-gruppen, må de fra neste år forholde seg
til BF. Lokalt vil begrepet 13-gruppe bortfalle.
Vi presiserer helt til slutt at dette først gjelder fra 1998. I høstens lokale forhandlinger er det fremdeles 13-gruppen, og ikke
BF, som har forhandlingspart overfor arbeidsgiver.

Gratulerer
Sølvi!
BFs faglige sekretær Sølvi Kristiansen har
fått barn! Fredag 1. august kom det ei fin
jente på drøyt fire kilo og litt over halvmeteren lang. Alt er bra med mor og barn
meldes det fra ammetåka. Vi gratulerer og
ønsker Sølvi og barn en god ettersommer
og høst. 10. november er Sølvi tilbake i BFsekretariatet.
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Svein Bendik Hansen ble ny
biblioteksjef i Fredrikstad
Redaktør Erling Bergan
Svein Bendik Hansen ble i slutten av juni
ansatt som biblioteksjef i Fredrikstad.
Stillingsutlysningen vakte som kjent mye
oppmreksomhet, ettersom den varslet at det
ville bli søkt dispensasjon fra kravet om
bibliotekarutdanning fra Statens bibliotektilsyn. To ganger ble stillingen utlyst. Ett
avslag på dispensasjonssøknad fikk kommunen. Og nå er altså ansettelsen gjort, på
en lykkelig måte for alle parter.
Den ansatte er nå biblioteksjef i Rygge kommune, med bibliotekareksamen fra
Dælenenggata i sin skjønneste orden. Til
Fredrikstad blad sier Svein Bendik Hansen
at hans kjappe programerklæring er: Mindre tro på sannheter og autoriteter. Dessuten varsler han nedtrapping og omlegging
av et mangeårig politisk engasjement.
- Det er helt uaktuelt å være førstekandidat
for Bymiljølista ved valget om to år, sier
han til avisa.
- Jeg er et politisk menneske, og vil fortsatt
være det, men på en annen måte. Jeg kan
fortsatt være aktiv i kampen mot EU. Jeg
vil være aktiv i Bymiljølista og kan godt
tenke meg å stå sist på listen om to år, sier

Svein Bendik Hansen. Frem til da vil han,
slik han selv uttrykker det, skygge unna
hvis han møter habilitetsproblemer.
Fredrikstad blad melder videre at byens nye
biblioteksjef for tiden planlegger nytt bibliotek i Rygge som han forlater etter ti år.
I den forbindelse har han vært på studietur til Danmark. Impulsene kommer i like
stor grad den nye arbeidsgiveren til gode.
Svein Bendik Hansen er i det hele tatt opptatt av at det er for mange strikte regler i
det norske bibliotekvesenet. Han vil ta inn
serieforfattere, innføre garanti for hvor fort
bøker kan skaffes, vil organisere det salget
biblioteket har i egen «butikk», vil gå til
inkasso for å få inn bøker, vil gjerne ha en
kafé der det kan være inntektsbringende
reklame for Evergood eller Coca Cola og
han kan godt tenke seg å samarbeide med
et reisebyrå om turer.
- Dette er tanker jeg kaster frem. Det gjorde
jeg i intervjuet også. Så må vi sammen utforme det konkrete innholdet i tiltakene.
Svein Bendik Hansen nevner May Grethe
Lerum som eksempel på en lesbar serieforfatter. - Det er mer komplisert enn vi
har vært vant til å skille mellom høyt og
lavt i litteraturen, sier han.

Tanken om en garanti for personlig service
har de jobbet med å prøve ut i Rygge. På
spørsmål om dette blir bibliotekvesenets
svar på pasientgarantien sier han at innholdet i den må prøves ut etter hvert. Forslaget om egen «butikk» stammer fra Danmark der bibliotekets salg er bedre organisert og er samlet på en del av disken. Inkasso er prøvd i Rygge, og det med godt
resultat. - Vi fikk aldri inn bøker før den
tid. Da vi startet med inkasso fikk vi inn
bøker vi ikke hadde hatt på sju år!
Men det skal være gratis å låne bøker.
Biblioteksjefen står fast på det prinsippet.
- Jeg er overbevist om at vi ikke skal forandre på det. Derimot kan det en gang i fremtiden bli problematisk om kostbare datatjenester skal være gratis, mener han.
Svein Bendik Hansen mener det er et visst
preg av katedral over Fredrikstad bibliotek. Han er redd det kan hindre noen i å
søke dit. Samtidig er han opptatt av at brukerne skal høres. De skal ikke overta styringen, men få mer å si ved Fredrikstad
bibliotek i fremtiden, sier han til Fredristad blad.

Knut Hegna er
Utlånstid for video- Forfatter på nett
fagreferent
bøker til døve
Fra Tønsberg melder IT-koordinator VigNoen folkebibliotek har kommet i gang med
utlån av videobøker for døve barn og unge.
Flere kommer etter. Prosjektleder Anders
Ericson i Statens bibliotektilsyn anbefaler
at folkebibliotekene praktiserer samme
utlånstid for disse videobøkene som for
trykte bøker, enten det er 4 uker eller 1
måned. Utlånstider på tre dager eller en uke,
slik det ofte praktiseres for vanlige videofilmer, blir for kort. For døve barn er det
ekstra viktig å kunne repetere en videobok
flere ganger, sier Anders Ericson.

dis Gjelstad Jakobsen at folkebiblioteket i
byen deltar i et prosjekt som kalles «Nordiske røster» ved NDLC/NBR. Og den første lokale forfatteren er nå på nettet med
tekst og lyd. Det er Gro Dahle som har fått
æren, og hun finnes på:
http://tbg.tonsberg.folkebibl.no/tbg/forf/
forf.html.
Vigdis Gjelstad Jakobsen ønsker besøkende
velkommen.

I forrige nummer av Bibliotekaren hadde
vi en artikkel av Knut Hegna under tittelen: "Mer informasjon - mindre organisering? - kunnskapsorganisasjon og teknologi". Både på forsida og i innholdsfortegnelsen ble artikkelforfatteren omtalt som
leder av Informatikk-biblioteket på Blindern. Det er han nok ikke. Berit Strange
er bibliotekets leder, mens Knut Hegna er
fagreferent ved det samme biblioteket.
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Årsmøte i
Trøndelag BF
Litt forsinket har redaksjonen fått inn følgende referat:
10. mars 1997 var det årsmøte i Trøndelag
lokallag av Bibliotekarforbundet på Quality
Airport Hotel i Stjørdal.
På saklisten stod vanlige årsmøtesaker som
ble godkjent/vedtatt. Styret orienterte om
sine erfaringer i lokale lønnsforhandlinger
høsten 1996.
Valgkomitéens innstilling til nytt lokallagsstyre ble vedtatt. Styret for perioden 1997/
98 ble:
Leder:
Styremedl.:

Varamedl.:

Revisor:

Morten Haugen,
Ørland folkebibliotek
Guri Sivertsen Haugan,
Levanger bibliotek
Elisabeth F. Jellestad,
Trondheim folkebibliotek
Kirsti Sand,
Trondheim folkebibliotek
Arvid Hoff,
Trondheim folkebibliotek
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Bibliotekaren 10/97 (oktober) blir temanummer:

Bibliotekarer
i litteraturen!
I skjønnlitteraturen finner vi bibliotekarer som hoved- eller bipersoner i en rekke
bøker. Noen ganger som levende mennesker, noen ganger som klisjéer. Som yrkesgruppe finner vi roller vi kan identifisere oss med, vi kan dukke opp i underlige
sammenhenger eller som rene kulisser. Litteraturens behandling av bibliotekarer gir
et interessant blikk på en yrkesgruppe nordmenn flest har et forhold til. Hvordan
behandler forfatterne de yrkesutøverne som sprer bøkene deres til befolkningen?
Vi har bedt Cathrine Almaas fortelle om dette i et temanummer av Bibliotekaren i
høst. Hun har tatt utfordringen og skrevet en meget underholdene og interessant artikkel om forfatternes behandling av oss bibliotekarer.
Vi har blinket ut oktober-nummeret (10/97) av Bibliotekaren til å handle om dette. I
tillegg til Cathrines bidrag blir det også annet stoff om temaet. Bladet vil foreligge
15.oktober. Temanummeret vil bli trykt som et ordinært nummer, men i et større
opplag enn vanlig. Vi ønsker nemlig å tilby bibliotekene et antall eksemplarer til å
legge på skranken for interesserte lånere til å ta med seg. Dette er en del av profileringa av bibliotekarene, men på en litt annen måte enn vanlig. Bibliotekene betaler
kun for portoen og et lite ekspedisjonsgebyr for å motta bunken med blader, som ellers
er gratis. Medlemmer og abonnenter vil på ordinær måte motta bladet, som også er
åpent for annonser og noe annet nødvendig stoff.
Bestilling på publikums-eksemplarer av temanummeret "Bibliotekarer i
litteraturen"skal skje skriftlig til BFs sekretariat (adresse, fax og epost-adresse på s.3).
Mer informasjon kommer i september-nummeret av Bibliotekaren!

Trond Minken,
Trondheim folkebibliotek

Valgkomité: Steinar Lakså,
Meråker folkebibliotek
Sissel Bolstad Michaelsen,
Trondheim folkebibliotek
Kari Woll,
Steinkjer folkebibliotek
Som delegater til landsmøtet ble disse valgt:
Guri S. Haugan, Jan Erik Sandhals og
Morten Haugen. Varadelegater ble også
valgt.
Etter årsmøtet hadde vi faglig program.
Trine Johnsen orienterte om Europabiblioteket i Trondheim og Kari Woll orienterte om Miljøbiblioteket i Steinkjer.
Deretter spaserte vi bort til Stjørdal folkebibliotek og fikk omvisning av Frank
Nordby.

Ny organisering av Søkere til stillingen
Forskerforbundet som NBO-leder
Under denne tittelen står det en sak i spalten «Nytt fra Forskerforbundet» i siste nummer av FBF-nytt (4/97):

Nasjonalbiblioteket opplyser at følgende
personer har søkt stillinga som leder for
Nasjonalbibliotekavdelinga i Oslo (NBO):

«På det tredje styremøtet i Forskerforbundet
den 17. april ble det besluttet at de to arbeidsgruppene som henholdsvis skal utarbeide en veiledende mal for foreningsvedtekter, samt se på nytt medlemsregister
og kontingentinnkrevingsrutiner, er godt i
gjenge. Styret skal behandle en handlingsplan for den videre fremdrift i omorganiseringen på møtet den 12. juni. Her vil det
bli nedsatt et utvalg som skal arbeide videre med prosessen. I samme styremøte vil
mal for foreningsvedtekter bli behandlet før
det blir sendt ut på høring til medlemsforeningene.»

Øyvind Berg, 46 år,
avdelingsleder, bosted Oslo.
Sissel Nilsen, 55 år,
biblioteksjef, bosted Oslo
Kari Gulbraar, 55 år,
hovedbibliotekar, bosted Oslo
Rolf Dahlø, 54 år,
avdelingsleder, bosted Oslo
Per Morten Bryhn, 55 år,
ass. overbibliotekar, bosted Oslo
Karen Marie Ellefsen, 46 år,
direktør, bosted Lørenskog
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Nå er hun bare vår!
Randi Rønningen ble valgt til BFs første leder på stiftelsesmøtet i 1993, gjenvalgt på det første
ordinære landsmøtet i 1995 og gjenvalgt for en ny to-års periode på årets landsmøte. Parallelt
med dette har hun hatt full jobb som biblioteksjef på Menighetsfakultetet. Det er først fra august i år at hun får sjansen til fullt ut å konsentrere seg om å være BF-leder. For nå har hun
kastet seg uti det. BF har budsjettert med leder i hel stilling og Randi har sagt opp jobben på
MF.

Forbundsleder Randi Rønningen
intervjuet av Erling Bergan

Vi finner Randi i ferieidyllen Langangen.
Hit reiser hun og ektemannen Leif Mathisen så ofte det lar seg gjøre. Nå er det altså
sommerferie mellom to jobber. Tid for å
gjøre opp status.
- Nå har du jobb som BF-leder fram til neste
landsmøte om to år. Etter det har du ingen
garantier. Hva får deg til å gjøre noe så risikabelt?
- For det første hadde jeg vært på MF en
del år. Så det var et passende tidspunkt å
slutte på. Jeg vet fra tidligere erfaringer at
når jeg har vært borte fra en jobb et år eller
to så er det ikke bestandig like naturlig å
komme tilbake. Så opplever jeg vel også at
arbeidsmarkedet for bibliotekarer er så bra
at jeg vil få meg ett eller annet å gjøre også
etter neste landsmøte. Jeg ser vikarbyrå som
hele tiden averterer etter bibliotekarer, så
jeg har et avslappa forhold til dette. Dessuten må jeg si at oppsigelsen hverken har
noe med MF eller BF å gjøre. Dette er en
avgjørelse jeg har tatt som privatperson.
- Blir det stor forandring for deg å begynne
på full tid i BF?
- Den største forandringen blir at jeg kan
konsentrere meg om én ting. Nå har jeg
hele tida har hatt to oppgaver, både det å
være leder av MFs bibliotek og det å lede
BF. Selv om BF har hatt Sølvi, som har
gjort en kjempejobb de siste årene, så er
det allikevel lederen som har ansvaret.

- Hvilke arbeidsoppgaver vil du
kaste deg over
først?
- Jeg ser fram til å
få gjort en del av de
tingene som jeg
tidligere har tenkt
mye på, men som
det ikke har vært
tid til: oppfølging
av lokallag, oppfølging av enkelte saker, bedre profilering av BF. Det er
mye som kan gjøres. Men samtidig
er det litt farlig
med forventningene, som nå kanskje er litt større.
Hvis jeg ikke får til
dette, på heltid, så
er fallhøyden blitt
større.
- Blir det ensomt i
BF-sekretariatet?
- Nei, det tror jeg
ikke. Sølvi kommer jo snart tilbake
etter permisjonen
sin. Dessuten har vi
jo et godt fungerende kontorfellesskap med
fire andre AF-forbund i Lakkegata. Vi ser
mye til hverandre og har mange like problemstillinger. Så selv om jeg er aleine om
mange arbeidsoppgaver for BF, er det langt
fra ensomt i Lakkegata.
- Hva slags vilkår har du som BF-leder? Er
det full jobb fra morgen til kveld med for-

(Foto: ebe)

ventning om at du er tilgjengelig når det
måtte være?
- Utgangspunktet er at jeg skal ha vanlig
arbeidstid fra 8 til 4. Men med en del møter på kveldstid vil det bli litt ukurant arbeidstid likevel.
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Tre kjappe om forfattere
- til bibliotekaren Randi:
1. Hvem har skrevet «Den tiende
mann»?
Svar: Graham Greene. (Riktig)
2. Hvilken forfatter uttalte «Glem
biblioteket» i Telenors internett-reklame i fjor?
Svar: Torgrim Eggen. Men han
trakk vel den uttalelsen tilbake
seinere. (Riktig.)
3. Hvor mange bøker har Margit
Sandemo skrevet i serien
"Sagaen om isfolket»?
Svar: 63.(Feil. Rett svar er 47)
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teknologien. Randi
fremhever dette som
en glimrende måte å
profilere bibliotekaryrket og bibliotekene
på.
- Liker du selv å
komme i medias søkelys?

- Da styret fastsatte lønna mi var den noe
høyere enn den jeg hadde på MF. Men så
ble stillinga mi på MF oppjustert like etter
det. Så jeg går faktisk ned i lønn nå.

- Nei, ikke nødvendigvis. Men jeg ser
jo at det er en del av
lederoppgaven å
være villig til å
komme i det søkelyset. For oss er kanskje problemstillingen heller om vi klarer å komme i
medias søkelys, enn
om vi liker oss der.
Spørsmålet er om vi
klarer å være interessante for media.

- Du sier at du nå får sjansen til å følge opp
både lokallagene og noen saker bedre. Hvor
er de største utfordringene for BF som organisasjon nå?

- Ser du noen saker
vi bør kunne markere oss på i løpet av
høsten?

- Får du lønn som fortjent?

(Foto: ebe)
- Fortsatt er det som har med lønn og lønnsforhandlinger å gjøre viktig. Jeg tenker spesielt på det nå siden vi skal inn i en ny runde
med lokale forhandlinger til høsten. Vi har
fortsatt mye å gjøre her. Vi har blant annet
fortsatt mye å gjøre for å skolere tillitsvalgte.
En annen ting vi har snakket om i styret er
at vi skal prøve å profilere BF også som
bibliotekpolitisk organisasjon, både ved at
vi skal delta i den generelle bibliotekpolitiske debatten, men også ved å være med
på å sette saker på dagsorden. BF kan arrangere møter. Vi kan skrive også i andre
blader enn Bibliotekaren. Vi kan være aktive på møter og seminarer. Og dette dreie
seg selvfølgelig ikke bare om meg som leder. Dette gjelder hele BFs organisasjon med
lokallagsledere, styremedlemmer, tillitsvalgte og menige medlemmer. Vi må også
evne å gripe fatt i saker som dukker opp
ellers i samfunnet og som det er helt naturlig for oss å gripe fatt i.
Randi trekker fram et eksempel fra sommerens avisbunker. BFs lokallagsleder i
Hedmark/Oppland, Klaus Jøran Tollan, har
skrevet en kronikk i Hamar Arbeiderblad
hvor han tar opp problematikken med bibliotekenes forhold til informasjons-

- En ting som ikke
har med bibliotekverden i Norge å gjøre enda, men som kan
utvikle seg, er dette med ytringsfrihet og
bibliotekenes mediaprofil. Vi har sett hva
som skjer i Frankrike. Dette interesserer
langt flere enn bibliotekarer. Så har du problematikken rundt bruken og tilgangen til
internett. Offentlig informasjon er hele tida
en utfordring som bibliotekarer burde være
mer aktive i forhold til enn vi har vært til
nå. Ingen av disse sakene er nye. Men de
ligger der.
- Rekruttering til lederstillinger har vært
framme i det siste, med biblioteksjefstillinga i Fredrikstad som et aktuelt eksempel. Er det nok gode lederemner blant
bibliotekarer i Norge?
- Ja, jeg mener absolutt at vi har nok gode
lederemner. Det er ingen grunn til at det
skal være færre lederemner blant bibliotekarer enn i andre yrkesgrupper. Men vi har
et tilsvarende dilemma som mange andre
profesjonsutdanninger har, at folk utdanner seg fordi de ønsker å jobbe med faget
og ikke nødvendigvis for å være ledere.
Men det er et godt potensiale i vår yrkes-

gruppe, ikke minst fordi veldig mange bibliotekarer jobber aleine og på den måten
får nødvendig erfaring i budsjettarbeid, i å
ta beslutninger, i å forholde seg til styringsorgan og så videre. Selv om disse bibliotekarene ikke nødvendigvis leder personale,
så har de mange av de andre lederfunksjonene.

Tre kjappe om BF
- til leder Randi:
1. Hvem er leder av BFs lokallag
i Telemark?
Svar: Signe Hansen. (Riktig)
2. Hvor mange nummer av
Bibliotekaren er utgitt før
dette?
Svar: 29. (Feil. Rett svar er
32.)
3. Hvor mange medlemmer har
BF i år 2000?
Svar: 1.200. (Rett svar kommer
i Bibliotekaren nr.1/2000.)
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- Ja, det tror jeg. Det å være
leder kan være en tøff oppgave
og det å få en akseptabel lønn
for dette er viktig. Lønn sier
også noe om hvordan en blir
verdsatt av sine omgivelser.
Jeg skjønner at det kan oppleves som tåpelig å påta seg oppgaven som leder i en kommune
hvor andre ledere ligger skyhøyt over i lønn. Lønn er ikke
den eneste faktoren, men del
av et bilde som er viktig for at
folk skal ta på seg lederoppgaver.

- Innebærer dette at BF må styrke lokalapparatet sitt på kommunal sektor for å håndtere dette?

- Er lederlønningene førsteprioritet for BFs lønnsarbeid
framover?

- En viktig motforestilling mot opprettelsen av BF var nettopp problemene med å
organisere medlemmer som var veldig
spredt og med få eller ingen kollegaer i
kommunen sin. Har skeptikerne fått rett,
når det gjelder organiseringen av tariffarbeidet og forhandlingsarbeidet?

- I kommunal sektor i årets
oppgjør står mellomlederne
sentralt.
Det
vil
si
avdelingsbibliotekarene. Det
gjaldt i det sentrale og det gjel(Foto: ebe)
der i det lokale oppgjøret nå i
høst. Samtidig har vi jobbet
ganske mye med minimumslønninger for
- Er bibliotekarutdanninga en god leder- biblioteksjefer. Dette gjelder biblioteksjefene som er lavest lønna. Ledere i større
utdanning?
kommuner vil ikke bli fanga opp av det.
- Den kan vel aldri bli god nok. Men bi- Men her er det en trekkspilleffekt. Klarer
bliotekarer utdannet de siste årene mener vi å få opp avdelingslederne så vil det på
at de har fått en god lederutdanning i for- sikt få noe å si for biblioteksjefene også.
hold til mange andre profesjoner de møter Men det er klart at i de lokale oppgjørene
som vi skal ha nå, så må også biblioteksjeffor eksempel i kommunene.
ene passe på å fremme krav, nettopp fordi
Randi blir lett engasjert når det er snakk jeg tror at de veldig mange steder ligger
om verdsetting av bibliotekarer som ledere. lavere enn tilsvarende lederstillinger. Det
Hun er naturlig nok opptatt av at enkelte er viktig å få med seg at økning i lederkommuner ønsker å ansette folk uten lønninger på kommunal sektor stort sett må
bibliotekarutdanning som ledere av biblio- tas ut lokalt. I stalig sektor er det litt antek. Men da er hun snar til også å formane nerledes.
sine egne:
- Vi kan snakke om å beholde bibliotekloven slik den er nå og vi kan snakke om
Tre kjappe om idrett
dumme kommuner som ikke skjønner sitt
- til den sportsinteresserte Randi:
eget beste. Men det er oss sjøl det kommer
an på. Det er vi som må søke stillinger og
1. Hvem var det som ga Oddvar
det er vi som eventuelt må videreutvikle
Brå den berømmelige staven?
og videreutdanne oss innen disse områdene.
Svar: Terje Bogen. (Riktig)
Det nytter på en måte ikke å skylde på alle
2.
Hvilket fornavn har Flo-en som
andre hvis vi ikke selv er villige til å ta på
spiller på Sogndals eliteserielag
oss disse oppgavene. Jeg mener det i bunn
i fotball?
og grunn er vi bibliotekarer sjøl som beSvar: Nei, det kan jeg ikke
stemmer om vi skal fortsette å lede våre
huske... (Rett svar: Jarle.)
bibliotek eller om det andre som skal gjøre
3.
I
hvilken norsk by arrangeres
det.
årets VM i orientering?
Svar: Grimstad. (Riktig)
- Spiller lønnsnivået noen rolle for rekrutteringa av biblioteksjefer?

- Styrke er muligens et litt feil ord. Jeg opplevde i fjorårets forhandlinger at våre tillitsvalgte var utrolig flinke når vi tenker
på at dette var første gang. Jeg håper de
fleste har fortsatt og tar en ny runde nå som
de har litt erfaring. Det er dette lokalapparatet som må dyktiggjøres. Det må skoleres og få nyttige innspill fra oss sentralt.
Det er kanskje først og fremst forhandlingsteknikk som kan være viktig å få med seg
lokalt.

- Jeg syns heller tvert om! Vi har synliggjort bibliotekarene og bibliotekarenes lønn
på en helt annen måte nå som vi er eget
forbund. Samtidig er det mye å hente ved å
samarbeide med andre AF-foreninger lokalt. Det er jo mange AF-foreninger som
er sånn som oss. De har ett og to medlemmer rundt i mange kommuner og har like
mye som oss behov for støtte og hjelp. Ikke
minst i forberedelser til lokale forhandlinger. Jeg ser også at apparatet vårt har fungert på den måten at BF-tillitsvalgte fra nabokommuner eller fra lokallag har stilt opp.
Det har ikke vært bare én løsning, det har
variert. Erfaringene fra i fjor viser at det
lønner seg å være medlem av BF.
- Er det andre sider ved opprettelsen av BF
hvor skeptikerne har fått helt eller delvis
rett?
- Noe enkelte hengte seg opp i var dette
med et lite forbunds evne til å gi medlemmene juridisk hjelp når det måtte trenges.
Til nå syns jeg vi har klart det bra. Vi har
brukt advokat i de få sakene hvor det har
vært nødvendig og vi har betalt pr. oppdrag. Vi har ikke sittet igjen med noen saker som vi ikke har fått løst fordi vi ikke
har hatt den nødvendige kompetansen. Vi
opparbeider etterhvert kompetanse sjøl
også. Vi nyter godt av fellesskapet i Lakkegata og i AF når vanskelige saker dukker
opp. Det viser seg i det hele tatt å være lite
igjen av hovedargumentene mot opprettelsen av BF.
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- Hvordan er medlemstilslutninga til BF?
- Jeg syns den er over all forventning. Vi
fikk jo flere medlemmer i løpet av forrige
landsmøteperiode enn det vi hadde satt oss
som mål. Det er hele tida et jevnt tilsig av
medlemmer. Ikke minst er det gledelig at
så mange studenter slutter opp om BF. Det
er viktig at studentene tidlig blir informert
om hva en fagforening driver med. Dessuten er det et godt rekrutteringsgrunnlag. På
den andre siden har vi nå blitt så gamle at
folk melder seg ut fordi de går av med pensjon.
- Har lokallagene kommet skikkelig på
fote?
- Det er kanskje det vi sliter mest med å få
en skikkelig ordning på. Det er fortsatt mye
usikkerhet blant lokallaga om hva de skal
gjøre og hvordan de skal gjøre det. Vi hadde
en runde i forkant av landsmøtet. Og spørsmålet om retningslinjer for lokallaga var
oppe på landsmøtet. Likevel er lokallaga
et problem. De har ingen rettigheter i forhold til avtaleverket slik de lokale tillits-
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valgte har. De svever på en måte midt mellom alt.
Derfor har vi planlagt å ha et møte for alle
lokallagslederne i høst for å snakke om
deres rolle og prøve å finne felles arbeidsområder. Samtidig tror jeg det er viktig å
leve med at lokallaga opererer forskjellig.
Det er ulike behov rundt omkring. Det er
forskjellige personer som sitter i styrene.
- Nå har vi hatt to ordinære landsmøter i
BF historie. Hvordan syns du de har fungert?
- Fra mitt ståsted som leder har de vært
veldig bra. Men landsmøtedelegatene har
vært snille. Det kan selvfølgelig bety at de
er enige i de prioriteringene styret har gjort,
og det betyr det vel sannsynligvis også siden det ikke har kommet store motforestillinger. Samtidig har styret behov for å få
korrigeringer fra medlemmene via landsmøtet på ting vi gjør og mener. Jeg håper
at landsmøtet etterhvert skal bli mer av et
debattforum for videreutvikling av BF enn
det har vært til nå.
- Informasjonsteknologien er en hovedutfordring for bibliotekarer. Frykter du at IT
kan undergrave yrkesgruppa eller er det et
redskap som styrker
oss?

(Foto: ebe)

- Jeg syns jeg har sett
en tydelig tendens i
jobben min på Menighetsfakultetet. Det er vi
bibliotekarer som regnes som ekspertene i
informasjonssamfunnet. De som surfer mest
på internett er også de
som bruker biblioteket
mest. Vi får stadig
spørsmål om å hjelpe
brukerne våre med ITrelaterte problemer,
«for det er dere som er
eksperter på dette her».
Så jeg har stor tro på
at vi bibliotekarer har
livets rett i forhold til
IT-utviklinga. Men det
er klart at vi må bli
kjent med og bruke de
nye redskapene. Jeg
har ingen tro på at vi

Tre kjappe om Bibelen
- til den tidligere biblioteksjefen på Menighetsfakultetet:
1. Hvilket av brevene i Det Nye
Testamentet er kortest?
Svar: Ett av apostelen Johannes? Det andre? (Riktig)
2. En profet skulle på Herrens
befaling gå til Ninive og preke
for byen, men prøvde å stikke
av på et skip til Tarsis i stedet.
Herren skapte storm på havet,
skipsfolkene kastet profeten
over bord, havet roet seg og
hele mannskapet ble gudfryktige. Hva het profeten?
Svar: Jonas (med litt hjelp...)
(Riktig)
3. Hvor i Bibelen står det: «Den
ugudelige vinner en lønn som
svikter, men den som sår
rettferdighet, får en lønn som
varer»?
Svar: Nei, det vet jeg ikke...
(Rett svar: Salomos ordsprog,
11.kap., 18.vers.)

står i fare for å miste jobbene våre.
- Surfer du mye på internett selv?
- Nei. Surfer i den forstand at jeg sitter og
finner en ting og går videre fordi jeg finner
det veldig interessant, det gjør jeg nesten
aldri. De gangene jeg er inne på internett
er når jeg er ute etter spesiell informasjon.
Det har jeg til tider store problemer med,
andre ganger går det greit. Men å sitte i
timesvis og surfe kan jeg ikke huske å ha
gjort. Jeg er muligens ikke nysgjerrig nok?
- Hva leser du helst selv?
- Jeg er ikke av dem som kan vise til en
haug med spennende litteratur på nattbordet mitt. Det går mest i spenningsromaner
og aviser.
- Når Bibliotekaren intervjuer deg etter
neste landsmøte, vil det finnes på trykk eller bare på nettet?
- Det vil nok ihvertfall finnes på nettet. Jeg
kan vel tenke meg at det finnes begge steder. Men to år går veldig fort...
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Kjekt å ha
brukt til noe som helst. Samtidig gikk de
siste restene av både 10 og 20 år gamle
forelesningsnotater.
Så langt om min (og andres?) private trang
til å samle på de underligste ting. Jeg vet
ikke om vi bibliotekarer er verre eller bedre enn andre når det gjelder dette. Yrket
vårt består jo til en viss grad i å samle og
bevare, men samtidig burde vi vite bedre
enn de fleste at i hvert fall trykt materiale
vanligvis lar seg skaffe hvis man én dag
virkelig skulle ha bruk for det. «Du har jo
biblioteket ...»

Ingeborg Motzfeldt
Hovedbibliotekar
Høgskolen i Tromsø
MOTZFELDTET

Uttrykket i overskriften ble udødeliggjort i
en vise av Øystein Sunde for drøyt 10 år
siden. De fleste av oss trekker nok gjenkjennende på smilebåndet over denne menneskelige svakheten med å gjemme på det
meste, bare sånn for alle tilfellers skyld,
eller fordi man har noen (vage) planer om
å bruke det til noe - en gang når man får
tid.
Personlig har jeg erfart at jevnlige flyttinger kan være et godt mottiltak mot de verste utslagene av dette syndromet. Om man
ikke makter å kvitte seg med alt «overflødig» i første runde, så begynner man gjerne
å vurdere det sånn ca 3. eller 4. gangen
man skal til å pakke ned ting og saker man
innser at ikke har vært i bruk på mange år.
I forkant av en ny flyttesjau har jeg nå f.eks.
endelig klart å gi slipp på de gamle
katalogiseringsreglene, og Arnesens
klassifikasjonstabell, begge deler ervervet
da jeg begynte på bibliotekskolen i 1973.
Den kassasjonen satt langt inne, de har vært
med på ca 10 flyttelass, og har prydet bokhyllen min i over 20 år - uten å ha vært

Hvordan står det så til rundt omkring i de
norske bibliotekene? Fra egne erfaringer
har jeg en følelse av at «kjekt å ha»-syndromet lever i beste velgående der også. Én
ting er bøker og annet materiale som faktisk er utslitt, det klarer vi vel å kvitte oss
med, men hvor mange av oss klarer ellers
å ivareta den viktige delen av samlingspleien som heter kassasjon på en skikkelig
måte?

igjen. Én ting er de nevnte ekstremeksemplene, men de som gjemmer på den
slags, har selvsagt sørget for å ta vare på
mye annet også. Aktualiteten av eldre litteratur vil variere fra fag til fag, så i siste
instans må (nesten) hver eneste bok vurderes for seg.
Man kan ikke alltid regne med god hjelp
fra brukerne (fagfolkene) heller. Mange har
alvorlige motforestillinger mot å kaste bøker, samme hvor uaktuelle de er. «Kjekt å
ha» - dessuten er det ikke de som føler
plassproblemene på kroppen. Tvert imot,
det er ikke et helt ukjent fenomen i fagbibliotek at ansatte ved moderinstitusjonen
som rydder på kontoret ønsker å donere de
bøkene de selv ikke har bruk for lenger, til
biblioteket.
Det er nok på tide å innse at det ikke er de
mange små og større bibliotekene rundt om
i landet som skal ta på seg oppgaven med å
bevare for evigheten. Vi har faktisk et
Nasjonalbibliotek til å ivareta den funksjonen!

Jeg er klar over at tiden kan være en vesentlig mangelvare her. Kassasjon krever
ofte like mye tid og omtanke som nyanskaffelser, og i en travel hverdag får det
siste naturlig nok førsteprioritet.
Likevel, jeg har sett magasiner o.l. som
inneholder utrolige mengder av materiale
som i utgangspunktet aldri skulle ha vært
satt bort. Jeg betviler sterkt at gamle utgaver av «Hvem svarer på hva i staten?» er
særlig etterspurt, det samme gjelder for 20
år gamle årsmeldinger fra forskjellige institusjoner. Innen et fag som informatikk
foreldes også litteraturen nokså fort, og man
kan spørre seg om hvorfor 10-20 år gamle
bøker i dette faget er funnet verdige til en
plass i magasin.
Dette er selvsagt ekstreme eksempler, men
dessverre høyst reelle. Problemet er at når
noen først har begynt å lagre mengder av
lite aktuelt materiale, så blir det til slutt en
nesten uoverkommelig jobb å få ryddet opp

Et lite PS:
Dersom noen av Bibliotekarens lesere
vet om en leilighet til leie i Oslo fra
ca 1. oktober, er Motzfeldt(et) takknemlig for tips! 1-2 rom, gjerne
umøblert, ville være flott.
Hilsen Ingeborg
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NBF i møte med Turid Birkeland
Frode Bakken
Leder av Norsk Bibliotekforening

25. juni møtte en delegasjon fra Norsk
bibliotekforening kulturminister Turid Birkeland. Fra Kulturdepartementet deltok
også avdelingsdirektør Stein Sægrov og
førstekonsulent Halldis Sandsdalen. Fra
NBF møtte leder Frode Bakken,
fylkesbiblioteksjef i Telemark Lillian
Nilssen,distriktsbibliotekar Bente Bing
Kleiva fra Hordaland fylkesbibliotek og
NBFs generalsekretær Tore Kr. Andersen.
NBF uttrykte innledningsvis sin tilfredshet med at en nå har en Regjering som i
flere sammenhenger klart har markert en
interesse for bibliotekenes rolle i samfunnet og også i informasjonssamfunnet. Det
ble også fra NBFs side understreket at bibliotekene vil være et viktig virkemiddel i
samfunnet for å motvirke økende forskjeller mellom informasjonsrike og
informasjonsfattige.

Opphavsrett og internett
KD er ansvarlig departement for opphavsrettslige spørsmål. NBF reiste på møtet
generelt de opphavsrettslige utfordringer
bibliotekene står overfor i den digitale tid.
NBF uttrykte stor tilfredshet med departementets generelle interesse for bibliotekenes spesielle situasjon. En uttrykte også stor
tilfredshet med hvordan myndighetene har
organisert det nåværende opphavsrettslige
regime for de trykte medier. NBF pekte på
at en nå er inne i drøftinger med
rettighetshavere med sikte på å utvikle
løsningsmodeller hvor en kan videreføre
kollektive vederlagsordninger også for bruk
av elektronisk materiale i bibliotekene.
NBF varslet at en tar sikte på å komme tilbake til statsråden med konkrete forslag på
slutten av 1997. En nevnte også i denne
sammenheng det kontaktutvalg for bibliotek og opphavsrettslige spørsmål som NBF
nå vil invitere alle aktører i bibliotekvesenet
til å delta i.
NBF tok deretter opp flere saker som kan
sees i sammenheng med statsbudsjettet for
1998 og 1999 for KDs vedkommende. Først

og fremst ble det kraftig understreket fra
NBFs side at Regjeringen nå må ta et krafttak for å sikre at alle folkebibliotek raskt
blir koblet opp til internett. Det vil være
helt uakseptabelt at en f.eks. også for 1998
(som for 1997) bevilger 5 mill. kr. Med et
slikt tempo vil det kunne ta mange år før
alle folkebibliotek har nettoppkobling. Riktignok er dette egentlig et kommunalt ansvar - men Stortinget har gjennom sin bevilgning på 5 mill. kr. i 1997 startet en prosess hvor staten tar et konkret ansvar for å
sikre at slik oppkobling skjer raskt og som
del av en nasjonal politikk. NBF la overfor
Turid Birkeland avgjørende vekt på at Regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for
1998 må fullfinansiere prosjektet. Det er
nødvendig med bevilgninger minimum i
størrelsesorden 10 - 15 mill. kr. for raskt å
løse denne saken. Birkeland lovte å vurdere dette i budsjettsammenheng.

Innkjøpsordningen
Innkjøpsordningene under Norsk kulturråd
ble deretter trukket fram. NBF pekte på at
en har samarbeidet med Den Norske Forfatterforening i Stortinget høsten 1996 om
økte bevilgninger slik at også bibliotekene
ved de videregående skolene kan komme
inn under ordningen for voksen skjønnlitteratur. Dene saken er fortsatt uløst. En oppfordret også Regjeringen til å se på andre
utvidelser av ordningen og også vurdere en
satsing på å innlemme nye medier i ordningen. NBF tok også opp spørsmålet om
driftstilskudd for bokbusser. Fra og med
1998 vil alle typer driftstilskudd i kommuner uten SND-status (tidligere DU) falle
bort. Dette slår meget ugunstig ut og skaper urettferdige løsninger mellom kommunene.

Kompetansebibliotekene
NBF ba også statsråden være særlig oppmerksom på den spesielle ordningen med
"kompetansebibliotek" (Nord-Sør-biblioteket, Europabiblioteket, Miljøbiblioteket).
Dette er en nyskaping som nå er under evaluering og som vurderes som spennende.
NBF anbefalte statsråden å vurdere disse
bibliotekene nøye i budsjettsammenheng fra
1999. I budsjettsammenheng trakk NBF
også fram behovene til "Det flerkulturelle
bibliotek" i Oslo og fengselsbibliotekene

hvor opptrappingsplanen har stoppet opp.

Nasjonal samordning
Organiseringen av de rådgivende og nasjonalt samordnende bibliotekoppgavene ble
tatt opp med Turid Birkeland. En pekte på
det uheldige i at saken nå er utsatt tre ganger fra Regjeringens side på under ett år.
Turid Birkeland beklaget dette og understreket at kjøreplanen fra Regjeringens side
nå er at saken skal legges fram for Stortinget i forslag til Statsbudsjett for 1998 i oktober 1997. Fra NBFs side ble det understreket at den nye utviklingen av
informasjonsteknologien og samfunnets
behov for etter- og videreutdanning bl.a.
gjennom fjernundervisning øker behovet
for et samordnet grep om bibliotekspørsmål
i Norge. I denne sammenheng fikk statsråden overlevert utredningen fra NBFs ITutvalg som ble laget høsten 1996 (leder
Hans Martin Fagerli, medlemmer: Magni
Melvær, Helge Salvesen, Trond Minken,
Lars Hansen Juvik). Det ble også referert
at NBF har i gang en arbeidsgruppe som
ser på bibliotek og livslang læring og at
anbefalingene fra denne gruppen vil bli
oversendt bl.a. Kulturdepartementet senere.
Statsråd Birkeland kunne love NBFs delegasjon at hun skulle bidra til at denne saken ville bli avsluttet fra Regjeringens side
som planlagt.

IFLA-kongress i Oslo i 2005?
Avslutningvis tok NBF opp spørsmålet om
en mulig IFLA-kongress i Oslo i 2005. En
pekte på at det kan være naturlig å se en
slik kongress som del av markeringen av
hundreårsjubileet for unionsoppløsningen.
Hvis dette skal gjennomføres, vil det være
et stort løft for norsk bibliotekvesen og en
vil være avhengig av statstøtte og garantier. En arbeidsgruppe i norsk bibliotekvesen arbeider nå med et forslag til videre
arbeid med denne saken. Statsråden ble
varslet om at hun på et senere tidspunkt vil
få en konkret henvendelse om hvordan norske myndigheter kan bidra til å realisere
prosjektet.
NBF takket for at en fikk anledning til å
møte ministeren i en hektisk periode for
Regjeringen.
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Verden går under
førstkommende mandag
sitter og har masse å gjøre, vil helst ikke
ha mer kanskje? Pågående markedsføring
er iallefall ikke vår stil. I disse dager går
fristen ut for å søke stilling ved Norsk Hydros forskningssenter i Porsgrunn som sjef
til avdelingen for informasjonstjenester.
Annonsen fylte en hel side i Bibliotekforum. Selv om de ikke ønsket å sette snevre
grenser til formell bakgrunn, tenker man
seg allikevel at dette er en jobb for bibliotekarer. Og det er det vel? Jeg håper at det
er bibliotekfolk blant søkerne!
Hva mener jeg med dette? Skal bibliotekarene innta nye arenaer eller skal de dyrke
de gamle?

Kirsti Tveitereid
Avdelingsbibliotekar
Lillegården kompetansesenter
(Statlig spesialpedagogisk senter for
sosiale og emosjonelle vansker.)

Overskriften er hentet fra reklamen til et
norsk firma som kaller seg "en innovativ
og profesjonell aktør innen norsk
informasjonsformidling av trykte medier,
radio/TV, internett, databaser og andre offentlige informasjonskanaler".
Lurer på hvor mange av de ansatte som er
bibliotekarer?
Jeg ringer firmaet og ønsker at vår institusjon skal bli med på en gratis prøveperiode
med presseovervåking i tre uker. Her er
det sikkert noe å lære. I det minste kan jeg
lære av måten de henvender seg til sitt potensielle marked på. En oppsiktsvekkende
overskrift, en pågående markedsføring.
Vi i små og store bibliotek rundt omkring

Det er virkelig det mest bakstreverske av
alle spørsmål jeg som bibliotekar kan stille.
Alle profesjoner endrer seg, bibliotekarenes
også. I det daglige arbeidet mitt på et lite
fagbibliotek ser jeg at dagen kan fylles med
helt andre ting enn det strengt bibliotekfaglige, noe jeg allikevel kan forsvare ut
fra noen tanker jeg har om det jeg mener
en bibliotekar er god til. Det er langt mellom de infløkte referansespørsmålene. Men
jeg får brukt min kompetanse på andre
områder - som bibliotekar er jeg kresen på
trykksaker, er vant til å leite etter relevant
kunnskap systematisk, har meninger om
hvordan informasjon skal se ut, hvilke opplysninger som er viktige for mottakeren å
få med. Derfor kan arbeidsoppgavene lett
komme til å omfatte ansvar for f.eks.
trykksaksproduksjon - informasjon til brukere og samarbeidspartnere. I en organisasjon som skal formidle kunnskap ut til fagfolk, enten via skriftlighet - artikler og rapporter, eller via muntlighet - som kurs og
arbeidsseminar, krevs det en systematikk
og en servicefunksjon overfor fagfolkene
som heter tilrettelegging, der har bibliotekarer en tradisjon å ta vare på, vi jobber
med det profesjonelt - leiter, finner fram,
yter service og systematiserer informasjon.
Dette kan vi.

Etter et besøk på Videnscenter for Autisme
utenfor København nylig fikk jeg se akkurat dette ganske tydelig. Med stipend fra
Biblioteksentralen dro jeg avgårde til senteret svært nysgjerrig. Videnscentra i Danmark kan sammenlignes med spesialpedagogiske kompetansesentra i Norge til
en viss grad. De ligger spredt over hele landet, har ansvar for å innsamle, bearbeide
og formidle viten innen spesielle fagområder innenfor spesialpedagogikken eller på
handicapområdet som de selv sier i Danmark. Hensikten med turen var å se på, og
få inspirasjon fra et bibliotek som kunne
sammenlignes med “mitt” eget.
Jeg arbeider ved Lillegården kompetansesenter, ansatt som avdelingsbibliotekar, i
informasjonsenheten ved senteret. Senteret har 15 ansatte og skal arbeide med å
utvikle og spre kompetanse til fagfolk i
barnehager og skoler i 7 østlandsfylker.
Fagområdet vårt er barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker. Bibliotekar i
100 % stilling og en kontorfullmektig i
20 % stilling er bibliotekets bemanning.
Stillingen som bibliotekar ble opprettet høsten 1994, jeg fikk fint kontor og ca 100
bøker. Altså værsågod start. En fin begynnelse, ikke mange føringer var lagt, bortsett fra at dette skulle bli en tjeneste på linje
med det de andre fagfolkene på senteret
arbeidet med, formidling av kunnskap
innenfor pedagogikk, psykologi og
oppvekstproblematikk, primært for ansatte
i barnehage og skole og PP-tjeneste innenfor vårt geografiske ansvarsområde. Et
åpent og aktivt fagbibliotek.
Men på et eller annet tidspunkt melder
spørsmålet seg - gjør vi dette riktig? Bygger senteret opp et fagbibliotek som fungerer overfor målgruppa, og hvordan gjøres
tilbudet kjent? Etter to års oppbygging og
drift er tiden inne til å vurdere. Til tross
for at brukerne blir flere og flere, bokmassen blir større, databasene og internett
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brukes hyppigere - hvordan skal vi bli bedre og nyttigere for flere fagfolk ? Kvantitet er ikke ensbetydende med kvalitet, heller ikke økt utlån betyr at biblioteket blir
bedre. Til forskjell fra et bibliotek ved en
utdanningsinstitusjon må et slikt fagbibliotek som vi har ved Lillegården kompetansesenter faktisk selv gå ut å fortelle sine potensielle brukere at vi er nyttige for dem i
deres daglige arbeide i barnehager og skoler. Ingen pensumlister sender dem til biblioteket, ingen krever litteratur lest til en
eksamen. Begrepet livslang læring er ikke
bare knytta til videreutdanningstilbud som
gir poeng og høyere lønn.
I presentasjonen til det danske
videnscenteret for Autisme står det:
“.. en af videnscenterets basisfunktioner er
bibliotekservicen. Udover fagbiblioteket der
rummer bøger, artikler og videos, foretages
der litteratur- og informationsansøgninger
på ind- og udenlandske databaser. “
Det høres jo kjent ut på en måte, men med
ett viktig unntak: Når senteret presenterer
seg og sin kunnskapsformidling er det
bibliotekservicen som skyves fram og kalles basisfunksjon. Så flott! Både skriftlig
og muntlig ble det presisert av bibliotekaren at de var de beste på sitt fagområde i
hele Danmark. Hvilket lite fagbibliotek i
Norge ville tørre å si det? Vi har stor respekt for høgskole- og universitetsbibliotekenes ekspertise, de er mange ansatte, de har
tilgang til store samlinger. Men de blir på
en måte generalister i forhold til ansatte i
et fagbibliotek med et smalt fagområde. Så
kanskje det er sant som bibliotekaren ved
Videnscenteret for Autisme sier - de er best
på informasjon om autisme.
Så var det dette med markedsføringen. Som
bibliotekar i et fagbibliotek under oppbygging med masse “sidefunksjoner” når det
gjelder informasjonsarbeid mener jeg at jeg
kan lære av de “innovative aktørene på
informasjonsformidling” når det gjelder
frisk markedsføring - og samtidig huske
at biblioteket skal være basisfunksjonen.
“Verden går under førstkommende mandag” kan både være “siste nytt” og profeti
for tradisjonell bibliotekvirksomhet. Vi må
følge med og selv delta for å utvide arbeidsområdet vårt som bibliotekarer
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Nordguide Nordiske Databaser 1996
Even Flood
Norsk Dianesenter

Den kjente katalogen over nordiske databaser:
Nordguide 96 - Nordiske databaser 1996,
Helsingfors 1997, ISBN 951-53-1305-8
er nå kommet fra Nordinfo som Nordinfopublikasjon 35, ISSN 0358-7045. Denne
guiden er betraktelig større enn sin forgjenger Nordguide 1994 og dekker 831 databaser, en økning på 127 fra 704 i forrige utgave.
Helt konkret: Det er kommet til 192 nye
baser, mens 65 er fjernet. Alle land har en
økning i registerte databaser: Danmark har
159 (138 i 1994 katalogen), Finland 261
(221), Island 3 (1), Norge 213 (173) og
Sverige 195 (171).
Den emnemessige fordeling av databasene
har forandret seg lite de årene Nordguide
har vart utgitt. Ca 23% av basene er næ-

ringsliv/økonomi/firmainformasjon. Lov
og Jus er 10 %, Teknologi og vitenskap 12
% og medisin/helse og miljø 17 %.
Bibliotekkataloger er 12 % av alle basene.
22% er i kategorien generelle databaser nyheter, historie, sport osv.
73% av basene er tilgjengelig online, resten er på disketter eller CD-ROM. Andelen av online baser har gått ned siste årene,
det kan bety at nye tilbud kommer på CDROM og disketter.
Katalogen kan kjøper via Norsk DIANE
Senter, prisen er 350 kr + moms - henvendelse til:
Norsk DIANE Senter
Universitetsbiblioteket i Trondheim
N 7034 Trondheim
Tlf: 73 59 51 20/73 59 51 62
fax 73 50 06 97
epost: diane@ub.ntnu.no
Men - med fare for å motarbeide mine egne
interesser - jeg bør jo også si at
NORDGUIDEer gratis på WWW, på RBTs
tjener. URL er:
http://info.rbt.no/nordguide/
nordguide.html

Videreutdanningsprogram i IT for ansatte
i fag- og forskningsbibliotek
Mimmi Gulliksen
Riksbibliotektjenesten

Programmet vil ha fem samlinger kombinert med interaktiv fjernundervisning, og
et fullført opplegg vil gi deltakerne 10 vekttall i universitets- og høgskolesystemet.
RBT har innledet samarbeid med Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, som vil stå som faglig ansvarlig

for programmet med professor Ingeborg
Sølvberg som programansvarlig.
Første samling vil finne sted 10.-14. november 1997. Samlingene legges til Trondheim, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for datateknikk og
informasjonsvitenskap (Gløshaugen).
Søknadsskjema fås ved henvendelse til
RBT, Postboks 2439 Solli, 0201 Oslo.
Tlf. 22 43 08 80, faks 22 56 09 81 eller på
e-post: rbt@rbt.no. Søknadsfrist er 1.september 1997.
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Metadata i kunnskapsorganisatorisk lys
Foredrag på Kunnskapsorganisasjonsdagene, 3. dag, 16. april 1997

Anne Munkebyaune, avdelingsleder,
Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana

Innledning
Aller først har jeg en bekjennelse. Jeg er en katalogisator.
Hvordan dette føles, har Judith M. Brugger uttrykt treffende i en
artikkel i Cataloguing & Classification Quarterly, i fjor høst. Hun
sier det slik:
"Jeg er en eks-katalogisator. Siden jeg katalogiserte i ti år eller
deromkring, er det et slags stempel i måten jeg tenker på som ikke
kan viskes ut, som antistoffer i blodet. .... Katalogisatorer vil at
ting som hører sammen skal være samlet og ting som er adskilt
forbli adskilt i følge en impuls kalt bibliografisk kontroll. Så når
jeg tenker på digitale bibliotek, tenker jeg på dem fra dette høye,
edle stedet kalt bibliografisk kontroll."

Følgende sitater fra en katalogiseringshåndbok fra 1917 kan være
gode å ha med seg videre:
"Kataloget skal alltid være brugeligt, men det bliver aldri færdigt.
Det er vel nok Bibliotekets interessanteste indre Arbejde; det er
tillige et af de mest lønnende, fordi det saa hurtigt viser sin Nytte.
Det er særligt gennem det, at en Samling Bøger bliver til et Bibliotek."
"Paa en Maade er Kataloget desto nødvendigere, jo større Bogsamlingen er. Paa den anden Side vil man ved at katalogisere en
lille Bogsamling saa udførligt, at Laaneren gennem kataloget ikke
blot faar Besked om den enkelte Bogs Forfatter, Titel o.s.v., men
ogsaa om en Del Bøgers (f.Eks. Tidsskrifters) Indhold, mangedoble Bibliotekets ydeevne, bøde paa dens Lidenhed og gøre det
nyttigere end et større Bibliotek, der er mangelfuldt katalogiseret."
Fra: Katalogisering. Raad og Regler. København, 1917.

Bakgrunn

Jeg skal ikke gå i detalj på den kunnskapsorganisatoriske utvikling her. Det ville bli altfor omfattende og ta altfor lang tid. Men
jeg har lyst til å nevne Antonio Panizzi, hovedbibliotekar og leder
for British Museum Library, 1831-1866. Han laget de første moderne regler for katalogisering. Hans "Rules for compiling the
catalogue of printed books, maps and
music in the British Museum" fra 1841
... Katalogisatorer vil at ting som hører
hadde stor innflytelse på videre utvikling
Jeg er blitt bedt om å se på forfatterproduserte
sammen skal være samlet og ting som av katalogisering i det anglo-amerikanmetadata i en kunnskapsorganisatorisk koner adskilt forbli adskilt i følge en
ske miljøet. Disse reglene laget han for
tekst. Produksjonen og utviklingen av doimpuls
kalt bibliografisk kontroll ...
å organisere den hurtig voksende mengkumenter, eller ressurser som de gjerne kalden med dokumenter i British Museum.
les når de ligger på internett, går nå så fort
Men det skulle ikke mer til... og de som
at en rekker ikke å mene stort om dem før ting har endret seg så
mye at en må likevel tenke gjennom alt på nytt. Det er derfor med trodde at kritikk mot pirkete bibliotekarer er noe nytt, kan bare se
en viss risiko jeg presenterer dette her, siden det alt er flere dager på dette sitatet hvor Panizzi beklager seg over kritikken mot ham.
(Og husk at det dreier seg om 91 regler. Det var over 100 år før
siden jeg avsluttet skrivingen.
AACRII og kortkatalogen er ikke tatt i bruk enda!):
I en slik situasjon oppstår det for meg et behov for å stoppe opp litt
og se tilbake på historien på hvordan vi har kommet dit vi er i "As to persons who see no difficulties, who speak of immaculate
dag. Jeg gjør det ikke for å være nostalgisk, men fordi jeg mener catalogues, who laugh at rules, at method, at principles, at
at det må til hvis vi vil videreutvikle vårt fag, kunnskaps- accuracy, at consistency, and at such other bibliographical follies,
they are not worth listening to, my Lord, any more than a blind
organisasjonen.
man, or a man who will not look, when he descants on the faults
Det var ikke så vanskelig å kjenne seg igjen her. Som katalogisator
lærer en å tenke helhet og struktur. Det er derfor en får et aldri så
lite sjokk når det plutselig er kastet 150 millioner dokumenter "på
bordet", eller rettere sagt "på nettet" som virker temmelig ute av
kontroll, foreløpig.
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of a painting, or the art of colouring in general."

SIDE 17
Mot slutten av middelalderen oppstår de første forfatter- eller
nominalkataloger. Det er fra nå av vi kan snakke om katalogen
som gjenfinningsredskap.

Tro det eller ei, men Panizzis 91 regler overlevde med kun mindre endringer fram til British Library innførte AACR og MARCkatalogisering i 1970-årene! De ble brukt til å
Overgangen fra inventarlister til
utarbeide både en bokkatalog og en kortkatalog
gjenfinningsredskap må ha vært skapt
... Kodeksformen eller bokkatalogen
for publikum.
av et behov for mer systematikk i samblir tung å vedlikeholde når økning i linger som begynte å bli større enn det
Hvis
man
interesserer
seg
for
tilveksten blir betydelig ...
kunnskapsorganisasjon er det umulig å komme
en enslig bibliotekar (sammen med en
forbi Charles Ammi Cutter. Hans definisjoner
assistent) kunne makte å holde styr på
av katalogens funksjoner og målsettinger og
etter hukommelsen. Økningen av
midler for å nå dem, holder mål den dag i dag. Hans Rules for a dokumentmengden spilte en betydelig rolle her. Men det kan ikke
Dictionay Catalogue som kom i 4. Utgave i 1904, men som opp- bare ha vært økning i volumet som skapte dette behovet. En bedre
rinnelig forelå i 1876, har hatt svært stor innflytelse på dagens utnyttelse av samlingen, kunne også være en grunn til å lage en
katalogiseringsregler.
katalog som var noe mer enn en inventarliste.
Målsettingene har han formulert slik:
1. To enable a person to find a book of which either the author, the
title or the subject is known.
2. To show what the library has by a given author, on a given
subject, in a given kind of literature.
3. To assist in the choice of a book as to its edition
(bibliographically), as to its character (literary or topical)
Uansett kataloger og regler, har man i hele dette århundret ikke
kunnet komme utenom Cutters prinsipper. Selv om det var boken
han tenkte på da han utformet dem, skulle det ikke forundre meg
om hans prinsipper burde overføres også til Internettets
informasjonsverden.
Jeg vil også ta med en definisjon av katalogisering fra innledningen til Katalogiseringsregler for norske biblioteker. 4. Utg. 1971,
fordi det gir en viktig påminnelse om hva vi egentlig holder på
med, (eller burde holde på med).
"Katalogisering vil si å lage en liste som gir oversikt over et avgrenset materiale slik at man får et bilde av helheten og kan skille
en eller flere av delene ut fra ett eller flere synspunkter. Synspunktene velges på forhånd og fastholdes under utarbeidelsen."
I det følgende vil jeg diskutere litt katalogens forskjellige former.
Deretter går jeg over til å se på forholdet mellom katalogen,
regelverkene for utformingen av den og dokumentmengden som
skal organiseres.

Katalogformer
Katalogen har hatt forskjellige fysiske former.
Fra Alexandria ble bøkene utformet som bokruller. Katalogen
hadde samme form, altså bokruller, men vi vet lite om hvordan
gjenfinningssystemet i Alexandria fungerte. Seinere kom kodeksen, bokformen. Disse katalogene var mer inventarlister enn det
vi i dag forbinder med kataloger. En moderne katalog krever vi
skal være et gjenfinnings- og organiseringsredskap for dokumenter av forskjellig slag.

Kodeksformen eller bokkatalogen blir tung å vedlikeholde når
økning i tilveksten blir betydelig. Man kunne selvfølgelig lage
både alfabetiske og systematiske deler av katalogen i bokform også,
men det at boka ble fylt ut og ikke kunne utvides, ble etter hvert et
problem. Tiltak måtte settes i gang for å bøte på dette
Kodeksen fikk etter hvert nye former hvor det var lettere å innføre
en økende tilvekst. Ved trykking av kataloger laget man gjerne
interfolianter, d.v.s. innbunde bøker med blanke sider som kunne
fylles med nye innførsler for fortsettelse av tilvekstføringen, eller
man kunne bruke en type bok som kunne skrus fra hverandre i
ryggen for innsetting av nye ark. Det sier jo seg selv at trykte
versjoner ikke kunne ivareta tilveksten ubegrenset lenge. I 1840årene gikk Panizzi ved British Museum Library inn for å nedlegge den trykte og bare beholde den håndskrevne katalogen som
jo ville være fullstendig til enhver tid. Problemet med en trykt
katalog er at den er foreldet den dagen den foreligger.
Seddelkatalogen skulle etter hvert vise seg å bli et vendepunkt.
Her var man kommet på den ideen at man skulle bruke en seddel
pr katalogisert enhet. Sedlene kunne limes inn i bøker, buntes
sammen eller ordnes på andre måter. Det ble derfor lettere å ordne
innførslene i ønsket rekkefølge uavhengig av om boksiden var
fyllt ut eller ikke. Løsrivelsen fra kodeksformen var hermed begynt.
Seddelkatalogen ser jeg på som en overgangsform fra bokkatalog
til kortkatalog. Den var svært anvendelig og ble veldig populær.
Den kunne i enkelte bibliotek leve lenge. Denne katalogtypen var
nok et utslag av forsøk på å finne mer fleksible løsninger enn
kodeksen for å takle tilveksten. Men den hadde bokkatalogen som
utgangspunkt og modell. Det store spranget over i en rein, selvstendig kortkatalog i den formen vi kjenner den var like om hjørnet.
Teknologisk ble det tatt et stort steg framover da man kom på den
ideen at man kunne løsrive katalogen fra bokformen og la sedlene
ordnes i skuffer hvor de ble holdt på plass av en stang som lett
kunne tas ut for innførsel av nye sedler. En enkel, men genial ide
og en revolusjon i forhold til den gamle bokkatalogen.
Jeg vet ikke når den egentlig ble oppfunnet, men Library of Congress tok den i bruk i 1881, Universitetsbiblioteket i Oslo i 1914.
Videnskabselskabet i Trondheim tok den først i bruk i 1945, da
som publikumskatalog. En parallell seddelkatalog til internt bruk
ble vedlikeholdt fram til 1966.
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Kortkatalogen står på egne ben. Den er ikke et mellomstadium til
noe annet, f.eks. en trykt bokkatalog. Den har sin egen form og er
noe nytt katalogmessig. Den er fleksibel og kan bygges ut med så
mange deler man ønsker eller finner det praktisk. Den er lett å
vedlikeholde selv ved svært stor tilvekst. Mulighetene for gjenbruk av data kom også med kortkatalogen. I USA har de hatt salg
og distribusjon av trykte katalogkort siden 1893.
De første onlinekataloger (i realiteten alle
vi har hatt til nå) er varianter av kortkatalogen. Til å begynne med var hovedhensikten med automatisert katalogisering å
effektivisere produksjonen av katalogkort,
akkurat som de første seddelkataloger var
en måte å effektivisere produksjonen av
trykte bokkataloger.

til British Library startet MARC-katalogisering i 1970-årene.
Cutters regler fra 1876 kom 5 år før Library of Congress innførte
kortkatalogen. Hans 4.rev.utg. fra 1904 kom tre år etter at Library
of Congress overtok distribusjon og salg av trykte katalogkort.

Ved utviklingen av ISBD på 70-tallet står vi litt i den samme problemstillingen. Innføringen av automatisert katalogisering var i
sin begynnelse. Man hadde behov for noe
som kunne fungere i en elektronisk kata... Tilsynelatende har forfatterne av
log samtidig som behovet for standardikunnskapsorganisasjonens historie
sering av regelverket for kortkatalogen
vært lite opptatt av de fysiske betinfremdeles var i høyeste grad til stede. Så
gelsene rundt katalogen ...
laget man noe som kunne fungere like
godt i begge.

F.eks. var den eneste kravspesifikasjonen til innføring av
NORMARC-katalogisering ved UBO i begynnelsen av 1970-tallet at sluttproduktet - Norsk bokfortegnelse - skulle se nøyaktig
likedan ut som den fortegnelsen som var basert på blysats.

Til en viss grad er regelverkene uavhengige av katalogens fysiske
utforming. Men det er opplagt at med en så revolusjonerende oppfinnelse som kortkatalogen i sin tid var, måtte det oppstå nye
muligheter for gjenfinning. Dermed måtte reglene revideres slik
at kortkatalogens fleksible muligheter ble bedre utnyttet.

Ikke til forkleinelse for verken seddelkatalogen eller automatiseringen. De er begge i forkant av noe og er nødvendige ledd i
katalogens historie. Ville vi hatt kortkatalogen uten seddelkatalogen? Og hva er den automatiserte katalogiseringen begynnelsen til?

Det var utviklingen av kortkatalogen som førte fram til ISBD og
AACRII. Da man tok i bruk automatisert katalogisering, var dette
en måte å lage katalogkort på ved hjelp av elektronikken. I neste
omgang var det denne produksjonen som dannet grunnlaget for
utviklingen av onlinekatalogen i den form vi kjenner den.

Det er en sammenheng mellom katalogens fysiske form, regelverket som vedlikeholder den og dokumentmengden som skal organiseres og gjenfinnes. Utviklingen av regelverket i vårt århundre
har hatt til hensikt å bedre organisere dokumentmengden og effektivisere gjenfinningen. Det er uten tvil kortkatalogens fleksibilitet som har gjort dette mulig, samtidig som det var dokumentmengden som tvang fram denne katalogformen; En slags katalogenes dialektikk.

En kan mene hva man vil om ISBD, AACRII og MARC-formatet, men det er kortkatalogens fysiske betingelser som blir gjenspeilet i dette regelverket, ikke den reindyrkede onlinekatalogen.
Det som gjenspeiler automatisering i ISBD og AACRII, er kravene til standardisering og konsekvent bruk av reglene, ikke minst
ser vi det i et felleskatalogiseringssystem som BIBSYS. Dess større
dokumentmengde, og dess flere katalogisatorer, dess større behov
for et presist regelverk som gir nøyaktige svar på hvordan man
løser de katalogiseringsproblemene som oppstår. Her ser det ut til
å kreves mer i automatiserte omgivelser enn i kortkatalogen.

Katalogens regelverk
I det følgende vil jeg prøve å se på sammenhengen mellom katalogens fysiske form og det regelverket som skal bygge den opp. Ikke
på den måten at den ene formen (f.eks. kodeksen) krever et helt
annet regelsett enn kortkatalogen, men den ene gir langt flere
muligheter for organisering og gjenfinning enn den andre. Regelverket for bokkatalogen, f.eks. Panizzis 91 regler og Cutters målsettinger for en katalogs funksjoner og regler, ble overtatt og videreutviklet for kortkatalogen helt fram til AACRII.
En sammenhengende framstilling av økt dokumentmengde,
katalogens fysiske form og reglene for å bygge dem opp, er en
interessant studie, men jeg har ikke funnet stort om det i det materialet jeg har lett i. Tilsynelatende har forfatterne av kunnskapsorganisasjonens historie vært lite opptatt av de fysiske betingelsene rundt katalogen. Jeg synes derfor noe vesentlig har manglet i
framstillingen. Jeg tror vi bedre kunne forstå betingelsene for utviklingen av regelverket hvis denne dimensjonen ble tatt med.
Panizzis 91 punkter fra 1841 ble skrevet med tanke på bokkatalogen, men ble fra 1950-årene også brukt i en kortkatalog.
Som tidligere nevnt overlevde dette regelsettet nesten uendret fram

Standardisering av regelverket oppstod opprinnelig som følge av
behov for gjenbruk av data i kortkatalogene. Onlinekatalogene
overtok disse og utviklet dem videre for sine behov.
En rein onlinekatalog som er "seg selv nok", burde, for å utnyttes
maksimalt, løsrive seg fra kortkatalog-tanken og regelverket burde
endres deretter.
Det blir altfor vidløftig å spekulere her på hva man kunne gjøre.
Det har vært gjort forsøk på å få i gang en debatt om mulighetene
for å gjøre noen større endringer. Men det har egentlig kommet
lite ut av det.
Diskusjonen har ofte gått under navnet "forenklet katalogisering".
Selv om vi hadde fulgt opp dette for onlinekatalogen og forenklet
slik at den fungerte helt på egne premisser, så vil man ikke få de
store forandringene når det gjelder utforming av data som en kanskje skulle tro. Med dagens store dokumentmengder trenger vi
uansett et svært strukturerende regelverk for funksjonell organisering av dem.
Forøvrig synes jeg at katalogiseringsreglene er geniale. I AACRII
ligger det nedfelt lang tids erfaring med dokumenter, organiserin-
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gen av dem og publikums behov for informasjon. Her er systemet
bygget inn i regelverket. Ved konsekvent bruk av reglene vil systemet vokse fram av seg selv, uansett om man forstår hvorfor reglene og deres funksjoner er som de er eller ikke. Vi skal ikke
glemme det, selv om det til tider kan være vanskelig å se skogen
for bare trær, eller sagt på en annen måte, se systemet for bare
regler. Men i blant er det nødvendig å stoppe opp litt og se på
hvorfor vi gjør det vi gjør. Hvis ikke risikerer vi å utvikle regler
for reglenes skyld inntil det absurde. Derfor er det så viktig at vi
holder kunnskapen om kunnskapsorganiseringen vedlike.

SIDE 19
bliotek hvor forfatterne selv setter bøkene på hylla, omskriver
dem tilfeldig over natta og flytter dem fra ett sted til et annet uten
varsel."
Og de fortsetter: "Et bedre bilde kan være det med en forundringspakke hvor innholdet har kryptiske merkelapper, misvisende størrelser, form og innpakning og innholdet rangerer fra uklare familiebilder til hele kunstmuseer, fra de mest banale Se og hør-notiser til det største innen poesi og romaner, fra Onkel Harrys chilioppskrift til Abraham Lincolns personlige korrespondanse."

Jeg synes både AACRII og MARC har vært utsatt for mye urett- Jeg kunne for egen regning tilføye at de også legger til nye kapitferdig kritikk. Det er ikke reglene som er kompliserte. Det er ler, endrer titlene, bytter dem med nyere utgaver og kaster de gamle.
dokumentenes virkelighet som er komplisert. Denne komplekse Slik kan en fortsette. Det er nesten ikke grenser for rare ting som
virkeligheten har katalogiseringsreglene
kan skje med dokumenter på nettet. Det
forenklet på en slik måte at det blir mulig å
nyeste er at forfatterne også katalogiserer
... At det i dag er bortimot kaos på
skaffe seg en oversikt over en dokumentdem selv.
nettet og vanskelig å foreta eksakte
samling i en katalog, forutsatt at reglene
søk, er en kjennsgjerning de fleste
blir brukt konsekvent. Bare da kan systeOg ved en henvendelse til "katalogen"
av oss har vært borti ...
met tre frem. (Enkelte som ikke har for(les: søkemaskinene) får man tilbake en
stått dette, kaller denne konsekvente brulang, ubrukelig liste over ting man ikke
ken for pedanteri og pirk, men det er en annen historie.)
har spurt etter.
Selv om den reindyrkede onlinekatalogen hadde fått et nytt eller
revidert regelverk, skal en heller ikke her overdrive ideen om rasjonaliseringen av arbeidet. Den ville kanskje ikke bli så stor som
en skulle tro.
Det er fordi at uansett hvilke fysiske betingelser som foreligger
for katalogen, vil dagens store dokumentmengde kreve høy grad
av struktur både når det gjelder form og innhold hva data angår
med dertil hørende "pedanteri og pirk."
Det er i stor grad dokumentmengden som setter betingelsene her.
Dess større dokumentmengde, dess større krav til organisering
for gjenfinning kreves det.

Kort sagt: her mangler alt jeg forbinder med et bibliotek.
Jeg skulle gjerne sett at det var det. Tenk å ha tilgang til all verdens litteratur, i alle fall den elektroniske delen, i velorganiserte
former for fullstendige og presise treff? Jeg kunne tenke meg at
det ville være det nærmeste vi kunne komme drømmen fra Alexandria om et universalbibliotek.
Hvor langt fra drømmen er vi nå egentlig?
At det i dag er bortimot kaos på nettet og vanskelig å foreta eksakte søk, er en kjennsgjerning de fleste av oss har vært borti. Det
skulle derfor være unødvendig å bevise hvilke problemer som oppstår når organisering mangler.

Det er ikke vanskelig å imponere med et flott organiserings- og
gjenfinningssystem når man behandler en liten datamengde. Hvis
systemet skal gjøre inntrykk på meg, må det kunne vise at det
takler store datamengder. Selv middelalderens inventarlister taklet mindre dokumentmengder like godt og var dessuten langt
billigere og enklere å vedlikeholde enn dagens langt fremskredne
teknologi. Dessuten var de utvilsomt mer driftssikre.

I fulltekstsøkets barndom hørte jeg ofte det bli sagt at katalogisering var nå blitt unødvendig. Det var jo bare å søke i fulltekst. "Da
finner en jo alt". Jeg tror ikke noen tror på det lenger, etter å ha
sett hva søkemaskinene gjør med fulltekstsøk i over 50 millioner
nettdokumenter, slik som f.eks. Hotbot gjør.

Uansett hva vi gjør, bør vi bygge på den kunnskapen vi har om
dokumenter og reglene for organiseringen av dem.

Jeg vet at det arbeides mye med forsøk med automatisk indeksering. Så vidt jeg vet er det ikke funnet noe som gir tilfredsstillende
resultat enda. Her som ellers vil dokumentmenden det skal søkes
i være avgjørende for hvor mye en må gjøre ut av indekseringen.

Diskusjonen om onlinekatalogen kan synes å ha stilnet litt av i det
siste. Jeg har lurt på hva årsaken kan være. Kanskje de som var de
største pådriverne for den reindyrkede onlinekatalogen har funnet
noe som er enda mer spennende, nemlig World Wide Web.

World wide web som bibliotek?
I en artikkel i Cataloging & Classification Quarterly fra i høst,
som jeg også har referert til tidligere, beskriver Mandel og Wolven
dette "biblioteket" slik oversatt til norsk:
"Informasjon på World Wide Web kan sammenlignes med et bi-

Det siste innen organisering og gjenfinning på nettet er forsøk
med forfatterproduserte metadata, hvor den som seiler mest i medvind for tiden er Dublin Core Metadata Element Set.
Bakgrunnen for at dette er kommet i stand,er at indeksering i
søkemaskinene har vist seg å fungere dårlig for gjenfinning i så
store dokumentmengder som vi i dag har på nettet. På den annen
side er bibliotekskatalogisering for tid- og ressurskrevende. Så har
noen prøvd seg med en gyllen middelvei ved å la forfatterne selv
"katalogisere" sine verker.
I det følgende vil jeg gå over til å snakke om forfatterproduserte
metadata med DC som eksempel. Siden DC ikke er tatt i bruk
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enda, må jeg bare anta hva kan komme til å skje.
Men før det synes jeg det er nødvendig å se litt på
hyperteksdokumentenes struktur for å ha en bakgrunn for å vurdere metadataenes funksjonalitet.

Hypertekstdokumentenes struktur og natur
Her har jeg lurt på hva forfatterne tenker omkring oppbygging av
sine egne dokumenter. Html-dokumenter har en struktur som kan
være svært uoversiktlig. Et dokument består ofte av flere sider. Og
det er ikke noe rart i det. Men på grunn av at hypertekstlinkene
like godt kan gå til andre dokumenter som til andre deler av samme
dokument, blir grensene mellom de forskjellige dokumentene
uklare. Av og til viser hypertekstlinkene til andre dokumenter uten
at det går klart fram av konteksten.
Derfor blir forholdet mellom hele dokumentet og delene det består av ofte utydelig.
Dermed står vi ved første problem. Hvilken side skal metadataene legges på? Og
hvilke data bør legges på hvilken side for
at det skal fungere gjenfinningsmessig?
Dette sier såvidt jeg vet ikke Dublin Core
noe om. Jeg tror det kan få stor betydning
for anvendbarheten av metadataene.

kalles. Men det er likevel ikke noe i DC som tar hensyn til
hypertekstdokumentenes lenkestruktur.
Jeg tror internettets verden kunne tjene på en oppstramming av
sitt dokumentbegrep. Vage begreper som ressurser og tjenester
gagner oss ikke i arbeidet med å lage gjenfinningssystemer for
nettet uten at vi har en felles forståelse av hva som menes. Dette er
begreper som sier alt og ingenting og kan derfor ikke ha noen
funksjon i arbeidet med å strukturere nettdokumentenes virkelighet slik AACRII har gjort det med mer tradisjonelle dokumentformer. Her kan jeg nevne at siste revisjon av ISBD for computer
files, som nå heter "electronic resources" har en liste over definisjoner av en rekke begreper fra internettets verden.
En annen ting som utydeliggjør nettdokumentene er at forholdet
periodika-monografi blir utvisket. Flere og flere nettdokumenter
blir såkalt kontinuerlig oppdaterte. Ved endringer i slike dokumenter bør også metadataene endres. Hvordan bør postene for disse
bli vedlikeholdt? Hvilke kunnskapsorganisatoriske prinsipper bør
vi bruke på disse?

... Dublin Core er på en måte hengt
opp i tradisjonelle dokumenter. De
sier selv også at det er ment brukt på
"document-like-objects" ...

Skal metadatene som ligger på en av sidene innenfor hva jeg kan
kalle en hypertekstramme ses på som helheten eller som en del,
d.v.s. som en analytt? Denne mangelen på betraktningsmåte er en
årsak til inntrykket vi får av den voldsomme informasjonsflommen på nettet. I realiteten tror jeg kanskje ikke den er så stor.
Hadde vi laget analytter på all verdens papirdokumenter, ville vi
også fått inntrykk av en voldsom informasjonflom. Dessuten er
jeg ikke sikker på om all informasjonen på nettet er like informativ. Jeg kommer tilbake til dette senere under gjennomgangen av
DC-feltene for emneregistrering.
En del av problemet med den store treffmengden på nettet (i søkemaskinene) er nettopp mangel på synspunkter på omfanget og
avgrensningen av et dokument. Ved søk får man like gjerne treff
på både forskjellige deler av ett og samme dokument som helheten, alt sammen i samme treffliste. Derfor kan en ofte ved søk i
søkemaskinene få 20 treff der en lenge hadde greid seg med ett og
likevel lett, eller kanskje lettere, hadde funnet fram til den samme
informasjonen.
Det er mulig at noen av DCs eksperimentelle felt kunne brukes til
å gjøre noe med dette problemet, men dette gjenstår å se.
Dublin Core er på en måte hengt opp i tradisjonelle dokumenter.
De sier selv også at det er ment brukt på "document-like-objects",
uten at de klart har definert hva de mener med det. Men slik jeg
forstår forfatterne til DC, mener de at nettdokumenter ikke er dokumenter. Derfor defineres de som "document-like".
Riktignok har de i september 1996, i forbindelse med "Image
descriptions" gjort et forsøk på å si noe mer om hva som menes
med "document-like-objects", eller DLOs, som det mer populært

Det kan hende jeg også skulle sagt noe om
URL'enes flyktighet og stadige endringer
av innhold i dokumentene. Dette lar jeg
være i dag fordi det blir for mye å gape
over, men det er helt klart at dette en svært
problematisk side ved Internett som
informasjonskilde.

Forfatterproduserte metadata
Hva slags metadata vil forfatterne sannsynligvis produsere? Jeg
kan ikke tenke meg at de blir annerledes enn de de er vant til å
produsere. Som katalogisator kjenner jeg disse opplysningene godt
fra før. Jeg finner dem i bøkenes tittelsider, på omslaget, i kolofon
osv. Det heter "formelle opplysninger på fremtredende plass" og
har alltid vært svært viktige kilder for deskriptiv katalogisering
enten dette har vært i den ene eller den andre katalogformen.
Ved hjelp av metadatafeltene får forfatterne og utgiverne nå anledning til å gi oss slike opplysninger også om sine nettdokumenter,
og det er jo kjempefint. Det trengs, for disse dokumentene er ikke
alltid like godt utstyrt med slikt.
Vi har hørt bibliografiske poster omtalt som metadata og det er de
jo også, men de er metadata av et annet slag.
Forskjellen på forfatterproduserte metadata og metadata av typen
bibliografiske poster er at de sistnevnte er bearbeidet for oppbygging av et gjenfinningssystem. Forfatterproduserte metadata enten vi finner dem i nettdokumentene eller i trykte bøker har til
oppgave å opplyse oss om hva forfatter eller utgiver ønsker å si
om dokumentet og er ikke tilpasset strukturen i f.eks. en katalog.
Like fullt hører en stadig vekk gjentatt at "nå skal forfatterne begynne å katalogisere selv".
Det som er nytt med "formelle opplysninger på fremtredende plass"
i digitale dokumenter er at de ligger i definerte felt som kan brukes av søkemaskiner til å søke i. Men det blir ikke nødvendigvis
katalogisering av det for det.
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Tradisjonelt har forlagene sørget for disse opplysningene som vi
nå har begynt å kalle forfatterproduserte metadata. Forlagenes rolle
i publiseringsprosessen har sikret oss ikke bare en viss garanti for
at innholdet holder mål, men også gitt oss nødvendig formell informasjon om boka.
Hvis DC får gjennomslag vil det kunne bli en ypperlig kilde for
deskriptiv katalogisering. Her får vi samlet på ett brett, forhåpentligvis, de opplysningene som vi trenger for å lage poster til et
system for organisering og gjenfinning av dokumenter.
I Danmark har Dansk BiblioteksCenter allerede sett mulighetene
som ligger her. De har planer om et elektronisk tilmeldingsskjema
for danske dokumenter, en blankett bygget på Dublin Core som de
kaller elektronisk kolofon, etter min mening en helt riktig betegnelse.

Hva kan vi forvente av forfatterproduserte
metadata?
Første forutsetning for at Dublin Core skal bli vellykket er at det
faktisk blir brukt. Det er frivillig å bruke dem, naturligvis.

SIDE 21
ikke kan forestille seg i sine villeste fantasier.
Jeg vil likevel våge meg på en gjennomgang av noen DC-felt for å
se på hva jeg tror kan skje i disse feltene når forfatterne skal registrere ting her. Dette gjør jeg med kunnskapsorganisatoriske problemstillinger i hodet, men antakelig med en mangelfull fantasi
når det gjelder hva som virkelig kan komme til å skje.

Dublin Core - gjennomgang av en del felt
1. Title label: TITLE
Her har vi et kjent problem fra katalogiseringen hvor dokumentene opptrer med tittelvarianter. Det jeg har sett av HTML-dokumenter er ikke noe bedre. Forfatterne legger en tittelvariant i
HTML-tagen for "title" og en annen i overskriften i dokumentet.
Hvis vi får den tredje tittelvarianten i DC-posten, vil dette være
uheldig søkemessig. Hvilken tittel man husker og søker på trenger ikke være den som forfatteren har lagt inn i DC-tagen. Jeg
antar det ikke er noen som leser korrektur på dette. (Forresten
burde forfatteren hatt noen til å lese korrektur på hele dokumentet, ikke bare metadataene.)

Når forfatteren endrer tittelen på dokumentet, vil han eller hun da
også huske å endre metadatafeltet for tittel? Vel, om det huskes
eller ikke, er det dessverre like galt. De leserne som husker den
Ett av problemene med å mene noe om forfatterproduserte gamle tittelen vil ikke få treff hvis den er endret. Og de som kjenner den nye får ikke treff hvis den ikke er
metadata, er at det har vært vanskelig å
endret. Her kan man jo lage en liten DCfinne eksempler på dem. De jeg har sett
regel ved å si at begge titlene skal ligge
har vært altfor få til at man kan trekke
... en forfatter vil kanskje ha andre
der. Den gamle beholdes. Tilføy den nye.
noen konklusjoner. Jeg har derfor i tillegg
motiver enn en katalogisator for å
Den reelle situasjonen her, tror jeg, vil være
til det lille jeg har sett, basert meg på anutforme søkeinnganger ...
at hvis forfatteren er innforstått med dette
takelser om hva som kan komme ut av
problemet, vil han eller hun heller la være
dem.
å endre tittelen. Som gammel katalogisator
vet
jeg
at
tittelendringer
ikke alltid er like veloverveide, særlig for
En ting som har slått meg under arbeidet med dette foredraget, er
periodiske
publikasjoner.
at en forfatter vil kanskje ha andre motiver enn en katalogisator
Neste forutsetning er at det blir brukt etter sin hensikt. Alle feltene jo er valgfrie. Bruken av dem er det ingen som kan styre.

for å utforme søkeinnganger.
For en forfatter er det viktig å bli lest og at flest mulig finner fram
til vedkommendes dokument.
For en katalogisator er det viktigst at brukerne får fullstendige og
presise treff ved søk.
Dette kan snart vise seg å bli motstridende interesser. Særlig på
emnesiden tror jeg vi kan risikere å finne mange fantasifulle "emneord" i forfatterens iver etter å bli lest. Men også andre felt kan bli
problematiske. Kanskje en krimforfatter vil falle for fristelsen til
å legge inn Sir Arthur Conan Doyle som medforfatter og på den
måten skaffe seg en større leserkrets? Han blir selvfølgelig bare
lagt inn i metadataene, ikke i selve dokumentets hode el.l. slik at
forfalskningen blir bedre skjult for leseren. Selv synes jeg dette
høres helt vilt ut og hadde ikke turt å presentere det som en mulighet her, hvis ikke noen som er bedre kjent med produksjon av
nettdokumenter enn jeg, allerede har fortalt meg at slikt godt kan
skje.
Både her og senere skal vi se at forfatterne kan finne på å gjøre
ting med metadataene som en relativt veloppdragen katalogisator

2. Author or creator label. CREATOR
Her angis hovedansvarlig for det intellektuelle innholdet i "ressursen".
I første omgang virker dette feltet greit. Forfatterne skriver navnet
sitt og de vet vel stort sett hva de selv heter? I praksis forekommer
både navnevarianter og navneforandringer her også. Dessuten har
ikke DC noe apparat som ivaretar det å samle et forfatterskap.
Personer med likelydende navn blir samlet og samme person som
opptrer med navnevarianter blir spredd.
Om dette er et problem for personlige forfattere, er det neppe bedre for korporasjoner. Her er det et navneendringssirkus uten like.
Her håper jeg at de som skal lage metadataene selv oppdager problemet når de skal vedlikeholde DC-postene sine og holder seg i
større grad til en navneform.
En liten ting som f.eks. varianter mellom akronymer og fullt navn
vanskeliggjør søkingen.

SIDE 22
Noe henvisningsapparat kan det naturligvis ikke bli snakk om i et
slikt system.

3. Subject and Keywords label: SUBJECT
Emnesøk er svært populært og utbredt, ikke minst for nettdokumenter.
Det geniale her er at forfatterne skal kunne hente ned emneord fra
en hel smørbrødliste av emneordssystemer. En absolutt betingelse
for at dette skal bli brukt, er at listene er lett tilgjengelige for forfatterne. Men det er ikke nok for en forfatter å kunne slå opp i en
liste. Han eller hun må også vite å kunne bruke den.
Jeg er i sterk tvil om i hvilken grad den allmenne forfatter vil gå
inn i problematikken fra emneregistrering når det gjelder
spesifisitet og dypindeksering, f.eks. Sjansen er kanskje større for
at de vil plukke det første og det beste begrepet som passer til det
de har skrevet.
Dypindeksering er særdeles interessant i forbindelse med
hypertekstdokumenter, synes jeg. Slik nettet fungerer nå, ser det
ut til å være like lett å få tak i deler av dokumentene som å få tak
i det hele. I første omgang kan dette virke fordelaktig. I våre tradisjonelle bibliotekskataloger har nettopp dette vært ønskelig, men
ikke alltid realistisk å få til, særlig i mindre samlinger hvor det
har vært behov for å utnytte materialet bedre. Men Internett, hvis
vi nå skal våge oss på å sammenligne det med et bibliotek igjen,
er ikke akkurat noen liten samling, så dette ville antakelig ikke
helt være etter sin hensikt her. Paradoksalt nok ser det for meg ut
til at hypertekstdokumentene med sin struktur er godt egnet til
dypindeksering. Men skal vi gjøre det, må det gjøres svært nøyaktig. Hvis ikke går vinninga opp i spinninga. Rot i et slikt system
er verre enn ikke noe system i det hele tatt.
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4. Description Label: DESCRIPTION
Her vil forfatterne få anledning til å legge abstracts i metadataene.
Det kan jeg bare applaudere. Dessverre har Nordisk
metadataprosjekt allerede gjort den erfaringen at forfatterne ikke
skiller mellom det forrige feltet (keywords) og description. De rett
og slett bare dublerer dataene.
I "Subject" legge de inn 20-30-40 ord som de synes kan være aktuelle å søke på i forbindelse med det de har skrevet om. I dette
feltet (description) kopierer de fra "Subject".

Metadata i søkemaskiner
Hvordan vil så anvendbarheten av metadataene være?
Først og fremst er DC ment å forbedre søk i søkemaskinene. Antakelsen her går på at søking i definerte felt skal gi mer eksakte
treff enn søking i fulltekst.
Det er mulig at søking i definerte felt vil bli en forbedring i forhold til fritekstsøk, som nå er veldig vanlig i søkemaskinene. Men
for dem som vil sette seg inn i det, finnes det allerede i dag søkefasiliteter som avgrenser treffmengden. Særlig Altavista har gjort
mye bra her.
Vi har nettopp sett at mengden med mulige navnevarianter, emneordsvarianter osv. å søke på kan gjøre søk i søkemaskinene til en
usikker og tidkrevende oppgave selv om opplysningene ligger i
definerte felt.
Og selv om vi har definerte felt, er ikke informasjonen i feltene
strukturert. Jeg er derfor usikker på hva vi kan håpe på når det
gjelder fullstendighet og presisjon i forhold
til bruk av forfatterproduserte metadata.

Fra publikumssøkingen vet vi at de har en
... selv om vi har definerte felt, er
tendens til å bruke for generelle termer.
ikke
informasjonen i feltene strukEmnesøk, som vi vet er svært viktig, er
Noe lignende kan jeg godt forestille meg
antakelig den form for søk som vil tjene
turert
...
vil skje når forfatterne skal velge termer
minst på feltindeksering. Vi har sett at forfra
emneordslistene
til
sine
fatternes bruk at dette feltet blandes med
metadataposter. Når vi da vet at hensikbruk
av
feltet
for
beskrivelse
(abstracts). Det betyr at kvaliteten på
ten med metadata er å avgrense treffmengden i søkemaskinene,
emnesøk
ikke
blir
stort
bedre
enn fritekstsøk i abstracts, som bare
ser vi fort at generelle termer ikke er det som hjelper oss mest.
i mindre grad betyr en forbedring i forhold til fulltekstsøk. Og da
Et annet poeng med bruk av forfatterproduserte emneord på intern- er snart hensikten med emnefeltet i metadataene borte.
ett er valg av språk. Hvilket språk skal man bruke her? Skal forfatterne bruke samme språk som i dokumentet? Det er jo nærliggende å tenke seg. Men hva skal jeg da søke på som informasjonssøker? Antakelig vil jeg bare måtte prøve meg fram med de språkene jeg kan.
En annen liten morsom ting i denne forbindelse er en sak som
dukket opp i fjor sommer, da det ble kjent at enkelte søkesystemer
selger populære emneord til høystbydende. For en rundelig sum
kan de sørge for at nettopp din hjemmeside eller informasjonstjeneste kommer opp først eller i "ti på topp-lister" når søkerne bruker spesielle emneord. Dette vil ikke akkurat støtte presisjonen.
Når det gjelder emnefeltet i det hele tatt, antar jeg at det blir de
frie nøkkelordene som blir mest populære.

Om jeg nå skulle gå med på at det blir en forbedring, vil forbedringen være så stor at den får praktisk betydning når man søker
i søkemaskinene? Vil f.eks. en reduksjon i treffmengden fra 35.000
til 7000 være noe å hoppe i taket for? Og hvis nå treffmengden
skulle komme ned i 20, vil disse 20 være de 20 mest sentrale
innenfor det jeg er ute etter? Vil disse 20 eller de fleste av dem
være innenfor det område jeg har spurt etter i det hele tatt? Ja, det
kommer helt an på hva forfatterne har gjort ut av metadataene og
som dere vet, er ikke dette noe vi har noen styring med. Dette er et
spørsmål om fullstendighet og presisjon slik vi er vant til det fra
bibliotekskatalogene. Skal vi sette lavere krav til søkemaskinene?
Jeg har forresten nettopp sett at det finnes anslagsvis 150 millioner "sider" på Internett. Når vi nå vet at f.eks. Altavista indekserer bare rundt 30 millioner, altså 20 %, hva da hvis Altavista skal
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begynne å indeksere alt sammen?
Det er helt klart at vi her opererer med dokumentmengder som
det kan bli vanskelig å finne gode kunnskaporganisatoriske prinsipper for. Det kan vise seg at selv de vi har fra før, kan bli utilstrekkelige. Da ser jeg lite håp i hva forfatterproduserte metadata
kan utrette. Det spørs om ikke i stedet pedantene må bli enda mer
pedantiske i bruk av katalogiseringsreglene og emneordsprinsippene for at gjenfinningen skal fungere.
Hensikten med DC er som sagt å forbedre søk i søkemaskinene,
men hvor stor forbedringen blir vet jeg ikke hvordan man har
tenkt å måle, eller om det lar seg måle i det hele tatt. Planene om
konvertering fra DC til MARC og motsatt: fra MARC til DC høres lovende ut. Hvis det finnes MARC-poster som kan konverteres til DC vil bearbeidede metadata kunne innlemmes i dokumentets hode som erstatning for de metadataene forfatterne eller utgiverne har lagt på. I tillegg ville også søkemaskinene nyttiggjøre
seg høykvalitets metadata fra bibliotekskatalogene.
Jeg er faktisk litt i tvil om det uten videre vil være en fordel å
fjerne forfatteropplysningene fra metadataene som er knyttet til
dokumentet. I søkemaskinene er det opplagt en fordel, men
metadata som skal følge dokumentet har en annen funksjon. De
skal opplyse oss om hva forfatterne eller utgiverne selv ønsker å si
om dokumentet. Det er klart at vi kunne ha god bruk for å finne
metadata som er laget etter katalogiseringsreglene, men det kan
hende at vi i tillegg vil trenge forfatternes egne opplysninger. En
grunn til dette kan f.eks. være at de forskjellige systemene bruker
forskjellige autoriteter. Det som er autorisert form i ett system kan
bli en henvisning i et annet. Det vil særlig kunne gjelde
korporasjonsnavn og navn som transkriberes etter forskjellige standarder. (Dette er helst et problem på tvers av landegrensene)

Metadata i bibliotekskataloger
Det var søkemaskinene. Hvordan kan anvendbarheten være i
bibliotekskatalogene?
Så vidt jeg vet er det egentlig ingen som tror på at forfatterproduserte metadata skal kunne brukes direkte i bibliotekskatalogene. Hva kan man så gjøre?
En del av hensikten med metadata er at de
skal kunne brukes av katalogisatorer for å
bearbeide dem til bibliografiske poster. Derfor har en del av planene gått ut på å konvertere fra DC til MARC.

(I parentes bemerket så har DC kommet i stand fordi MARC ville
bli for stort og komplisert for forfatterne. I forsøkene med konvertering fra DC til MARC har det vist seg at det blir nødvendig med
utvidelser av MARC-formatet, en utvidelse som er forårsaket nettopp av DC! Spørsmålet er her da om vi har gjort det enklere for
forfatterne, men vanskeligere for bibliotekarene?)
I tillegg til å vurdere kvaliteten på metadataene, må også
katalogisatorer som skal vurdere innlemming av nettdokumenter
i bibliotekskatalogene, vurdere dette med omfanget av dokumentet, hvilken "side" som egentlig skal registreres, helheten eller
delen, og vi må ha en politikk på hvorfor vi velger det ene eller det
andre. Eller for den saks skyld: hvorfor vi velger begge deler.
Men det er stadig vekk like viktig å vite hvorfor vi gjør det vi gjør.

Kostnader
Til slutt har jeg også lyst til å si litt om kostnadene ved katalogisering. En av grunnene til at forfatterproduserte metadata har kommet i stand, er at det er for kostbart å la bibliotekarene katalogisere alt på nettet.
I et foredrag av Stuart Weibel som jeg hørte i fjor høst, satte han
opp et regnestykke hvor han viste at bibliotekskatalogiseringen
koster 10.000 ganger så mye som automatisk indeksering. Det
han glemte å ta i betraktning var hvor mye det koster å finne noe
igjen når det bare er indeksert, og ikke katalogisert. Her er faktisk
halve regnestykket utelatt. For det første er bibliotekskatalogiseringen sammenlignet bare med dagens indeksering i
søkemaskinene som vi vet kvalitetsmessig ikke kan sammenlignes med den.
For det andre har han glemt hvorfor det katalogiseres. Det er selvfølgelig for å holde orden på dokumentene og kunne finne dem
igjen i et søkesystem. Når vi vet hvor dårlig gjenfinningen er i
søkemaskinene, hva hjelper det da at de jobber 10.000 ganger så
fort? Hva vet vi om ikke gjenfinningskostnadene er 10.000 ganger høyere i søkemaskinene sammenlignet med bibliotekskatalogene? Dette er det så vidt jeg vet ingen som har prøvd å
foreta beregninger av.

...En av grunnene til at forfatterproduserte metadata har kommet i stand,
er at det er for kostbart å la bibliotekarene katalogisere alt på nettet ...

Men her må katalogisator kontrollere at innholdet i de konvererterte
DC-postene får riktig katalogisert standard. Innholdet i feltene
må man regne med vil være av omtrent samme slag som de opplysningene vi i dag finner i bøkene på tittelside, i kolofon osv, og
derfor blir bearbeidelsene av dataene i realiteten de samme som vi
er vant til.
Det er planer om å lage konverteringsprogrammer fra DC til
MARC for at gjenbruken av DC-data i bibliotekskatalogene skal
bli lettere. For noens del vil det nok fungere, men jeg tror
katalogisator i de enkelte tilfellene skal få mye kontrollarbeid.

Det er viktig i denne sammenheng å huske
at dokumenter blir katalogisert bare en
gang, men skal søkes opp mange ganger.
Vurdering av en treffliste må gjøres hver
gang det har vært søkt. Dette koster også.

Oppsummering og konklusjon
Hvordan skal en så oppsummere dette?
Problemet med internett er kanskje ikke informasjonsflommen,
det at det er anslagsvis 150 millioner "sider" her, men at disse
millionene er forsøkt organisert i ett gjenfinningssystem. D.v.s.
egentlig har ingen av søkemaskinene forsøkt å få med seg tilnærmelsesvis alt på nettet. Hotbot har bare 1/3 og Altavista bare 20 %
av dem med i sine indekser og disse skal være de største.

SIDE 24
Jeg tror kanskje vi må se oss om etter andre måter å gjøre ting på
hvor metadata blir ett ledd i kjeden. Jeg har sett noen antyde forsøk med organisering av weben hvor nettdokumenter blir organisert i mindre distribuerte enheter, såkalte repositories, som er organiserte samlinger av objekter med støtte fra gode systemer for
søking og presentasjon. For de som er interessert kan jeg vise til
en artikkel i Science, i januar i år. Her er det mye upløyd mark for
meg, men jeg kan tydelig se at her er det en vei å gå som kan
fungere og som involverer en biblioteksoppgave som metadata ikke
har befattet seg med: samlingsutvikling på internett. Samlingsutvikling blir en minst like viktig oppgave når det gjelder nettdokumenter som for andre dokumenttyper.
Følgende punkter kan kanskje fungere som oppsummering:
1. Metadata som kunnskapsorganiserende ledd på nettet forutsetter en del ting. Vi vet ikke i hvilken grad disse vil bli oppfylt.
- Vil de bli brukt ?
- Vil alle eller de fleste feltene bli fyllt ut?
- Vil de bli fyllt ut etter sin hensikt?
Alt sammen momenter som ingen har kontroll over.
2. Nettdokumentene er dårlig utstyrt med formelle opplysninger
på fremtredende plass. Forfatterproduserte metadata minst på
høyde med de vi fra før finner i trykte publikasjoner er svært
ønskelig.
3. Disse metadataene bør være av best mulig kvalitet for videre
bearbeidelser i bibliotekskatalogene.
4. Har forfatterne og informasjonssøkerne motstridende interesser når det gjelder hvilke metadata som skal legges på de enkelte
dokumenter?
5. Problemet med DC er ikke i og for seg at man har forsøkt å
forenkle katalogiseringen. Men forenklet katalogisering fungerer
helst i mindre samlinger. Internett er ingen liten samling.
6. Det må arbeides videre med ulike former for automatisk indeksering hvor man tar hensyn både til hvordan Internett er organisert, dokumenttypene som ligger her og deres struktur, innholdet
i dem i tillegg til metadata. Men dette arbeidet må bygge på den
kunnskapen vi har om kunnskapsorganisasjon.

Etterord
Jeg har vært inne på problemet med forfatternes motiver for å lage
metadata og hvilke følger dette kan få. I søkemaskinene ser dette
ut til å være en svært aktuell sak allerede i følge et ebrev som kom
inn i min postkasse i går (19.4). Her vises det til en nettside som
inneholder en 42 siders rapport med 12 "killer strategies" som
skal hjelpe deg som forfatter til bl.a. mer trafikk på sida di, taktikk for å sette deg foran 95% av andre sider, alle kjente hemmeligheter som vil sette din side på toppen av lista. Du kan kalle det
hva du vil, men kunnskapsorganisasjon er det ikke! Hva dette i
lengden vil føre til gjenfinningsmessig på nettet kan en jo bare
fantasere om. Og hva vil disse forfatterne bruke metadata til, mon
tro? De som er interessert, kan bare se her: http://www.kerrnet.com/
strategies
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Takk
Takk til Knut Hegna som har vært en inspirasjonskilde og en god
diskusjonspartner.
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Nytt fra NBF:

"Vi viser til møtet 21.4.97 mellom Norsk bibliotekforenings arbeidsgruppe for livslang læring og ledelsen i Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn.

Samordning av
bibliotekorganer

statlige

Fredag 20. juni fikk NBFs leder Frode Bakken innvilget et møte
med politisk ledelse i KUF og KD om den framtidige organisering av de samordnende og nasjonale bibliotekfunksjonene. Fra
KUF deltok politisk rådgiver Morten Pettersen og fra KD deltok
statssekretær Stig Fossum. I tillegg var avdelingsdirektør Hans
Jørgen Gjertsen fra KUF med på møtet. Morten Pettersen gjennomgikk status i saken og pekte på at en nå fra KUF og KDs side
arbeider aktivt med å få avklaret en felles holdning fra de to departementene i saken. Pettersen pekte på at det er behov for å ta et
nytt grep i denne saken. Det er behov for å se hele sakskomplekset
i lys av ny IT-teknologi og også i lys av den planlagte etter- og
videreutdanningsreformen. Pettersen pekte på at KUF og KD er
godt kjent med relevante problemstillinger i saken gjennom flere
utredninger, høringsrunder og brev og henvendelser fra biblioteksektoren. NBFs leder presenterte NBFs synspunkter i saken og
understreket at det er viktig at Regjeringen snarest presenterer sitt
forslag til løsning for Stortinget. Det er meget ugunstig at denne
saken nå allerede er utsatt tre ganger fra Regjeringens side (Forslag til statsbudsjett 1997 i oktober 1996, Salderings-proposisjonen i november 1996, St.prp. nr. 63(96-97) i mai 1997). Dette
bidrar til usikkerhet og manglende strategiske grep i sektoren som
helhet. NBFs leder understreket at NBF ikke har tatt noen stilling
til hvilket departement et eventuelt nytt organ skal legges til. Det
er ulike oppfatninger om dette i bibliotekmiljøet og NBF har medvirket til å formidle dette forholdet i sin kontakt med Storting og
Regjering. Politisk ledelse i de to departementer kunne bekrefte at
Regjeringen med det aller første vil presentere forslag til en løsning i saken.

- RBT og SBT bør samarbeide
mer systematisk om etter- og
videreutdanningsreformen
Norsk bibliotekforening har 26. juni henvendt seg til Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn. Det heter i brevet:

På møtet hvor en drøftet etterutdanningsreformen og bibliotekrelaterte spørsmål, ble Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektjenesten oppfordret til å samarbeide mer systematisk med sikte på å
planlegge hvordan biblioteksektoren som helhet kan møte en betydelig vekst i etter- og videreutdanningsaktiviteten i det norske
samfunnet. Det ble forklart at det ikke forelå noen konkrete planer om å innlede nye formelle samarbeidstiltak på dette området i
løpet av det første året.
Norsk bibliotekforening beklager dette. Vi tror det er av særskilt
stor betydning at de statlige bibliotekmyndigheter samarbeider tett
med sikte på å planlegge bibliotekenes bidrag og rolle i den nye
etter- og videreutdanningsreformen.
Den planlagte reformen vil etter all sannsynlighet stille et samlet
bibliotekvesen overfor nye krevende utfordringer for å utnytte eksisterende samfunnsressurser best mulig. Ressurser både i fag- og
folkebibliotek må utnyttes optimalt til beste for hele samfunnet og
må derfor sees i sammenheng. I en slik situasjon er det ikke tilstrekkelig at statlige bibliotekmyndigheter separat arbeider med
sine planer. Etter- og videreutdanningsreformen må antas å få et
slikt omfang at dette vil kreve omfattende tilrettelegging fra
bibliotekmyndighetenes side. Blant annet blir kompetanseheving
i en samlet biblioteksektor på områdene IT og voksenpedagogikk
viktig."

NBF ber om veiledning i opphavsrett for bibliotek
NBF ber 24.7 i et brev til ekspedisjonssjef Helge Sønneland i Kulturdepartementet om at departementet bidrar til at det utarbeides
en veiledning for bibliotekene om opphavsrett. Det heter i brevet:
"Vi viser til kopi av vedlagte veiledning som er utarbeidet av Statens bibliotekstjeneste i Danmark ("Ophavsretten på biblioteket.
Vejledning i brug af ophavsretsloven på bibliotekerne") og vil anmode Kulturdepartementet som ansvarlig departement for
opphavsrettsspørsmål om å utarbeide en liknende veiledning for
norske forhold. Selv om det på enkelte områder er ulike forhold
(Forts. på neste side...)
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(... forts. fra forrige side)
for ulike bibliotektyper, så vil det også på mange områder være
gjennomgående regler. Slike forhold bør kunne komme fram i en
slik veiledning.
Det er idag et stort behov for enkel og korrekt informasjon fra
myndighetene om de regelverk som gjelder. Ny teknologi og ny
europeisk og dermed norsk lovgivning bidrar til at hele dette sakskomplekset er i endring. Det medfører også at det er mye usikkerhet om gjeldende regelverk. Enkel, kortfattet og korrekt informasjon er dermed av stor betydning.
Det er også av stor betydning at bibliotekene og deres ledelse blir
bevisstgjort i forhold til regelverket slik at bibliotekene kan framstå som en seriøs aktør i informasjonssamfunnet som tar ansvar
for å følge opp gjeldende regler på bl.a. dette området.
Norsk bibliotekforening er av den oppfatning at det vil være meget ønskelig at Kulturdepartementet snarest iverksetter et slikt
tiltak i samarbeid med Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektilsyn
og Nasjonalbiblioteket."

Kort leseliste om organisering
av de rådgivende og nasjonalt
samordnende bibliotekoppgavene
Nov 95

STORTINGET BER REGJERINGEN OM AT
SAKEN BLIR LAGT FRAM FOR STORTINGET

Stortinget ber om at "den framtidige organiseringa av bibliotektenesta vert lagt fram for Stortinget."
(Budsjettinnst. S. nr. 12 (94-95)).
15.5.96

KULTURMINISTER ÅSE KLEVELAND I
SPØRRETIMEN I STORTINGET - AVKLARING
KAN KOMME I STATSBUDSJETTET

"... Det er grunnen til at dette nå drøftes videre mellom Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet og Kulturdepartementet, at Regjeringen vil ta stilling til saken i overskuelig fremtid og
at jeg ser for meg at saken legges fram i statsbudsjettet for 1997."

4.10.96

STATSBUDSJETTET : AVKLARING KOMMER
I SALDERINGSPROPOSISJONEN

"Utvalget som skulle utrede organiseringen av de rådgivende og
samordnende nasjonale bibliotekoppgavene, la fram sin innstilling våren 1995. Saken er nå under behandling, og departementet
vil kome tilbake til den i salderingsproposisjonen, jf. kategorinndelingen"
(St.prp. nr. 1(96-97), KUF, KAP 0280).

29.11.96

SALDERINGSPROPOSISJONEN: AVKLARING
UTSATT - REGJERINGEN VIL KOMME
TILBAKE TIL SAKEN

"I St.prp. nr. 1 (1996-97) varslet Kulturdepartementet og Kirke-,
utdannings- og forskingsdepartementet at man ville komme tilbake til saken om organisering av de rådgivende og samordnende
nasjonale bibliotekoppgavene i salderingsproposisjonen. Det har
ikke vært tilstrekkelig tid til å få fram saken til salderingsproposisjonen. Departementet vil legge fram saken på et senere tidspunkt."
(St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 - Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997)
13.5.97

ST.PRP. NR. 63(96-97) : NY UTSETTELSE :
"KD OG KUF VIL ARBEIDE VIDARE MED DEI
NEMNDE ORGANISASJONSSPØRSMÅLA UT
FRÅ DETTE UTGANGSPUNKTET"

"Spørsmålet om organisering av dei rådgivande og nasjonalt
samordnande bibliotekoppgåvene har vore greidd ut fleire gonger.
IT-utviklinga har vore sterk dei siste åra og har endra måten
arbeidsoppgåver blir utførte på i utdannings-, forskings- og
kulturinstitusjonar i Noreg og i utlandet. Ein må sjå organiseringa
av bibliotekoppgåver i ein slik samanheng. Kulturdepartementet
og Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet vil arbeide vidare med dei nemnde organisasjonsspørsmåla ut frå dette utgangspunktet."
(St.prp. nr. 63 (96-97) Omprioriteringar og tilleggsløyvingar på
statsbudsjettet 1997).

Zimbabwe Library Association
og Norsk Bibliotekforening har
felles seminar under årets
bokmesse i Harare
Hovedtema på årets store bokmesse i Harare, Zimbabwe er bibliotek og tilgang til informasjon. Siden 1983 har bokmesa blitt arrangert i det som tidligere var Salisbury i Sør-Rhodesia og den
samler forfattere, forlagsfolk, bibliotekfolk og andre og er blitt det
største arrangement i sitt slag i Afrika.
Med midler fra NORAD vil Zimbabwe library association og NBF
på mandag 4. august arrangere et seminar om opphavsrettslige
utfordringer for bibliotekene. På arrangementet vil Marit Egaas,
Kristine Abelsnes og Frode Bakken være aktive sammen med NFFs
leder John Stanghelle og representanter fra Zimbabwe library association. Representanter fra bl.a. SAB i Sverige, American library
association og Library association, UK vil også delta aktivt under
bokmessa.
Mer informasjon finnes på bokmessas webside:
http://www.mediazw.com/zibf/
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Hafstad vidaregåande skule/
Øyrane vidaregåande skule
AA/ØA - ID/HS - HN - BY - EL - ME
Elevtal: 550+350. Tilsette: 70+60

Bibliotekarstilling
Frå 01.08.1997 er det oppretta heil stilling for bibliotekar ved dei vidaregåande skulane i Førde. Stillinga vert knytta
til Hafstad vidaregåande skule, men tenesta skal også omfatte biblioteket ved Øyrane vidaregåande skule.
Stillinga føreset utdanning frå Høgskolen i Oslo (tidlegare Statens bibliotek- og informasjonshøgskule) eller tilsvarande utdanning. Den som vert tilsett må ha føresetnad for å bygge opp ei teneste der bruk av moderne informasjonsteknologi vil stå sentralt som eit tillegg til tradisjonell bibliotekverksemd. Eit godt samarbeid med tilsette og elevar
om bruk av biblioteket, og tilrettelegging for informasjonssøk ved prosjektarbeid, særoppgåver o.l. vil stå sentralt i
tenesta.
Stillinga blir løna etter st.kode 7027.
Nærare opplysningar om stillinga kan ein få hos rektor, tlf. 57 82 20 22.
Søknad med vitnemål og attestar skal sendast til Hafstad vidaregåande skule, postboks 294, 6801 Førde.
Søknadsfrist: 15.09.1997

"Etterutdanningsreformen,
livslang læring og bibliotekene" - rapport fra arbeidsgruppe i Norsk Bibliotekforening
En arbeidsgruppe i Norsk bibliotekforening har nå avlevert en
rapport til Hovedstyret om etterutdanningsreformen, livslang læring og bibliotekene. Arbeidsgruppen, som har bestått av Hilde
Trygstad, Tove Pemmer Sætre, Grete Bergh, Trond Minken, Sigbjørn Hernes og Frode Bakken, har fremmet en rekke forslag til
tiltak for å bedre bibliotekenes mulighet til å spille en viktig samfunnsmessig rolle for å realisere planene om en etter- og videreutdanningsreform.

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Østfold fylkesbibliotek

BIBLIOTEKKONSULENT - IT
Ved Østfold fylkesbibliotek i Fredrikstad er det
ledig stilling med hovedarbeidsområde innen
bibliotek- og og informasjonsteknologi. Søkere
bør ha bibliotekfaglig utdanning fra Høgskolen
i Oslo, avdeling for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag. Lønnstrinn 31-35, ev. høyere
for spesielt kvalifiserte.
Søknadsfrist 20. sept. 97.

Hovedstyret har tatt rapporten til etterretning og vil legge den til
grunn for NBFs videre arbeid med livslang læring, etterutdanningsreformen m.v. uten at Hovedstyret binder seg til det enkelte forslag.

Full utlysningstekst på internettadressen:
http://www.of.fylkesbibl.no/IT-stilling.html
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SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

FYLKESBIBLIOTEKET

SØKJER DISTRIKTSBlBLIOTEKAR

TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

STILLING LEDIG

AVDELINGSLEDER
(1/1 STILLING)

Sogn og Fjordane Fylkesbibliotek er lokalisert i kulturbygget Førdehuset i Førde i Sunnfjord. Førde har eit
rikt kulturliv og mange ulike fritidstilbod. Byen er eit
skulesenter og innbyggjartalet er ca. 10.000.

DISTRIKTSBIBLIOTEKAR
Vi har ledig 100 % fast stilling frå 01.10.97.
Arbeidsoppgåvene tek utgangspunkt i Biblioteklova
sine bestemmelsar om fylkesbiblioteket si verksemd.
Hovudarbeidsområdet vil bli bibliotektilbod til barn
og unge, organisering av bokbusstenesta og sakshandsaming i biblioteksaker. Fylkesbiblioteket driv og
bokbåt og teneste her kan verte aktuelt. Fylket har 26
kommunar og distrtiktsbibliotekaren må rekne med ein
del reiseverksemd.
Vi ønskjer søkjarar som har:
- eksamen frå Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag
- eller tilsvarande utanlandsk utdanning
- gode evner til samarbeid og til å arbeide sjølvstendig
- iderikdom og innsikt i bibliotekutvikling.
Vi kan tilby:
- godt sosialt og fagleg miljø
- varierte og utfordrande oppgåver
- vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår
- stillingskode 6112, lønsramme 8, ltr. 23-33.
Interesserte kan ta kontakt med fylkesbiblioteksjef Solveig Bjordal, tlf. 57 72 18 88.
Søknad med attesterte kopiar av vitnemål og attestar
sender ein til:
SOGN OG FJORDANE FYLKESBIBLIOTEK,
FØRDEHUSET, 6800 FØRDE
innan 01.09.97.

Trondheim folkebibliotek består av hovedbibliotek, 7 filialer og bokbuss. Med et årlig besøk på 1 million har vi
et høyt aktivitetsnivå og er byens best besøkte kulturtilbud. Vi bruker Bibliofil, er tilknyttet Internett og kommunens eget datanett. Folkebiblioteket er vertsbibliotek
for Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Vi er nærmere 60 ansatte.
Trondheim folkebibliotek har ledig en fast, hel stilling
som leder av Voksenavdelingen.
Voksenavdelingens 13 bibliotekarer arbeider med å forbedre og fonye sitt tjenestetilbud. Siste tilskudd er et digitalt kartverk for Trøndelag og et særskilt publikumsnett som gir adgang til Internett og egne CD-ROM.
Avdelingslederen har det faglige og administrative ansvaret for drift og utvikling av avdelingens virksomhet,
og deltar i bibliotekets ledergruppe. Lederen deltar samtidig i ordinær publikumstjeneste.
Til denne stillingen trenger vi en inspirerende person
med et bredt interessefelt, erfaring og solide faglige kvalifikasjoner. Han eller hun må ha lyst og evne både til å
lede og å samarbeide, og vilje til å rette sin oppmerksomhet mot nåværende og framtidige brukerbehov. Som
spesifikke krav til kandidatene stilles eksamen fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole eller tilsvarende
utdanning.
Vi arbeider for- og ettermiddager, og fra 1. september
sannsynligvis hver 4. lørdag og hver 8. søndag. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover,
reglement og avtaler. Stillingen (kode 7662) er plassert
fra ltr. 26 - .
Vi tilbyr en spennende og krevende jobb, og et godt arbeidsmiljø. Å være mann er ingen ulempe hos oss.
For nærmere opplysninger om stillingen, ring førstekonsulent Trond Minken på tlf. 72 54 75 02.
Søknad sendes Trondheirn folkebibliotek, Peter Egges
plass 1, 7005 Trondheim, innen 8. september.
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Ved Alta bibliotek er det ledig stilling som

Avdelingsleder bibliotek
med tiltredelse 1. november 1997
Alta bibliotek holder til i nye tidsmessige lokaler i Alta sentrum. Vi benytter biblioteksystemet
Bibliofil, med automatisert utlån. Biblioteket har et nært samarbeid med Høgskolen i Finnmark,
barnehager og skoler.
HOVEDARBEIDSOPPGAVER:
- Ansvar for avdelingen for barn og unge
- Daglig drift, innkjøp, katalogisering, arrangementer og aktiviteter innenfor barneavdelingen
VI ØNSKER OSS EN BIBLIOTEKAR MED:
- Eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller
tilsvarende godkjent utdanning
- Erfaring med Bibliofil
- Barnelitteratur og/eller barnebibliotekarbeid i fagkretsen
- Erfaring og praksis fra barne- og ungdomsbibliotekarbeid
- Vilje og evne til nært samarbeid med andre
- Entusiasme og evne til å arbeide selvstendig
VI KAN TILBY:
- En spennende arbeidsplass med store utfordringer og varierende arbeidsoppgaver
- Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø
- Lønn som Avdelingsleder Bibliotek i st.kode 7027, min. Itr. 26
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
Nærmere opplysninger ved biblioteksjefen tlf. 78 44 02 50 eller kultursjefen tlf. 78 44 00 00.
Søknad sendes: Alta bibliotek, Postboks 1274, 9500 Alta, innen 15.09.97.
Pensjonsording KLP. For øvrig vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Eventuelle flyttekostnader
dekkes etter vedtatt reglement. Statlig nedbetaling av studielån med 10% pr. år for arbeidstakere
i Finnmark.
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24.- 28. SEPTEMBER
Religion og ytringsfrihet som hovedtema
- Internasjonale forfattere
- Jerusalem-seminar
- Ytringsfrihetsdag på Utstein Kloster
- Kielland som brevskriver
- Obstfelder Nå! Utdeling av Obstfelder-prisen
- Presterollen i skjønnlitteraturen
- Jazz og poesi
- På litterært cruise i Rogalandsnaturen
- Konserter og teater
- Utdeling av prisen "Årets Bibliotek"
- Litterære vandringer
- Stunts i byen og i Kulturhuset
For ytterligere informasjon/billetter:
http://www.stavangernettet.no/sbibl/kap.htm
E-post: kap-97@online.no
Tlf. 51 50 71 45 eller 51 50 72 57.
Fax 51 50 70 25
Arr.: Sølvberget, Stavanger Kulturhus

BOKHØSTEN
starter i Stavanger
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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:

Postlister på internett kan være både himmelrik og helvete. Himmelrik når du blir kjapt og
godt oppdatert på aktuelle saker, eller når du
generelt vil følge godt med selv om du ikke bor i Oslo eller tilhører «de viktige» og
kretsen rundt dem. Helvete når den elektroniske postkassa di renner over av ubearbeidd
likt og ulikt. Det gjelder å være kresen i valg av postlister man er medlem av.
Nå er det liksom opplest og vedtatt at vi har to sektorer i bransjen. «Fag» og «folke»,
med hvert sitt statlige organ - SBT og RBT, hvert sitt tidskrift - Bok & bibliotek og
Synopsis, på sett og vis hver sin interesseorganisasjon - NBF og NFF. (Ville noen ha
nevnt BF og FBF i denne sammenhengen?) Og sektorene har til og med hver sin
elektroniske postliste på internett - folkebib-nett@bibtils.no og bibliotek@rbt.no.
Men det artige med internett er at «båstenkerne» har vanskelig for å holde orden på
den elektroniske befolkningen. Begge postlister er nemlig åpne for innmelding fra
enhver bibliotekar. Dermed skjer det naturlige: De som vil ytre seg til bibliotekarstanden sender identisk epost til begge postlister. Selv er jeg medlem av begge lister
og mottar nesten konsekvent 2 eksemplarer av enhver utsending. «Riv ned gjerdene»
sang Daniel Viglietti på 70-tallet. Det er mye som tyder på at internett vil bidra til å
rive ned gjerdet mellom båsene i bibliotekmiljøet. Det trengs!
Men for at dette ikke bare skal bli «om» postlister, skal jeg referere fra et ypperlig
eksempel på en melding som har vandret fra liste til liste og gjort den europeiske
bibliotekbefolkning litt klokere litt raskere enn før. Den kommer nå sist fra Frode
Bakken, men stammer fra Rosalind Johnson ved Library and Information Commission
i London:
«The Bookseller of 4 July 1997, p13, reports that the administrative court in Marseille has found against the local council of Marignane in the dispute between librarians
and the council, controlled by the far-right Front National party. The council was
accused of interfering in the acquistion policy of its public libraries. Eleven library
users took the council to court complaining about the cancellation of subscriptions to
left-wing papers, and their replacement by far-right publications. The court ruled
that the deputy mayor, who was responsible for the decision, was not competent to
decide on what should be acquired for consultation by library users. The council has
no arts committee to make decisions on cultural matters.
The Bookseller reports that the council has been ordered to reveiw the situation
within 60 days, or face a fine. It has been ordered to defray some of the plaintiffs’
legal costs. The court’s ruling referred to the Declaration of the Rights of Man, made
in 1789, and is seen as a considerable success for those campaigning against the
actions of FN councils, and in ensuring that librarians are not subject to political
pressure. Meanwhile, a new watchdog committee, «Fahrenheit 451» has been
established in France to monitor FN and other far-right activities in this field.»
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