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I begynnelsen av september var det nærmere 3.000
bibliotekfolk fra 141 land samlet i København. Det
var den årlige konferansen til IFLA, The Internatio-
nal Federation of Library Associations and
Institutions. I en hel uke mesket deltakerne seg i
møter, seminarer, work-shops, poster-sessions, ut-
stillinger og selskapeligheter. Foruten de viktige per-
sonlige kontaktene man får mellom programpost-
ene. Her møtte sør-afrikanske bibliotekarer norske
datasystemer. Amerikanske bibliotekarer fikk pre-
sentert det nye iranske nasjonalbiblioteket. Russere
og amerikanere diskuterte ytringsfrihet med fran-
ske bibliotekarer. Meksikanske og svenske bibliote-
karer utvekslet erfaringer om brukeropplæring.

Over 100 norske deltakere spredde seg rundt på for-
skjellige interesseområder. Det mest synlig gjennom
hele uka var nok deltakelsen på den store og farge-
rike nordiske barnebibliotek-standen på IFLAs
utstillingsområde. Der var det liv og røre hele tiden,
mange utlendinger som ble kjent med innkjøps-
ordningen, barnebøker, nordisk samarbeid, bokbuss-
virksomheten, m.m. Vi har snakket med Hanne
Dahll-Larssøn, leder for de norske barne- og ung-
doms-bibliotekarene (BUF). Hun tok gjerne en jafs
av det svenske bibliotek-eplet på messa, en modell
av et virkelig spennende barnebibliotek i Hämösand.

Når det gjelder maktspillet på IFLA ‘97, må vi nor-
ske være fornøyd med at biblioteksjefen i Bærum,
Sissel Nilsen, ble valgt til leder for Professional
Board. Dette er på sett og vis det nest høyeste orga-
net i IFLA, på noen viktige områder det mest betyd-
ningsfulle. I mange andre organer i IFLA ble også
norske valgt inn. Men øverst blant verdens bibliote-
karer troner nå franske Christine Deschamps. Hun
ble valgt til president i IFLA og leder dermed orga-
nisasjonens Executive Board. Les mer fra IFLA ‘97
i København inne i bladet.
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" [Arkivarien] har inte varit här på fem år, så nu lär han väl skämmas att komma hit!
-Nå, vem sköter hans tjänst då?  -Det gör Bibliotekarien.  -Varuti består då deras
tjänstgöring i ett sådant här verk som Kollegiet för utbetalandet av Ämbetsmännens
löner?   -Det består i att vaktmästarne sortera kvittenserna, kronologiskt och alfabetiskt,
ock skicka dem till bokbindarn, varpå bibliotekarien övervakar deras uppställande på
dertill lämpliga hyllor." Fra August Strindberg: Röda rummet. - Sthm : Forum, 1950.
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Innhold:
Langsom kvelning av bibliotekene

Langt over to tredjedeler av landets 1500 folkebiblioteker har ikke tilgang til Internett,
og en stor del av kommunene har ikke bibliotekpersonale med tilstrekkelig IT-
kompetanse. Dette kan føre til at bibliotekene blir fullstendig akterutseilt av den
teknologiske utviklingen og vil bli så antikverte at folk ikke bruker dem, hevder en
gruppe fylkesbiblioteksjefer.                                                                             Side 4

NBFs virksomhet og organisering
Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet er glad for at Norsk Bibliotekforening har tatt
de initiativ som har munnet ut i ovennevnte rapport. Det norske bibliotekmiljøet er
inne i en tid med mange og raske endringer, hvilket må medføre en fortløpende debatt
om hvordan vi kan utføre våre oppgaver bedre og annerledes enn tidligere, sier
Bibliotekarforbundets styre innledningsvis i sitt høringssvar til strukturkomitéen i
NBF.                                                                                                               Side 6

Vil tilføre IFLA latvisk erfaring
Blant de nærmere 3.000 delegatene på IFLA ‘97 drar vi kjensel på en baltisk bibliotekar
som har hatt kontakt med Norge før. Silvija Tretjakova var invitert til Internasjonalt
utvalgs seminar under NBFs landsmøte i Trondheim i 1994. Der fortalte hun om
biblioteksituasjonen i Latvia etter at demokratiseringen var begynt i landet. Nå er hun
en av de mange som har fått reisestipend fra det danske direktoratet for utviklingshjelp
for å kunne komme til IFLA ‘97. Vi spør henne om hvilke inntrykk hun har fått av
konferansen.                                                                                                   Side 9

Synlige barnebibliotekarer på IFLA '97
På bibliotekarenes årlige verdenskonferanse er det selvfølgelig også et
utstillingsområde. Her finnner du datasystemer, tidsskriftagenter, forlag, bibliotek og
forskjellige organisasjoner som vil profilere seg. På årets messe i København er det
ekstra livlig helt innerst på området. Av og til smeller det som tordenskrall. Andre
ganger kan man se en hvitkledd mann med stor innlevelse fortelle eventyret om
pannekaken og grisen. Det er ordentlige barn som hører på. Og rundt dem er det
faktisk ordentlige bøker. I tillegg til masse annet. Det er fargerikt. Det er artig. Det er
nordiske barnebibliotekarer som slår ut håret for verdens bibliotekarer!         Side 10

IFLA '97
Redaktørens personlige beretning fra hans første deltakelse på en IFLA-konferanse
noensinne.                                                                                                       Side 12

To Dissect a Frog or Design an Elephant
Myoung Chung Wilson var en av utallige foredragsholdere på IFLA '97. Hennes
foredrag om endringene vi opplever når vi via biblioteket skal lære våre brukere å bli
informasjonskompetente i en digital tidsalder, var ett av menge tankevekkende bidrag
på konferansen i København. Foredraget er med forfatterens tillatelse gjengitt her,
som eksempel for Bibliotekarens lesere på hva man kan få med seg på en IFLA-
konferanse.                                                                                                     Side 16
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leder'n
RANDI RØNNINGEN, FORBUNDSLEDER

Det har den siste tiden vært en betydelig
økning i aktiviteten til vikarbyråene. Og et
av områdene de markerer seg på er arkiv
og bibliotek. Svært ofte finner vi annonser
fra byråene hvor de etterspør bibliotek- el-
ler arkivfaglig kompetanse.

En måte å tolke disse annonsene på er at vi
er for få fagutdannede bibliotekarer. Etter-
spørselen i markedet er større enn antall
ledige personer. Dette behøver vi i og for
seg ikke vikarbyråer for å se. Vi kan f.eks.
se på antall 2.
gangsutlysinger
av stillinger
som etterspør
vår kompe-
tanse. Vi kan
glede oss over
at arbeids-
markedet for
bibliotekarer
er bra.

En annen, og
mere proble-
matisk, side ved veksten til vikarbyråene
er arbeidsgivernes holdning til sine ansatte
og de forpliktelsene det medfører å enga-
sjere arbeidskraft. Ved å ansette vikarer
slipper arbeidsgiveren mye av det ansvaret
vedkommende må ta overfor fast ansatte.
Dette finner jeg beklagelig.

Jeg mener vikarbyråer har sin eksistensbe-
rettigelse. Noen ganger oppstår det situa-
sjoner hvor en arbeidsgiver raskt trenger
en vikar for kortere eller lengre perioder.
Vi skal heller ikke se bort i fra at enkelte

arbeidstakere i faser av livet foretrekker den
mere uforpliktende formen en tilknytning
til et vikarbyrå gir. Noen ganger passer det
oss å ha mere fleksible ordninger, selv om
de medfører større usikkerhet.

Men jeg mener å se tendenser til at tilbu-
det fra vikarbyråene blir misbrukt av ar-
beidsgivere. I stedet for å ansatte en person
fast for å utføre permanente oppgaver, blir
arbeidsområdet på en finurlig måte defi-
nert som midlertidig og rettferdiggjør an-

settelse av
en vikar.
Jeg har
også sett
eksempler
på at ar-
beidsgiver
b r u k e r
v i k a r -
ordningen
som en si-
ling før det
foretas fast
ansettelse.

Dette er misbruk av andre personer. Alle
arbeidstakere har krav på et minimum av
sikkerhet i et ansettelsesforhold, noe de
mister som vikarer.

Vikarbyråene er et positivt element til ar-
beidslivet når de blir benyttet slik jeg me-
ner de skal, til engasjement i akutte og spe-
sielle situasjoner. Men til permanente opp-
gaver skal arbeidsgiver tilby ansettelse i fast
stilling.

... arbeidsområ-
det på en finurlig

måte definert
som midlertidig...
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Kurs
Randi Rønningen

Forbundsleder i BF

F R A   F O R B U N D E T

Det er fremdeles plasser igjen på noen av
kursene BF arrangerer i høst. Er du inter-
essert i å delta kan du ta kontakt med se-
kretariatet.

Grunnkurs for tillitsvalgte i
kommunal sektor, uke 43 og 48.

Dette er et kurs arrangeres av 13-gruppen.
Kurset tar for seg avtaleverket som ligger i
bunnen for arbeidet som tillitsvalgt, litt om
tillitsvalgtes rolle og funkjson og
forhandlingsteknikk. Eksakt tid og sted er
ikke klart, men det vil bli tre dager i uke
43 og tre dager i uke 48.

Trinn I for tillitsvalgte i staten,
27.-29. oktober, Oslo

Dette kurset arrangeres av forbundene i
Lakkegata. Vi vil senere komme med til-
bud om trinn II og III.

Videregående kurs for tillits-
valgte, 17.-18. november, Oslo

Dette er et kurs om tar for seg ulike lover
som regulerer arbeidslivet, i tillegg til av-
taleverket, f.eks. arbeidsmiljøloven.

Diskusjon
på skolenett
Skolenettet har åpnet en ny diskusjons-
gruppe for skolebibliotek. Du finner mer
informasjon ved å gå til skolenettet:
http://skolenettet.nls.no/
eller ved å gå direkte til diskusjonssiden:
http://dialogen.nls.no:8888/diskusjon2/
skolebib/diskusjon.html

Langsom kvelning
av bibliotekene

Dette brevet fra fire fylkesbiblioteksjefer ble i midten av august sendt til
de politiske partiene i Norge og til media.

Kurt Kristensen
Fylkesbiblioteksjef i Rogaland

Lisbeth Tangen
Fylkesbiblioteksjef i Sør-Trøndelag

Ellen Østgård
Fylkesbiblioteksjef i Troms

Lars Hansen Juvik
Fylkesbiblioteksjef i Nordland

Det er de minste bibliotekene som er mest
utsatt, og den manglende satsingen vil ha
negative konsekvenser for distriktene og for
utdanning og publikums tilgang til infor-
masjon.

Utviklingen skjer nå så raskt at flertallet
av kommunene klarer ikke å tilby publi-
kum oppdaterte tjenester gjennom biblio-
tekene. Norske biblioteker er på bunnen i
Norden, og fram til årtusenskiftet må det
investeres hundre millioner kroner i utstyr

og kompetanse dersom vi skal unngå at
bibliotekene blir like attraktive som gam-
mel, sur fisk og i realiteten blir lagt ned.

De andre nordiske land har forlengst tatt
konsekvensene av dette, og den finske re-
gjering har satt i gang et opprustingspro-
gram til 40 millioner kroner som skal ko-
ble alle bibliotekene til Internett innen
1998. Den norske regjering har foreløpig
bevilget 5 millioner kroner og sagt klart
ifra om at dette er en engangsbevilgning.

Fylkesbiblioteksjefene vil utfordre det nye
Stortinget til å sikre at alle folkebibliotek
har tilgang til Internett i løpet av 1998.

Ansvaret for bibliotekopprustningen hvi-
ler ikke bare på staten. Kommunene og fyl-
keskommunene må også forplikte seg til å
oppdatere personalet og ha tilstrekkelig
personale til å holde bibliotekene åpne når
folk har fri.

En styrking av folkebibliotekene er en styr-
king av distriktene, av utdanning og livs-
lang læring og hindrer at folk blir tapere i
informasjonssamfunnet.

Langt over to tredjedeler av landets 1500 folkebiblioteker har
ikke tilgang til Internett, og en stor del av kommunene har
ikke bibliotekpersonale med tilstrekkelig IT-kompetanse.
Dette kan føre til at bibliotekene blir fullstendig akterutseilt av
den teknologiske utviklingen og vil bli så antikverte at folk
ikke bruker dem, hevder en gruppe fylkesbiblioteksjefer.
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Bare en
telefon-
svarer ...

F R A   F O R B U N D E T

Randi Rønningen
Forbundsleder i BF

Vi har fått reaksjoner på at det svært ofte
bare er telefonsvareren dere treffer ved å
ringe BFs sekretariat. Og en telefonsvarer
kan som kjent ikke svare på spørsmål.

Vi beklager dette, men ser ikke noen umid-
delbar løsning på problemet. Med kun en
person, må det være tider hvor sekretaria-
tet ikke er betjent. BF skal være til stede på
ulike møter og vi arrangerer møter og kurs
selv. Da har vi ingen andre muligheter enn
å koble inn telefonsvareren. Situasjonen vil
forhåpentlig bedre seg når faglig sekretær
er tilbake fra permisjon i begynnelsen av
november.

Men vi oppfordrer dere til å legge igjen en
beskjed. Dere trenger ikke komme med
lange utredninger om hva dere vil disku-
tere eller ha svar på. Dersom dere legger
igjen navn og telefonnummer vil dere bli
oppringt så snart som mulig.

Nordiske Videnskabelige Biblioteks-
foreningers Forbund (NVBF) inviterer til
konferansen «Brukerundesøkelser  som
styringsredskap i nordiske fag- og
forskningsbibliotek» 27.-28. november
1997 på Hindsgavl Slott ved Middelfart i
Danmark.

Målgruppen er ansatte i fag- og forsknings-
bibliotekssektoren som allerede anvender
eller som ønsker å begynne å anvende
brukerundersøkelser som et redskap til
blant annet å forbedre bibliotekets service.

Konferansen - som er åpen for alle - vil
presentere såvel teori som gi praktiske ek-
sempler på brukerundersøkelser fra nor-
diske bibliotek. Deltakerne skal etter kon-
feransen ha fått ideer til selv å gå i gang
med lignende prosjekt på eget arbeidssted.

Planleggingsgruppen består av:

Claus Vesterager Pedersen,
  Statsbiblioteket
Henrik Aaslund,
  Stockholms universitetsbibliotek
Poul Erlandsen,
  Danmarks Paedagogiske Bibliotek

De har inntil videre inngått avtale med fore-
dragsholdere fra Finland, Sverige, Island
og Danmark som representerer forskjellige
bibliotekstyper innenfor sektoren.

Deltakerprisen blir ca. DKK 2.500,- inkl.
overnatting i enkeltrom med frokost, lunsj
begge dager samt middag og diverse kaffe-
pauser.

Program mv. vil bli publisert i de nasjo-
nale forskningsbibliotekstidsskrifter snarest
mulig, på diverse elektroniske postlister
samt på NVBFs hjemmeside:

http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_arr.html

Siste frist for påmelding vil være
3. november 1997.

Ytterligere opplysninger kan fås hos:

  Poul Erlandsen
  Danmarks Paedagogiske Bibliotek
  Postboks 840
  DK-2400 Copenhagen NV
  Danmark
  Tlf:  + 45 39 69 66 33 / 2306
  Fax   + 45 39 55 10 00

Informasjonsfrihet og det offentlige rom
Redaktør Erling Bergan

Redaktør Erling Bergan

Nordisk konferanse om
brukerundersøkelser

for offentlig informasjon (FOI), Norsk fo-
rum for ytringsfrihet (NFY) og Norsk
bibliotekforening i fellesskap arrangere en
konferanse om «Informasjonsfrihet og det
offentlige rom»

Konferansen skal arrangeres i Oslo onsdag

26. november. Det er ikke sendt ut program
ennå. Informasjon om påmelding, med
møtested, program og foredragsholdere vil
bli sendt ut av Norsk Bibliotekforening se-
nere.

Norsk Bibliotekforening anbefaler interes-
serte å sette av datoen onsdag 26. novem-
ber 1997.  Da skal Norsk faglitterær for-
fatter- og oversetterforening (NFF), Forum
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NBFs virksomhet og organisering -
rapport fra NBFs strukturkomite

F R A   F O R B U N D E T

Høringssvar fra
forbundsstyret i

Bibliotekarforbundet

vesenet enn som en altomfattende “para-
ply” som stjeler kraft fra de overordnede
og overbyggende sakene”. Vi mener alle
er tjent med at NBF blir en slagkraftig or-
ganisasjon som arbeider mot sentrale or-
gan, og mener komiteens forslag kan bi-
dra til å nå dette målet.

BFs styre sier seg i hovedsak enig med ko-
miteens forslag til endringer av organisa-
sjon og virksomhet. Vi ønsker imidlertid å
kommentere to av forslagene:

Ett av forslagene er at NBF skal ha fem
regionale avdelinger i stedet for dagens
ordning med avdelinger i alle fylker. Vi
har forståelse for komiteens argumenta-
sjon, men stiller oss spørsmålet om en ved
den nye strukturen vil oppnå det som er
målet, en mere slagkraftig organisasjon. Vi
kan ikke uten videre se at fem regionale
avdelinger vil fungere annerledes enn da-

gens ordning. Når det først foreslås end-
ringer i de lokale leddene, mener BF det er
nødvendig med en diskusjon om NBF i det
hele tatt skal ha lokalavdelinger.

BF støtter forslaget om at spesialgruppene
skal opphøre å være en del av NBFs
organisajon. Vi mener det foregår mye bra
faglig aktivitet i spesialgruppene, men me-
ner disse bør organiseres annerledes enn i
dag. BF er imidlertid skeptisk til forslaget
om å opprette tre faste  utvalg for å sikre
videreføring av sentrale aktiviteter. Vi me-
ner det er bedre å benytte seg av midlerti-
dige utvalg og ressurspersoner når spesi-
elle saker skal behandles. Faste utvalg kan
lett bli statiske og ineffektive.

Bibliotekarforbundet ser fram til en kon-
struktiv og nyttig diskusjon om NBFs struk-
tur!

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet er
glad for at Norsk Bibliotekforening har tatt
de initiativ som har munnet ut i ovennevnte
rapport. Det norske bibliotekmiljøet er inne
i en tid med mange og raske endringer,
hvilket må medføre en fortløpende debatt
om hvordan vi kan utføre våre oppgaver
bedre og annerledes enn tidligere.

BFs styre sier seg helt enig i komiteens inn-
ledende bemerkning om å gjøre NBF “be-
dre istand til å arbeide med bibliotekfaglige
og bibliotekpolitiske fellessaker, og i større
grad oppnå resultater som “spydspiss” i

lister er også tilgjengelige via Biblioteks-
entralens hjemmeside på Internett, http://
www.bibsent.no/. Listene er først og fremst
et orienterende og rådgivende hjelpemid-
del for folke- og skolebibliotekene i bok-
valgsarbeidet.

Utvalget er også jury for Kulturdeparte-
mentets premiering av barne- og ungdoms-
litteratur som markeres ved en tilstelning
i slutten av april hvert år.

Liste over medlemmene i utvalget:
Bibliotekar Kari Asker, Ålesund (represen-
terer Spesialagruppen for bibliotek-
virksomhet blant barn og unge. BUF)
Cand. philol Tormod Haugen, Skedsmo
(representerer Norsk barnebokinstitutt)
(ny)

Cand. philol Anne-Stefi Teigland, Bergen
(representerer Norske Barne- og Ungdoms-
bokforfattere) (ny)
Lærer Einar Torrnodsgard, Skien (repre-
senterer Statens bibliotektilsyn)
Adjunkt Aud Tåga, Tromso (representerer
Norsk Lærerlag)
Adjunkt Tordis Zahlsen, Trondheim (repre-
senterer Lærerforbundet)

Utvalgets leder er avdelingsleder Mette
Helfjord, Bærum bibliotek. Tlf. 67 11 69
00.

Sekretariat for utvalget er Statens biblio-
tektilsyn ved avdelingsleder Kjartan Vevle.
Tlf. 22 83 25 85. Faks: 22 83 15 52.
E-rnail: sb@bibtils.no.

Statens bibliotektilsyns rådgivende utvalg
for barne- og ungdomslitteratur har fått ny
sammensetning. Fungeringsperioden går
fra juni 1997 til mai 1999. Mandat og ret-
ningslinjer er nye. De vesentligste endrin-
gene er at utvalget har fått egen leder, og at
antall medlemmer er redusert med 2 perso-
ner.

Utvalget leser den årlige produksjonen av
barne- og ungdomsbøker og tegneserier ut-
gitt på norske forlag. De avgjør hvilke tit-
ler som skal tas med. i de veiledende lis-
tene over barne- og ungdomslitteratur som
Statens bibliotektilsyn utgir, og lager vur-
derende boknoter til hver enkelt tittel. Om-
talene sendes ut med AL Biblioteksentra-
lens løpende tilbudslister og samles i års-
katalogen «Veiledende liste». Omtaler og

Nytt rådgivende utvalg for
barne- og ungdomslitteratur

Pressemelding fra

STATENS  BIBLIOTEKTILSYN
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BS kjøper
Norli

Redaktør Erling Bergan

Under IFLA ‘97 i København ble nyheten
sluppet om at Biblioteksentralen kjøper
Norli Bibliotektjenesten. Dette møtes med
en viss tilfredshet blant mange biblioteka-
rer. Biblioteksentralens bokpresentasjoner
var blitt dårligere i det siste og Norli kan
nettopp tilføre dette området noe. Mange
synes dessuten at det er mye spill av papir
når nesten tilsvarende tiulbud kommer fra
flere leverandører samtidig. Om dette der-
med bidrar til at biblioteken må betale høy-
ere priser for tjenestene gjenstår å se.

Et spesielt poeng med Biblioteksentralens
kjøp av Norli, er at kulturfondbøkene der-
med kommer «hjem igjen». Biblioteksen-
tralen tapte for noen år siden som kjent
anbudsrunden om distribusjonen av bøkene
som Norsk Kulturfond har kjøpt opp til bi-
bliotekene. Oppdraget gikk dengang nett-
opp til Norli. Nå er altså konkurranse-
situasjonen en saga blott.

Høgskolen i Oslo, avd JBI i samarbeid med
Norsk Bibliotekforening Avd. Oslo og
Akershus, inviterer til fagkveld onsdag 24.
september kl 1930, auditorium P173, Pile-
stredet 52

Den nye
bibliotekaren
Førsteamanuenis Tor Henriksen innleder til
debatt om de store endringer som skjer i
bibliotekarutdanningen,  Aktuelle stikkord:
- økt akademisering
- oppdeling av utdanningen i nye faglige
  nivåer (mellomfag, storfag, m.v.)
- kombinasjoner med andre fag
- nye læresteder

Påmelding innen mandag 22. september til
Avd. JBI, telefon: 22 45 26 00, eller
e-mail: oivind.frisvold@jbi.hioslo.no

Bestill nå!    -    Bestill nå!    -    Bestill nå!

   I oktober kommer Bibliotekaren med temanummer:

Bibliotekarer
i litteraturen!

I skjønnlitteraturen finner vi bibliotekarer som hoved- eller
bipersoner i en rekke bøker. Noen ganger som levende mennes-
ker, noen ganger som klisjéer. Som yrkesgruppe finner vi roller vi
kan identifisere oss med, vi kan dukke opp i underlige sammen-
henger eller som rene kulisser. Litteraturens behandling av biblio-
tekarer 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 fått Cathrine Almaas til å fortelle om dette i et temanummer
av Bibliotekaren. Hun har skrevet en meget underholdene og in-
teressant 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.

Du bestiller publikums-eksemplarer av temanummeret "Bibliote-
karer i litteraturen" ved å sende en skriftlig melding til BFs sekre-
tariat. Bruk vanlig post (Lakkegata 21, 0187 Oslo), telefax (22
17 04 96) eller elektronisk post (bibforb@online.no). Du trenger
bare å oppgi antallet og hvor det skal sendes.

Bestill nå!    -    Bestill nå!    -    Bestill nå!
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Høstseminar i regi av NFF/Trondheim:

tek- og informasjonsutdanningen ved Høg-
skolen i Oslo» v. Sigurd Egeland, høgsko-
lelektor, HiO.JBI
11.00 - 11.45 «Behov for en ny doku-
ment-typologi» v. Nils Pharo, stipendiat
Høgskolen i Oslo/Universitetet i Tampere
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 «DetNordiske Metadata-
prosjekt» v. Ole Husby, BIBSYS
13.45 - 14.30 «BIBLINK: bibliografisk
kontroll med elektroniske dokument» v.
Hilde Høgås, IT-avd.,  Nasjonalbibliotek-
avdelingen i Rana
14.30 - 14.45 Pause m. kaffe/te
14.45 - 15.30 «Enhetlig tilgang til sam-
linger med visuell informasjon» v. Trond
Aalberg, hovedfagsstudent v. NTNU, In-
stitutt for datateknikk og informasjonsvi-
tenskap
15.30 - 16.00 Diskusjon/spørsmål/opp-
summering

Bindende påmelding innen 13. oktober til:
Anne Cathrine Trumpy

Metadata er data som brukes til å identifi-
sere, beskrive og lokalisere internett-
dokumenter. Dette er et tema som er av stor
interesse og aktualitet for alle i biblioteks-
vesenet. Målsettingen for seminaret er bl.a.
å gi deltakerne en oversikt over hvor langt
man er kommet på dette området nasjonalt
og internasjonalt.

Sted: Høgskolen i  Sør-Trøndelag (HiST),
Avd. for teknologi, Institutt for bygnings-
ingeniørfag, 7005 Trondheim

Tid: Fredag den 31/10 kl. 8.30-16

Program

08.30 - 09.00 Registering og kaffe/te
09.00 - 09.15 Velkommen v. Anne Cath-
rine Trumpy, leder for NFF/Trondheim
09.15 - 10.00 «Om nettdokumenter, nett-
roboter og metadata» v. Ole Husby, BIBSYS
10.00 - 10.15 Pause med kaffe/te
10.15 - 11.00 «Statusrapport fra Biblio-

På IFLA-kongressen i København ble Sis-
sel Nilsen fredag 5. september valgt som
ny leder av «Professional Board». Med
denne posisjonen blir Sissel Nilsen helt
sentral i IFLA og blir blant annet automa-
tisk medlem av IFLAs «Executive Board».
Det er Professional Board som bl.a. over-
våker og følger opp de såkalte «Core Pro-
grams» som IFLA har.

Christine Deschamps fra Frankrike ble
valgt til ny president for IFLA.  Flere an-
dre norske bibliotekfolk er valgt inn i le-
delsen av komiteer m.v.

Årbok om
bibliotekforskning
i Norden
Nordic Yearbook of Library, Information
and Documentation Research er nettopp
kommet fra trykken. Den ble utdelt på
IFLA ‘97 i København for å vise allverdens
bibliotekfolk hva nordiske biblioteks-
forskere driver på med.

Hovedredaktør for årboken er Professor
Niels Windfeld Lund på Institutt for
dokumentasjonsvitenskap ved Universite-
tet i Tromsø. Det er bidrag fra alle de fem
nordiske land. Fra Norge bidrar Ragnar
Audunson og Geir Vestheim.

Gratulerer
Sissel!

UNINETT ‘97
Konferansen UNINETT ’97 arrangeres i
tida 17. - 19. september i Tromsø. Den er i
følge arrangørene først og fremst beregnet
på de som jobber med edb i utdanning.

Temaer i programmet er bl.a. «Web med
stil - om teknologi og politikk på webben»,
«Elektronisk tilrettelegging av store data-
mengder», «IT i det norske skolehus» og
«Fakta rundt oppløsningen [av tele-
monopolet] - hva er lov og ikke lov?», i
tillegg til en del mer teknisk pregete sesjo-
ner.

Universitetsbiblioteket i Trondheim
Medisinsk bibliotek og informasjonssenter,
RiT-7006 Trondheim
Tlf.: 73998495/7484 , Fax: 73997964
E-mail: anne.c.trumpy@medisin.ntnu.no

Seminaravgiften for NFF-medlemmer er
350 kr, og  500 kr for ikke-medlemmer.
Begge beløp inkluderer lunch og kaffe-
pauser samt skriftlig dokumentasjon om
emnet (inkl. Holly Wilson’s notater).

Seminaravgift betales ved påmelding di-
rekte til: NFF/Trondheim
v/kasserer Sølvi Løchen
Universitetsbiblioteket i Trondheim
Fakultetsbiblioteket ved Kunstakademiet i
Trondheim
7034 Trondheim
Tlf.: 73509100
Postgiro 08230352438

Velkommen til høstseminar i Trondheim!

«Kunnskapsorganisering
og metadata på nettet»
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Vil tilføre IFLA latvisk erfaring
Blant de nærmere 3.000 delegatene på IFLA ‘97 drar vi kjensel på en baltisk bibliotekar som
har hatt kontakt med Norge før. Silvija Tretjakova var invitert til Internasjonalt utvalgs seminar
under NBFs landsmøte i Trondheim i 1994. Der fortalte hun om biblioteksituasjonen i Latvia
etter at demokratiseringen var begynt i landet. Nå er hun en av de mange som har fått reise-
stipend fra det danske direktoratet for utviklingshjelp for å kunne komme til IFLA ‘97. Vi spør
henne om hvilke inntrykk hun har fått av konferansen så langt.

- Bibliotekbesøket til hovedbiblioteket i
Odense var meget interessant. Der var
skole- og folkebibliotek slått sammen og
det var en type flat ledelse over virksomhe-
ten. Absolutt noe å diskutere hjemme i Lat-
via.

- Hva med organisasjonen IFLA?

- Jeg kjente litt til den fra før. Men det er
første gang jeg deltar selv. Dette er det stør-
ste møtet jeg noen gang har vært på. En
stor opplevelse.

- Er det mye å ta med seg av erfaringer fra
andre land?

- De baltiske land har utviklet seg mye på
90-tallet. Vi har blitt et utdannet folk. Nå
må vi ikke bare være mottakere, vi må se
hva vi kan bringe tilbake til IFLA av mo-
deller og erfaringer fra egen bibliotek-
virksomhet.

- Hvordan er situasjonen for de latviske bi-
bliotekene nå?

- Vi har sjansen til å gjøre viktig arbeid for
landet vårt nå. For bibliotekene kan bidra
til utviklingen av demokratiet. Bibliotekene
er de eneste institusjoner i Latvia der skat-
tepengene kommer tilbake til folk. Mens
skoler og sykehus blir dyrere og dyrere, er
bibliotekene fremdeles gratis.

- Er informasjonsteknologien på vei inn i
bibliotekene i Latvia også?

- Det ser ut til at
folk i vårt land
skal få tilgang
gjennom intern-
ett-caféer før de
kan få det gjen-
nom bibliote-
kene. Og utvik-
lingen går dess-
verre langsomt.
N a s j o n a l -
biblioteket, aka-
demiske biblio-
tek og de store
institusjonene er
først ute. Men
det blir først for
personalet, så for
publikum.

- Det er økono-
mien som setter
grenser?

- Våre liv har
forandret seg
raskt. Det er den
private økono-
mien som har ut-
viklet seg. Butik-
ker og forret-
ningsliv har
blomstret opp.
Bibliotekene og
det offentlige har
ikke hatt samme
tempo.

Sier Silvija Tretjakova med et sukk, før hun
haster videre til en ny programpost på IFLA
‘97. Som eneste av de 16 bibliotekarene som
deltar fra Latvia med barn som arbeidsfelt
er det mye hun vil rekke over. Hjemme i

Silvija Tretjakova
intervjuet av Erling Bergan

Riga er hun leder for barnebibliotek-
seksjonen av Den Latviske Bibliotek-
forening. Til daglig arbeider hun på
Nasjonalbiblioteket i Riga.

Silvija Tretjakova fra Riga i Latvia var på sin første IFLA-konfe-
ranse. Nå ønsker hun å tilføre IFLA latviske bibliotekerfaringer.
(Foto: ebe)
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Synlige barnebibliotekarer
på IFLA '97
På bibliotekarenes årlige verdenskonferanse er det selvfølgelig også et utstillingsområde. Her
finnner du datasystemer, tidsskriftagenter, forlag, bibliotek og forskjellige organisasjoner som
vil profilere seg. På årets messe i København er det ekstra livlig helt innerst på området. Av og
til smeller det som tordenskrall. Andre ganger kan man se en hvitkledd mann med stor innle-
velse fortelle eventyret om pannekaken og grisen. Det er ordentlige barn som hører på. Og
rundt dem er det faktisk ordentlige bøker. I tillegg til masse annet. Det er fargerikt. Det er
artig. Det er nordiske barnebibliotekarer som slår ut håret for verdens bibliotekarer!

IFLA-konferansen er ikke et sted hvor man
greier å markere seg sånn uten videre. Men
når man leier et par hundre kvadratmeter
utstillingsplass, har et budskap og slipper
kreativiteten til nordiske barnebibliotekarer
løs, da må det bli bra.

Her er en bokpyramide for å vise de norske
kulturfondbøkene. Her troner Odins stol
sentralt, med Hugin og Munin sittende på
hvert armlene. Drister du deg opp i stolen
begynner de to ravnene å hviske deg
kommentarar i øret. Overalt er det farger,
kunst, dekorasjoner, alt for å assosiere med
barnekultur og barnebøker fra alle de nor-
diske land. En fabelaktig utstilling, men
helt utrendy. Jeg tror faktisk ikke det var
en eneste PC der!

- Dette er bevisst. Vi ville fokusere på bø-
ker og ikke på internett med denne utstil-
lingen, sier Hanne Dahll-Larssøn. Hun er
leder av barne- og ungdomsbibliotekarenes
forening i Norge, BUF, og medlem av sty-
ringsgruppa for denne presentasjonen av
nordiske barnebibliotek på IFLA ‘97.

- Har du vært på IFLA-konferanse før?

Hanne Dahll-Larssøn, leder i BUF,
intervjuet av Erling Bergan

- Nei, dette er
første gang.

- Fortell litt om
denne standen
dere har her.

- Vi ville presen-
tere et utvalg av
de tingene som
foregår i og
rundt barne-
bibliotek i Nor-
den. Det går på
bøker, musikk,
illustrasjoner,
litt mindre på
video og intern-
ett. Vi har ved-
tatt å ha fokus
på bøkene, ikke
de nye mediene.
Dette er spesielt
med tanke på
folk som kom-
mer fra 3.ver-
den. Vi ville
ikke at de kom
til Norden og
bare så moderne
teknologi. Vi
ville vise dem
bøker. Vi ville
vise dem en
bokbuss. Mange

Norsk innsats for barnebibliotek under IFLA '97 i København. F.v.:
Gunnhild Aalstad, Elin Haugen, Vidar Hansen Nordgård, Leikny
H. Indergaard, Hanne Dahll-Larssøn. (Foto: ebe)
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fra 3. verden har kommet hit og vært opp-
tatt av bokbussen og dens muligheter.

- Hvordan har interessen for standen vært?

- Veldig god. Vi har fått mye skryt. Det har
vært enormt med folk innom. Etter å ha gått
gjennom messeområdet og kommet til oss,
trekker folk fram at det faktisk er bøker her!
Fargene blir også lagt merke til. Mange blir
imponert over at det er folk på standen fra
hele Norden. Til enhver tid er alle de nor-
diske land representert. Dette samarbeidet
er spesielt og blir lagt merke til.

- Får du tid til å se noe av hva de andre
utstillerne har å by på?

- Jeg har fått tatt en runde. Det er alt. De
andre IFLA-arrangementene har jeg ikke
tid til. Men jeg snakker jo med folk som
har vært rundt på møter og sessions og
workshops. De forteller om innlegg og de-
batter. Så jeg har fått en føling med livet
her likevel. Jeg vet mer om IFLA nå.

- Blir det mest kontakt med nordiske kolle-
gaer eller treffer du noen «eksotiske» bi-
bliotekarer også?

- Her har det vært bibliotekarer fra hele
verden. Jeg snakket med en som gjorde spe-
sielt inntrykk på meg. Hun het Rose, var
fra Kenya og viste meg bilder av bibliote-
ket sitt. Det var et telt ute på et jorde. Teltet
ble flyttet fra sted til sted, til steder de vis-
ste det var store forsamlinger av barn. Tel-
tet inneholdt bøker. Men mange barn kunne
ikke lese, så de hadde spill
og fortellinger for å trekke
dem til teltet, for å venne
dem til å komme. Dette
gjorde inntrykk på meg. At
de fikk til dette med så små
ressurser. En annen biblio-
tekar fra Tyrkia ville ha
kontakt med noen som
jobbet med barn og unge i
Skandinavia. Så der for-
midlet vi en kontakt til
Leikny Haga Indregaard
og Children’s Section i
IFLA.

- Men teltet i Kenya gjorde et sterkt inn-
trykk. Du skulle gjerne besøkt det?

- Ja, får jeg midler til en slik reise, tar jeg
den gjerne. Det hadde virkelig vært spen-
nende.

- Hva med vi-
dere nordisk
samarbeid på
barnebibliotek-
området?

- Dette samar-
beidet gir mer-
smak. Vi er al-
lerede igang
med oppføl-
ging, i form av
et nordisk
barnebibliotek-
utvalg. På
mange måter
har samarbei-
det i forbin-
delse med
IFLA ‘97 vist
at det kan la
seg gjøre å
samle Norden
når det gjelder
barn og kultur.
Vi er opptatt av
videre utvik-
ling og forand-
ring av barne-
bibliotekene,
av å utdanne og
i n s p i r e r e
b i b l i o t e k -
personalet og
av å bli mer
synlige i
bibliotekbildet.
Det nordiske

samarbeidet kan også vise
seg å være en styrke overfor
det nye samarbeidet i EU, av
stor betydning for barn i Eu-
ropa. De har veldig ulike mu-
ligheter for kulturelle opple-
velser. Barnebibliotek eksis-
terer i noen land bare som
skolebibliotek, de mangler
ofte kulturelle dimensjoner.

- Har IFLA noen betydning for
bibliotekarer i Norge, eller er
det bare konferansedeltakerne
som har utbytte av denne orga-

nisasjonen?

- Selv har jeg ikke hatt noe forhold til
IFLA før årets arrangement. Jeg har jo
hørt om det, men tenkte aldri at jeg skulle
delta. Nå vil vi dra hjem og fortelle hva
vi har opplevd på personalmøter og i

andre sammenhenger. Men det blir nok fjernt
for mange.

- Det er vel forskjell på å være menig delta-
ker på konferansen og å være med på å orga-
nisere en felles stand slik dere har gjort?

- Ja, samarbeidet om denne felles standen gir
deltakelsen på IFLA ‘97 en ekstra dimensjon.
Vi har holdt på med forberedelsene i ett år.
Norske bibliotekarer som har sjansen til å
være med på noe slikt bør slå til.

- Så det gir mersmak?

- Nå må vi først bygge ut det nordiske sam-
arbeidet. Vi vil presentere hva vi driver med
til andre. Kanskje til Kenya? Tenk deg en
nordisk barnebokbuss som kjører hele veien
til Kenya for å møte barnebokteltet der! Dette
drømmer vi om, sier Hanne til slutt.

Hanne Dahll-Larssøn er leder av barne- og ungdomsbibliotekar-
enes forening i Norge, BUF, og medlem av styringsgruppa for pre-
sentasjonen av nordiske barnebibliotek på IFLA ‘97. (Foto: ebe)
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IFLA ‘97
Redaktør Erling Bergan Men en IFLA-konferanse er litt i

meste laget. I programheftet står
omtalt 220 programposter,
mange med fire-fem foredrags-
holdere. Det er nødvendig å være selek-
tiv. Umulig å få med seg alt. Og jeg be-
gynte altså med danskenes egen
introduksjonsdag. Hit kom IFLAs president
Robert Wedgeworth og talte. Om tråden fra
Carnegie til Bill Gates, som nylig donerte
400 millioner dollar til bibliotekenes in-
ter-nettsatsing. Dette gjør Gates for å skape
muligheter, sa Wedgeworth. Det er mulig-
heter som er stikkordet her, sa han. Dona-
sjonen vil fremme utviklingen av kunnska-
per og ferdigheter som vil være nødven-
dige i en rekke fag og yrker, sa han.

Wedgeworth geleidet videre den danske
forsamling gjennom hovedpoengene med
IFLA. Det er snakk om å påvirke politiske
prossesser rundt spørsmål som opphavs-

rett, sen-
sur og
skattleg-
g i n g .
IFLA bi-
drar til at
erfar in-
ger mel-
lom land
blir ut-
vekslet.
I F L A
fremmer
interna-
s j o n a l e
bibliotek-
standarder
og -nor-
mer. Og
IFLA bi-
drar til
videreut-

vikling av utdanningen av bibliotek-
personale. Blant annet. Så dro Wedgeworth
et historisk riss om IFLAs posisjonering i
nord-sør og svart-hvit problemstillinger i
de siste tiårene, tematisk godt tilpasset den
danske bibliotekarstand. Han poengterte
betydningen av at utviklingsland nå for al-
vor gjorde seg gjeldende i IFLA.

Lørdag morgen 30. august ankommer jeg
København, årets IFLA-by. Vår danske
søsterorganisasjon Bibliotekarforbundet
har lagt sitt faglige landsmøte til denne
dagen, en slags glidende overgang for dan-
sker  som vil delta på IFLA ‘97. I invita-
sjonen fra det danske BF fremheves at
bibliotekfolk i hele verden nå orienterer seg
i forhold til et globalt sammenhengende
nettverk. Derfor har de valgt internasjonale
temaer på sitt landsmøtet. Dessuten hadde
jo København en uvanlig overflod av uten-
landske foredragsholdere innen bibliotek-
faget i månedsskiftet august/september.

Jeg har aldri tidligere deltatt på noen IFLA-
konferanse. Jeg har knapt tenkt tanken.
Noen ganger har jeg sikkert harsellert med
nødvendigheten av å ha disse verdens-
jippoene hvert år. Er dette kanskje et årlig

ukelangt party for en del gallionsfigurer i
det internasjonale bibliotekmiljøet? Med
seks års erfaring fra bistandsarbeid overfor
palestinske bibliotek i Midt-Østen vet jeg
noe om behovet for internasjonal kontakt
og organisering, men også noe om overfla-
tisk meningsløshet. Hva skulle jeg møte i
København? Jeg var åpen for det meste.

Jeg fikk også høre presi-
denten i American Library
Association (ALA) Barbara
Ford, som for sin president-
periode har valgt slagordet

«Global reach - local touch». Som ledd i
denne målsettingen hadde ALA deltatt på
årets bokmesse i Zimbabwe. Slik ville de
hjelpe amerikanske bibliotekarer å få mer
bredde i sine samlinger med utenlandsk lit-
teratur. Som et annet ledd i å følge opp
denne målsettingen hadde Barbara Ford
deltatt i et møte med president Clinton og
visepresident Gore om den berømmelige
«Decency Act» som presidenten hadde
foreslått. Nå som Høyesterett i USA hadde
avvist sensur på nettet, var det tid for sam-
råd om hvor veien skulle gå videre. Men
Ford påpekte at for et land som ikke mak-
ter å holde gatene trygge for barn, er det
litt av en utfordring å holde «the informa-
tion highway» trygg for den oppvoksende
slekt. Og hun sa at danskene kan være glade
dersom de slipper debatten om «filtering»
av internett-informasjon.

Barbara Ford tok opp en rekke interessante
problemstillinger i sitt foredrag om
«Libraries and the Digital Future». Hun
viste til eksempler fra Hawaii og Califor-
nia om bibliotektjenester på anbud. I Vir-
ginia måtte ALA drive elementær folkeopp-
lysning overfor en guvernør som ville at
myndighetene skulle selge sin egen offent-
lige informasjon gjennom America Online.
Barbara Ford viste også til den store dis-
kusjonen som foregår også i amerikansk
bibliotekmiljø: Står vi midt i et paradigme-
skifte? Er veikartet vi styrer bibliotek-
utviklingen etter feil? Selv hevdet hun at
informasjonsteknologien endrer vår rolle
som mellomledd, som formidlere. Vi må
vise at vi kan være nyttige ved å levere våre
tjenester til rett tid. Vi må se på hvordan
vår bearbeiding av informasjon, vår formid-
ling, kan øke verdien av tjenester som for-
såvidt er direkte tilgjengelige for brukerne.
Mye av dette er knyttet til vår evne til å
orientere oss meningsfylt i den overvel-
dende og uorganiserte massen med infor-
masjon som fins på internett, sa Barbara
Ford.

Don't matter if your black or white: IFLAs avtroppende president Robert
Wedgeworth i samtale med en kollega. Nesten 3000 mennesker fra 141
land deltok på IFLA-konferansen i København. (Foto: Torben Huss)



SIDE  13BIBLIOTEKAREN   9/97

Innsiktsfulle og tankevekkende innlegg så
langt, tenkte jeg. Men med mottoet «No
limit» var det vel ganske «vestlig» og
«nordlig» preg over innlederne så langt.
Med forventning gikk jeg derfor til en se-
sjon med tittelen «Ud i den store verden».
Det viste seg at bak tittelen skjulte seg tre
beretninger om danske bibliotekarer som
hadde latt seg utveksle til jobber utenfor
kongeriket. To av dem hadde vært i USA,
den tredje i Hamburg. At dette skulle re-
presentere den store verden, kan man knapt
si.

Men det var jo 3.000 bibliotekfolk på vei
til København, og IFLA ‘97 var jo ikke rik-
tig begynt ennå. Danske BF hadde varmet
opp noen hundre delegater på sitt vis. Om
kvelden skulle de ha landsmøtefest, kloke-
lig og gjestfritt sammenslått med
«Newcomers reception» som del av pro-
grammet for IFLA ‘97. Det hele skulle
foregå på Hovedbiblioteket i København.

Og der var det ikke amerikanere som do-
minerte. I løpet av de første timene hadde
jeg vært i samtale med bibliotekarer fra
India og Latvia, Frankrike og Palestina,
Thailand og Finland. Mat og drikke var lett
tilgjengelig i alle etasjer. Biblioteket sydet
av liv på en måte som det nok aldri vil opp-
leve igjen. Det danske Bibliotekar-
forbundets leder Anja Rasmussen strålte
som en sol. Hennes store dag var over. Ge-
neralsekretæren for IFLA ‘97 Hellen
Niegaard så konsentrert ut. Hennes store
uke lå foran henne. Biblioteksjefen i Kø-
benhavn så turbulent ut. Hans bibliotek var
fullt, det var lørdag og klokken nærmet seg
midnatt. Det var internasjonal stemning og
en viss forventning i luften. IFLA ‘97 var i
gang.

Tidlig søndag
morgen var det
å komme seg ut
på kongress-
området Bella
Center. Vi skår-
unger skulle
g j e n n o m
« I F L A
Orientation for
Newcomers».
En gjeng med
valgte og an-
satte IFLA-le-
dere vekslet
med å ha ordet,
uten at det hjalp
stort. Nykom-
merne ruslet

forvirret ut igjen etter halvannen time. Her
måtte man finne ut det meste selv.

Vi tumlet ut i det store myldreområdet midt
i Bella Center. Jeg måtte registrere meg
mens køene var korte. Noen spørsmål fra
skrankemennesket og så hadde jeg konfe-
ranse-vesken over skulderen. Et par kilo
med konferanse-papirer, invitasjoner til
receptions, skjemaer som skal fylles ut for
å få enda flere konferanse-papirer. Jeg kom
plutselig på en episode i Monty Pythons
«Life of Brian». Den hyggelige romeren
spør de dødsdømte om de skal henges eller
korsfestes. De sistnevnte får da silkebløtt
og oppmuntrende beskjed om å ta et kors
hver og stille opp i køen til venstre. Jeg
stilte meg i kafé-kø med konferanse-ves-
ken over skulderen og prøvde å tenke på
noe annet.

Heldigvis hadde jeg et lite oppdrag på IFLA
‘97. Det hjalp for å gi tilværelsen på kon-
feransen me-
ning. De nor-
diske bibliotek-
foreninger og -
t i d s s k r i f t e r
hadde felles
stand i utstil-
l ingsområdet.
BF og Bibliote-
karen var med i
det gode sel-
skap, uten akku-
rat å prange. Pri-
mus moter for
tidsskriftdelen
av denne stan-
den var min
danske kollega
Per Nyeng, re-
daktør av Biblio-

tekpressen. Med gratis blader, flere på en-
gelsk for anledningen, og rikelig med hvit-
vin, loset han den nordiske presentasjonen
gjennom uka. Både japanere, russere og
dansker var innom for å få en smak av det
nordiske.

Messeområdet var i det hele tatt riktig hyg-
gelig for mange. Her var stands som tilbød
drikkevarer, hardware og software i skjønn
forening. Og på kvelden første dag var det
reception i utstillingen. En reception på
IFLA foregår slik: Der serveres velkomst-
drink, noen taler, synger eller framfører
prolog, startskuddet går og de hungrige
bibliotekmasser kaster seg over mat-
bordene, de saktmodige forblir sultne, glass
fylles igjen, man konverserer, glass fylles,
man konverserer med noen andre, toast-
master takker for frammøte og massene for-
svinner inn i natten. Dette mønsteret kre-
ver storstilt organisering når nærmere
3.000 mennesker er invitert. Men det er
forutsigbart og lett å repetere.

Receptions kan også omtales på en annen
måte. Og den er like riktig som den for-
rige: Etter en dag der vi har deltatt på de
forskjelligste faglige opplegg, er det med
stort utbytte man sirkulerer blant noen tu-
sen bibliotekarer og utveksler erfaringer og
ideer. Og så gir det et ekstra kick å kunne
si: «Mrs. Myoung Wilson, you have to meet
Mr. Tor Henriksen».

Mandagen satset jeg på å delta på «Open
Forum of Core Programs». Det dreier seg
om ALP, PAC, UAP, UBCIM og UDT. I
den rekkefølgen selvfølgelig. Vi bibliote-
karer omgir oss av en eller annen grunn
med et utall forkortelser. ALP står for «The
Advancement of Librarianship in The

Det er krevende å delta på IFLA-konferanse. Her en gruppe dele-
gater i arbeidsstilling sånn litt utpå kvelden. (Foto: Torben Huss)

Det danske direktoratet for utviklingshjelp DANIDA dekket reise-
utgiftene for en rekke delegater fra utviklingsland. Støtten sikret
bred deltakelse til IFLA '97 i København. (Foto: Torben Huss)
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Third World» og er et av
«kjerneprogrammene» i IFLA.
Birgitta Bergdahl er Core
Programme Director og legger
fram situasjonen på dette virk-
somhetsområdet.

Programmet har plassert sitt In-
ternational Focal Point (IFP) på
Uppsala universitetsbibliotek,
der Bergdahl har sitt daglige
virke sammen med to andre
ALP-ansatte. Det svenske di-
rektoratet for utviklingshjelp
SIDA er den største økono-
miske bidragsyteren til pro-
grammet, som nettopp er blitt
evaluert av - ja nettopp SIDA.
Evalueringen var meget god,
beretter Birgitta Bergdahl. Drif-
ten av kontoret i Uppsala kos-
tet 1,15 millioner svenske kro-
ner i 1996. Utgiftene til selve
program-aktivitetene rundt
omkring i verden var i 1996 på
1,20 millioner svenske kroner.

Det er betryggende at ALP bare engasjerer
seg i program som er prioritert av de stå-
ende regionale komitéene i IFLA. Birgitta
Bergdahl fortalte at de hadde satt opp fire
mål for prosjektene som skulle støttes i pe-
rioden 1998-99: Bidra til videreutdanning
av bibliotekarer, støtte bibliotekforeninger,
fremme etablering og drift av bibliotek- og
informasjonstjenester til allmennheten, og
å introdusere ny teknologi til bibliotek-
tjenestene. Og plasseringen i Uppsala fant
hun det naturlig å forlenge til og med år
2001.

Birgitta Bergdahl måtte flere ganger min-
nes av møteleder om at tida var ute, og has-
tet gjennom viktige punkter i fremleggelsen
sin til slutt. Hun var absolutt ikke den eneste
som virket uforberedt på at tida går sin gang
også på talerstolen. Kanskje tida går litt
kjappere der til og med. Hva som skal tas
med i et foredrag burde velges med omhu,
for å unngå «information overload». Det
er i det hele tatt påfallende hvor lite
bibliotekarenes verdenskongress ser ut til
å ha skjønt av dette sentrale poeng for bran-
sjens videre eksistens.

Marie-Therese Varlamoff redegjorde for
PAC-programmet, som dreier seg om
«preservation», «acid paper» o.l. Hun pre-
senterte den omfangsrike innholdsforteg-
nelsen fra «International Preservation
News» no.14 på transparent, uten at noen i
det svære auditoriet kunne lese hva som sto

der. Men transparenten blir sikkert oppbe-
vart trygt for ettertiden.

Graham Cornish redegjorde for UAP-pro-
grammet, som dreier seg om universell til-
gang på publikasjoner. Han hadde tørr bri-
tisk humor. Jeg husker ham best for hva
han sa først i foredraget sitt: UAP er et litt
«old-fashioned» navn, sa han. Har du for-
slag til nytt navn på programmet, er pre-
mien at du får holde denne presentasjonen
neste år i stedet for meg. Men Cornish viste
til viktige tiltak som database over biblio-
tek som søker «twinning partners», en sam-
katalog over samkataloger og ikke minst
«the voucher scheme». Det siste dreier seg
om bibliotekenes muligheter til å kjøpe
«vouchers» som kan brukes til å betale for
artikkel-kopier sendt over landegrensene,
uten å slite med problemer med valuta-
omregning og småbeløp hver gang. 147
bibliotek er nå med i dette «voucher
scheme». Cornish appellerte til slutt til sa-
len og sa at de ønsket å samarbeide med
hvem som helst «as long as you deliver
quality and supply the money yourself».

UBCIM og UDT måtte jeg la gå fløyten jeg
trengte en tanke-, puste- og spisepause før
CAIFE. Hva det siste betyr? «Committee
on Access to Information and Freedom of
Expression» selvfølgelig!

Og «CAIFE Open Forum» var virkelig al-
vorlige saker. Det dreier seg om en felles
plattform for verdens bibliotekfolk når det

gjelder sensur og ytringsfrihet.
Intet mindre. Dersom CAIFE
og den videre oppfølging etter
årets IFLA-konferanse lykkes,
vil IFLA kunne ytre seg om
Rushdie-saken, bibliotek-
sensuren i Frankrike og den
amerikanske «Decency Act»
for internett. For eksempel. I
det store auditoriet på Bella
Center la en komité bestående
av representanter for 32 land
fram sitt forslag til prinsipper,
som igjen skulle behandles for-
melt i et IFLA-organ som he-
ter «Council». Diskusjonen
svingte mellom amerikanske,
russiske, britiske og norske
innlegg. Det gjaldt viktige
ting, det var spennende. De
amerikanske innleggene var
tilsynelatende prinsippielle,
men førte ingen steder hen. En
russisk bibliotekar hadde mø-
tets beste innlegg, der hun på-
pekte nødvendigheten av at

IFLA raskt fikk et grunnlag for å ytre seg
om sensur og ytringsfrihet, det var mindre
viktig om formuleringene de ble enige om
var perfekte eller ikke. Og møteleder Evans
fulgte opp med å gjenta at dette var en del
av en prosess som måtte gå videre.

Under «CAIFE Open Forum» fikk delta-
kerne bruk for øretelefonene som ble utle-
vert ved inngangen. Da russeren snakket
på sitt morsmål, fikk du simultan-
oversettelse på engelsk i øretelefonene. Det
vil si: det var sikkert meningen. Men det
var nettopp oversettelsene til engelsk som
var av dårligst kvalitet i Bella Center. Da
blir man av og til temmelig «lost». Men
det gir en sterk følelse av å ha vært i et
viktig internasjonalt forum bare å ha hatt
øreklokkene på. Hvorfor var det ingen som
tok bilde av meg der?

Vi var allerede langt inne i mandagen, 90
av konferansens 220 arrangement var alle-
rede avviklet. Men nettopp da skulle IFLA
‘97 ha sin «Opening session». I en hangar
av en hall, det var sikkert plass til alle 3.000
deltakere der, holdt koryféene sine taler,
som kunne sees på storskjerm også langt
bak i salen. Generalsekretær for IFLA ‘97
Hellen Niegaard åpnet det hele. Så kom
Danmarks kulturminister, Københavns
borgermester, organisasjonskomitéens pre-
sident og til slutt avtroppende IFLA-presi-
dent Robert Wedgeworth. Alle holdt gode
taler. Men det kulturelle høydepunkt kom
med et vanvittig bra jazz-stykke spilt av

Robert Wedgeworth, IFLAs avtroppende president, er en dyktig
taler. Det fikk han mange anledninger til å vise i København.
(Foto: Torben Huss)
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Palle Mikkelborg m.fl. Det skal være å få
på CD også. Tittelen var noe med
«hommage». Spør på biblioteket ditt!

Lone Dybkjær holdt deretter hovedtalen og
så gikk møtet gradvis i oppløsning. Jeg inn-
ledet en samtale med min sidedame og
endte opp i en lang utveksling av
bibliotekerfaringer med Myoung Chung
Wilson fra Rutgers University Library i
New Jersey, USA. Nok en bekreftelse på at
det er pausene og en-til-en samtalene
utenom programmet som er noe av det beste
på konferanser. Men det nærmet seg kveld
og reception-tid. Bella Center ble etterhvert
tømt for folk.

Tirsdagen satset jeg på en gjesteforeleser
som mitt høydepunkt for dagen. Sir Roger
Elliott skulle snakke om «The impact of
electronic publishing on the scientific in-
formation chain». Han skuffet ikke, men
jeg skal ikke referere ham her. Dette er den
typen foredrag der notatene og tankene må
bearbeides. Av andre deltakere har jeg
skjønt at det kan være lurt å satse på gjeste-
forelesninger på IFLA-konferansen.

Så begynte min karriere som IFLA-stand-
ståer. Jeg skulle altså representere de nor-

diske bibliotektidsskriftene. Det kom en del
vandrere forbi. Noen stoppet og stilte spørs-
mål, noen trengte en pause i vandringen
og ble tilfeldig interessert. De fleste ble for-
undret over floraen av bibliotektidsskrift i
Norden. Jeg forklarte og serverte, delte ut
gratis blader og utvekslet visittkort. Etter
endt økt tok jeg runden til Swets, BTJ og
EBSCO og snakket tidsskrift-agentur for
mitt høgskolebibliotek i 1998. Andre leve-

randører ble også oppsøkt, både
denne og andre dager. Det var sånn
sett av praktisk nytte å være på IFLA
‘97 for meg.

Ettermiddagen gikk med til en se-
sjon om brukeropplæring, der tid-
ligere omtalte Myoung Chung Wil-
son var første foredragsholder. El-
lers var det mye interessant å hente
fra foredraget til Nancy Fjällbrant
fra Chalmers tekniske universitetsbibliotek
i Gøteborg. Dette kan hentes fram på World
Wide Web, når man finner Chalmers
hjemmeside på internett. Erfaringer fra
Juarez i Mexico og Ann Arbor i Michigan
var også nyttige å få med seg. Men det var
stinn brakke i møterommet og mange ga
opp videre deltakelse underveis, i mangel
på frisk luft. Dette er dessverre også en del
av konferanselivet.

I en slik pustepause kom jeg i prat med en
tyrkisk bibliotekskolelærer fra Ankara. Av
nysjerrighet penset jeg inn på menneske-
rettigheter og ytringsfrihet i Tyrkia. Dette
var tydeligvis et ikke-tema for henne. De
som fengsles, har myrdet først, sa hun som
svar på at jeg ville vite hennes syn på fengs-
lede opposisjonelle, fengslede kurdere i Tyr-

kia. Kafka ville nok ha
funnet stoff til en ny ro-
man hvis han kunne
kommet til bordet vårt
denne ettermiddagen i
København i det her-
rens år 1997. Jeg tenkte
tilbake på CAIFE-møtet
dagen før. Det fortonte
seg enda viktigere.

Men kvelden nærmet
seg og jeg vandret opp
til Swets reception i
Bella Vista restaurant.
En engere krets med
nåværende og potensi-
elle kunder fra hele ver-
den var tilstede. En kort
tale, litt mat og så var
samtalene i gang. Jeg
delte bord med en norsk

bibliotekar fra Statistisk Sentralbyrå og et
tysk forlagsmenneske. Vi hadde en god
samtale gående da jeg etterhvert ble mer
og mer interessert i samtalen ved bordet bak
meg. De snakket da jammen både hebraisk,
arabisk og engelsk der? Og byer som Ale-
xandria, Jerusalem, Haifa og Kuwait fløy
gjennom luften. Til slutt måtte jeg bare unn-
skylde meg fra mitt bord og snakke med
naboene.

Og for noen naboer! Her var
to av medlemmene av den is-
raelske organisasjonskomité-
en for IFLA-konferansen i Je-
rusalem i år 2000. Her var en
egyptisk bibliotekkonsulent for
det nye biblioteket i Alexan-
dria. Her var en iransk biblio-
tekar som underviser i Borås og
en bibliotekar fra Kuwait. Jeg
fortalte dem min bakgrunn som

bibliotekkonsulent for palestinere i Midt-
Østen. Hvordan samtalene gikk videre et-
ter dette, samtaler som fortsatte både denne
og de påfølgende dager, må jeg komme til-
bake til i et senere nummer av Biblioteka-
ren. Men at de var meget nyttige og spen-
nende er det ingen grunn til å legge skjul
på.

Onsdagen og torsdagen gikk med til videre
samtaler med mine nye midt-østen-venner
fra Swets reception, til videre stands-inn-
sats for de nordiske tidsskrifter, til samta-
ler og intervjuer med andre konferanse-
deltakere. Et besøk i den danske Statens
bibliotektjenestes lokaler onsdag ettermid-
dag var til ettertanke. Her har danskene i
flere år hatt sitt felles statlige organ på
bibliotekområdet. Vi håper fremdeles på en
løsning i Norge. Men den er kanskje like
rundt hjørnet?

Torsdag hadde jeg billett hjem. Konferan-
sen var ikke slutt, fredag og lørdag var det
også program. Men jeg hadde lang tid i
forveien regnet det som tilstrekkelig å slutte
av da. Jobben hjemme ventet. For egen el-
ler andres deltakelse på fremtidige IFLA-
konferanser vil jeg si følgende: Dette er
store arrangement. Liker du fagprat og
snakker utenlandsk, er dette noe for deg.
Har du viktige ting på hjertet, enten det er
om katalogstandarder eller ytringsfrihet, er
dette absolutt et arrangement du bør delta
på. De seriøse programpostene ser ut til å
være en tredjedel viktig, en tredjedel nyt-
tig og en tredjedel nonsens. Og det er vel
ikke så verst. I tillegg kommer en rekke
givende samtaler med kollegaer fra nær og
fjern.

Neste år er IFLA-konferansen i Amster-
dam, i 1999 i Bangkok og i år 2000 i Jeru-
salem. I løpet av Københavner-oppholdet
ble det også kunngjort at konferansen i
2001 skal være i Boston og i 2002 i Edin-
burgh, byen der IFLA ble grunnlagt i sin
tid. Og så er det vel en del av oss som hå-
per at IFLA kommer til Oslo i år 2005?

Med over to hundre programposter å velge mellom under
IFLA '97, var det mange som innimellom trengte en stille
stund til å summe seg. (Foto: Torben Huss)
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To Dissect a Frog or Design an Elephant:
Teaching Digital Information Literacy
through the Library Gateway

Myoung Chung Wilson
Alexander Library,

Rutgers University Libraries,
New Brunswick, New Jersey, USA

I. Introduction

Derrick de Kerckhove, the Director of the McLuhan Program at
the University of Toronto, states that the parameters of the digital
society are bits and connections. He asserts that everything in a
digital society will be reduced to bits and that all bits will be
connected.(1) In this emerging digital world , teaching and learning
will take a quantum leap from the present print based culture. In a
humorous comment that suppports this argument, Negroponte
suggests that in a society made of bits and bytes, students should
be taught biology not by dissecting a frog but by building or desig-
ning a frog.(2) In fact, what they may truly be designing is an
elephant.

The bits and connections described by De Kerckhov are best
represented by the Internet. The Internet's potential as a research
, teaching and learning resource is fast becoming a reality. Libraries
now routinely post their portion of electronic information resources
on their home pages. These library homepages also routinely serve
as gateways that reach out to information resources outside of their
own localized collections and services.. These library gateways
usually contain their own online catalogs and other electronic
research and teaching materials. On these library Web sites,
valuable collections of texts, images and sounds exist some of these
are an electronic version of print or analog versions of materials
owned by the library ; increasingly some of these materials will be
available only in electronic formats without print counterparts.

Consider the existence of the Internet Public Library (URL: http:/
/www.ipl.org). This Internet Public Library organizes its electronic
collections in the same way that the traditional library organizes
its print collections. The Internet Public Library exists only in the
cyberspace serving the Internet community. It does not have a
physical counterpart. The IPL Director claims that in 10 months
700,000 users from 88 countries visited (clicked) this public
library.(3) To date little is known about the IPL users' level of
sophistication in the use of the IPL's collections and services, and,
more importantly, their levels of satisfaction in the way their in-
formation needs were met. While there is much need to study user
behavior as well as electronic libraries such as the IPL and the

Til en IFLA-konferanse leveres en rekke såkalte "papers".
Det er faglige artikler som på konferansen blir holdt som
foredrag. Mange av dem blir også utgitt på trykk, enten på
forhånd, under konferansen eller etterpå. Vi har gått gjen-
nom en del papers fra IFLA '97 og stoppet opp ved Myoung
Chung Wilsons paper "To Dissect a Frog or Design an
Elephant: Teaching Digital Information Literacy through
the Library Gateway". Både tema, innhold og tittel fanget
interesse. På den session på IFLA '97 der dette foredraget
ble holdt var det fullstappet. Brukeropplæring og
informasjonskompetanse er hete temaer.

Vi snakket med Myoung Chung Wilson etter foredraget.
Hun kommer fra Alexander Library ved det velrennomerte
Rutgers University i New Jersey i USA. Opprinnelig er
hun fra Sør-Korea, men har bodd de siste 30 årene i USA.
Foredraget er hennes bidrag til debatten om grunnleggende
endringer i hva som kan kalles leseferdighet og analfabe-
tisme på akademisk nivå i disse digitale tider. Med hennes
tillatelse gjengir vi foredraget på originalspråket i sin hel-
het. Det kan stå som et eksempel på hva man kan få med
seg ved å delta på en IFLA-konferanse.

home pages of traditional libraries, the more immediate concern
for librarians and users alike is to develop training programs that
will teach how rapidly growing electronic collections can be
effectively accessed and assessed. For many students and faculty ,
the library gateways into the Internet world are the first step
requiring digital information literacy.

For the purposes of this paper , digital information literacy (or
digital literacy) is defined as literacy appropriate for the Internet
age; it therefore extends the boundaries of traditional literacy. This
paper will briefly review the skill sets that are required for the
effective use of the traditional library focused on print collections
and those that are now required for electronic library collections.
It will then point out the common ground shared by these two
literacies and how user training in the library gateway is the bridge
to attaining digital literacy.

Because the digital environment provides a new way of
communicating and a new way of interacting, and because it is
heavily dependent upon evolving technology, the training of users
in digital literacy not only requires reinforcement of some of the
fundamental attributes of traditional literacy but also flexibility
and adaptability on the part of librarians and users alike. Theref-
ore, library training in the post digital age must include a
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paradigmatic pedagogical shift that will educate users to reevaluate
older ways of information gathering even as they learn to
incorporate these ways into newer patterns.(4)

The technology that permits the storage of vast amount of infor-
mation and movement along ever speedier information
superhighway brings in its train the difficulty of making sense of
what has turned out to be an enormous information glut. The
current state of what David Shenk calls " data smog"(5) makes
traditional literacy alone inadequate for survival in the digital
world. Therefore, while digital information literacy shares some
of the critical attributes of literacy in the traditional sense, it requires
additional competencies. Technical/computer literacy, media
literacy and network literacy are among the prerequisite skills that
are required for users to be digitally literate.

II. Library Training in Print based Collections

In an attempt to understand training needs in digital libraries, a
quick overview of the requirements for access to print collections
is first necessary. In the print environment, the prerequisites for
effective use of library resources are reading skills, knowledge of
access tools, and the ability to critically evaluate both the access
tools and the materials found by these tools. The emphasis is on
teaching users how to interpret the different elements of informa-
tion used in the card catalog. These include preeminently the
controlled subject vocabulary developed by the Library of Con-
gress subject headings system. This vocabularly is one of the most
important elements, being, as it is, the print version of hypertextual
explorations through its subject tracing. Also critical is learning
how to obtain periodical literature through different kinds of access
tools such as subject indexes, abstracts and citation indexes.

The increased amount of information available to users through
machine aided information retrieval has motivated librarians to
expand traditional literacy into more comprehensive information
literacy. Information literacy emphasizes the user's ability to
critically evaluate the information on hand as to its authenticity,
currency and appropriateness to the problem solving process, etc.

Print collections have distinct visual effects due to their physical
impact. The traditional card catalog. for example, is imposing by
its physical size whereas the online computer catalog ( referred to
as the online access public catalog) does not have this characteristic.
The traditional physical card catalog permits a search by author,
title and subject of the books (and journal titles and microforms)
that the library physically owns. In contradistinction, the many
integrated online catalogs posted on the library gateway are multi
functional including information on circulation status, new
acquisitions, periodical article indexes and, more recently, the
articles themselves. To a student with little experience and
imagination, the little computer (the hardware) cannot possibly
contain all this information! The size of the computer workstation
compared to the enormous wooden card catalog (which is often
kept side by side with computer workstations) has significant visual
impact. The lack of industry standardization in hardware, not to
mention the continuous upgrading of software and the relentless
development of new products, further confuses novice library users.
Do different looking computers do the same thing? Do all
computers perform the same functions? An average user of the

library gateway is often misled, believing that all information flows
from the same source with the same quality, similar to the card
catalog. Using information from diverse sources (e.g., networked
sources versus stand alone workstations versus LAN ) delivered
through a variety of media with varying quality is a mystifying
experience for novices. The library gateway is thus the first step
in teaching students and users similarities and differences between
print and digital collections; it begins the process of teaching how
to mine the ever deepening pools of digital information that are
available on the Internet

III. User Training in Electronic Libraries

When CD databases became available in the mid 80s and
popularlized the idea of end user searching ( users do database
searching without a librarian intermediary to help construct search
statements) , both users and librarians alike began to realize the
enormous volume of value zero information (out of context infor-
mation) being retrieved from machine readable databases . As a
result, Nash and Wilson observed that undergraduate students
frequently tap CD ROM databases for citations that are unavailable,
inappropriate, and ultimately unreadable and irrelevant to the
student's needs; they emphasized the necessity of training users in
citation evaluation at the micro level and, at the macro level, in
training in the relational connections between and among diffe-
rent access tools.(6) While the same basic ability to critically
evaluate sources is required for digital literacy as for print
collections, digital literacy requires added knowledge of hardware/
software use and a whole new set of vocabularies and basic com-
puter skills, particularly the ever popular windows program and
certain web browsers.

The library gateway further accelerated the number and variety of
filtered as well as unfiltered information sources; the offerings of
commercial databases now available through the library gateway
as well as other freely available web sites all require enhanced
critical thinking on the part of users. Understanding the scope
and the nature of the library gateway helps users to explore other
web sites. Under these circumstances, ad hoc based training is
less effective than establishing a systematic method for judging
the reliability of each web site. Gilster suggests the following
criteria that are necessary for content evaluation of a website;
authorial background particularly through understanding the
Internet domain structure (e.g., .com. .edu., .org, .dk., etc.),
currency, stability of information and whether the web site provides
new content rather than being a mere reflection of old media.(7)
On the obverse side, understanding these criteria helps guide users
in determing when and what topics are appropriate for Internet
search.

The Internet, and the library use of it as a gateway, has introduced
a whole new set of vocabularies that users must understand in
order to effectively use electronic library collections; some examples
of these vocabularies are:

Metadata

Negroponte points out that in the information age, it is often in-
formation about information that is is more valuable than infor-
mation itself. As an illustration, he refers to the larger revenue
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that is garnered by TV Guides versus that of the major networks.(8)
Understanding metadata is the first step in capturing the extent of
a Web site, just as understanding the scope of the traditional card
catalog helped users to find books.; this data about data will play
an increasingly important role as the hyper textual nature of each
Web site connects users through its hyperlinks to hundreds of
related web sites.

Search Engines

 It is important to give users a basic understanding of different
search engines and how to use them. Users need to be encouraged
to read online instructions and to bear in mind the malleability of
databases and search engines. Certain Internet search engines,
such as INFOseek, Yahoo, AltaVista, etc., are rapidly becoming
household names. Users also need to learn the different interfaces
required in each database once they are on a site. The library
gateway is a good introduction to the use of different interfaces.

Internet Vocabularies

There are basic sets of vocabularies that digitally literate library
users must be able to understand when using electronic library
collections through its gateway. They are: hardware and software,
work station, LAN, network, web browser, URL, link, bookmark,
gophers, telnet applications, link, icons, click, left/right click of
mouse, down click and when to place the pointers, and listserv
among others. As in any new teaching and learning environement,
familiarity with and understanding of these new vocabularies are
the first step in smooth communication between the user and the
librarian.

IV. Common Ground

To reiterate Glister's definition, digital literacy is gaining the ability
to understand and use information in multiple formats from a wide
range of sources when presented via a computer.(9) The common
characteristic shared by the olders and newer literacies is being
able to critically evaluate information sources. Yet while evaluative
skills are equally necessary for digital and print literacy, what has
occured is a fundamental transformation in the magnitude of the
skills that are needed. The following matrix presents the converging
and diverging skill sets required for print and digital literacies.

The matrix clearly reveals that literacy in the digital society requires
a quantitative growth in the skills needed to locate vastly expanded
information soruces as well as a proportional qualitative shift in
evaluative skills. Due to the increased amount of information that
is now avaialbe, enhancing evaluative skills is clearly essential
for post Internet literacy. V.

V. Conclusion

This paper has briefly reviewed the different literacies that are
required for print and electronic environments. It has argued that
training users through the library gateway can lead them to achieve
digital literacy. It has also emphasized that the most important
personal characteristic needed for the effective use of digital tools
is adaptability. The malleable and dynamic nature of the Internet
provides users with an opportunity to create and build their own
electronic library. The paper suggests that being to be able to
evaluate information sources critically is a competency that is
required in both print and electronic environments. They are
differentiated, however, both quantitatively and qualitatively.
Building digital information literacy is truly analogous in power
and sophistication to constructing an elephant.

The Nobel Laureate Arno Penzias stated that both knowledge and
technology can become allies and adversaries at the same time.
He describes the modern society as the age of knowledge
destruction. Because new technology constantly requires adaptation
, people need to destroy parts of their exisiting knowledge in order
to acquire new technologcial skills.. The role of librarians in the
age of knowledge destruction is not to reinforce existing beliefs or
prejudices but to help refresh knowledge.(10) For digital literacy,
familiarity with what information is made available, by whom,
and how it is made available becomes extremely important. Penzias
emphasized the librarians' need to provide users what they need
before users know what they need. Training users through the
library gateway is one such example.
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Det er ikke lett å være verken
kvinne eller bibliotekar...

Det som er mest opprørende, er at kommu-
nen nærmest ser ut til å ta det for gitt at en
fagutdannet bibliotekar ikke vil ha de nød-
vendige lederkvalifikasjonene.  Selvsagt
kan man få søkere som mangler dette, men
det betyr vel ikke at ikke også kvalifiserte
bibliotekarer kunne tenkes å søke en slik
jobb?  Eller er det slik at Fredrikstad kom-
mune helst ville slippe å ha en utdannet
bibliotekar i stillingen?

Her må jeg innrømme at jeg selv tidligere
har vært inne på tanken om at det kanskje
ikke var nødvendig å ha en fagutdannet
biblioteksjef i et stort folkebibliotek, etter-
som andre medarbeider jo vil inneha den
bibliotekfaglige kompetansen.  Men dette
stiller i så fall større krav til avdelings-/
mellomlederne!  De må da kunne kommu-
nisere sine (avdelingens) behov til en sjef
som ikke «kan» faget, vet hva rutinene går
ut på osv.  Selv om det neppe er bibliotek-
sjefens jobb å detaljstyre alle arbeidsopera-
sjoner som utføres, er det stor forskjell på å
diskutere tingene med en som selv har en
viss faglig ballast, og en som ikke har det.
Uansett, det er viktig at bibliotekarer ikke
blir «utdefinert» til lederstillinger allerede
i utgangspunktet!

I sin spalte «På tampen» tar redaktøren opp
en annen sak - at den amerikanske
bibliotekforeningen ALA har bestemt at det
ikke lenger skal være noen betingelse at
den som tilsettes som direktør i ALA må
ha bibliotekarutdanning. Dette har opprørt
mange «over there». Erling nevner videre
at vi jo har det samme forholdet her
hjemme, hvor generalsekretæren i NBF er
uten bibliotekfaglig utdanning eller erfa-
ring.

Begge disse organisasjonene har en valgt
leder - på heltid - som er bibliotekar.  I NBF
er vel dette ikke noe krav, men jeg tror de
fleste lederne har hatt denne bakgrunnen.

M O T Z F E L D T E T

Ingeborg Motzfeldt
Hovedbibliotekar

Høgskolen i Tromsø

Og det er selvsagt lederen og styret som
skal utforme foreningens politikk, en di-
rektør/generalsekretær skal først og fremst
administrere foreningen, og utføre de opp-
gavene styret pålegger ham eller henne.  Da
kan man spørre seg om det egentlig er nød-
vendig at vedkommende er bibliotekar.

Er det sånn at vi ved slike «egne» ansettel-
ser bidrar til å forsterke tendensen til man-
glende respekt for bibliotekarprofesjonen,
slik det har vært uttalt i USA?  Selv om
man vel er på vei bort fra det synet som sa
at ledelse er ledelse, dvs. en «leder» bør
kunne lede hva som helst, så mener jeg at
det er viktig å innse at en forenings-
administrasjon ikke er et bibliotek!  Dvs.
at evt. erfaring fra tilsvarende jobber, og
selvsagt interesse for den aktuelle «saken»,
nok bør telle like mye som utdanningen.

Disse sakene forteller meg ihvertfall at vi
stadig er i en forsvarsposisjon.  Dette er
nok bl.a. noe som henger igjen fra den ikke
veldig fjerne fortiden da mange anså bi-
bliotek som noe en av «kontordamene»
kunne stelle med på si’.  (Eller: Trenger du
å gå 3 år på skole for å lære alfabetet, og å
stemple disse bøkene? ...)  Spørsmålet er
om vi vinner større respekt for profesjonen
ved å innta denne forsvarsposisjonen?  El-
ler er det sånn at vi bare må akseptere at vi
selv må ut og bevise at vi er like gode som
alle andre - selv om det av og til kan med-
føre store krav, jfr. det innledende sitatet.

Det er svært at være kvinde ...
Man skal tænke som en mand,
opføre sig som en dame,
se ud som en ung pige,
og arbejde som en hest ...

Jeg kom i tanker om denne ironiske tek-
sten da jeg leste «leder’n» og «På tampen»
i Bibliotekaren nr 7/97.  Begge nevner den
s.k. Fredrikstad-saken, som i korthet dreier
seg om at Fredrikstad kommune ønsket å
få dispensasjon fra bibliotekloven før stil-
lingen som biblioteksjef ble lyst ut.  Da dette
ble avslått, valgte man ved 2. gangs utlys-
ning å si at det ville bli aktuelt å søke dis-
pensasjon fra kravet om fagutdanning «der-
som søkere med bibliotekfaglig utdanning
mangler tilstrekkelige kvalifikasjoner og
erfaring innen administrasjon og ledelse».
(I skrivende stund har jeg fått vite at det nå
er tilsatt en bibliotekar i denne stillingen -
det forandrer imidlertid ikke på prinsip-
pene.)
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HARSTAD KOMMUNE

Ved Harstad bibliotek er det ledig 1/1 stilling som

AVDELINGSBIBLIOTEKAR

Harstad bibliotek deler hus med Festspillene i Nord-
Norge, Landsdelsmusikerne i Troms, Forsvarets
Distriktsmusikkorps Nord-Norge, et utmerket ho-
tell og pub i tillegg til Nord-Norges største konsert-
sal.  Nærmeste naboer: Vågsfjorden og Høgskolen
i Harstad.

Vi bruker biblioteksystemet Bibliofil og er tilknyt-
tet Internett.

Hovedarbeidsoppgave:
- Informasjons- og referansearbeid for brukerne i

voksenavdelinga.

Vi ønsker oss søkere som:
- har eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd for

journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller
tilsvarendegodkjent utdanning

- har evne og vilje til samarbeid, liker å yte god
service og gjerne er kreativ.

Arbeids- og lønnsforhold:
- For tiden ett ettermiddagsskift pr uke + hver tredje

lørdag.
- Lønn: Stillingen er plassert i st.kode 7027, fra ltr.

26.

Nærmere opplysninger ved biblioteksjefen, telefon
77 06 81 90.

Søknad med attesterte kopier av vitnemål og attes-
ter sendes:
Harstad bibliotek, Postboks 129, 9401 Harstad,
innen 30.09.97.

4. Gilster, Paul. Digital Literacy (New York: John Wiley & Sons,
Inc.), 1997, p.38.

5. Shenk, David. Data Smog , (San Francisco: Harper Edge/
Harper San Francisco), 1997.

6. Nash, Stanley and Wilson, Myoung C. "Value Added
Bibliographic Insturction: Teaching Students to Find the Right
Citations," Reference Services Review, Spring, 1991. Pp. 87-
92.

7. Gilster, op.cit., See his chapter on Content Evaluation , pp.87-
123.

8. Negroponte , op.cit. P. 154

9. Gilster, op.cit. P. 33.

10.Arnold Penzias in his lecture entitled Knowledge and Tech-
nology: Allies or Adversaires , Delivered in commemoration
of the 25th anniversary of the Library of Science and Medicine,
Rutgers University, Piscataway, New Jersey on March 19, 1996.

(...forts. fra s. 18)
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Høgskulen i Sogn og Fjordane
er ein mellomstor høgskule i
det nye Norges-nettet. Høg-
skulen har 2200 studentar og
250 tilsette fordelt på studie-
stadane Sogndal, Førde og
Sandane.

Plasseringa i livsstilsfylket
Sogn og Fjordane gjev rikeleg
høve til  kultur- og natur-
opplevingar, og gjev barn og
vaksne gode livskår. Alle
studiestadane har flyplass med
fast samband til Oslo og
Bergen og elles gode ekspress-
buss  og båttilbod.

Høgskulen har ein felles-
administrasjon og 4
fagavdelingar i Sogndal:

Avdeling for lærarutdanning
Avdeling for naturfag
Avdeling for samfunnsfag
Avdeling for økonomi og språk

2 fagavdelingar i Førde:

Avdeling for ingeniørutdanning
Avdeling for helsefag

I tillegg har ein høgskule-
utdanning på Sandane som
administrativt er knytt direkte
til fellesadministrasjonen.
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BIBLIOTEKAR I SOGNDAL

Ledig vikariat som bibliotekar i heil stilling i 1 år ved Høgskulen i Sogn
og Fjordane for snarleg tilsetting.

Høgskulen i Sogn og Fjordane har 5 bibliotek med i alt 12 stillingar. Den
ledige stillinga er primært knytt til biblioteket på Fosshaugane, som yter
tenester til Avdeling for lærarutdanning i Sogndal. Avdelinga har både
allmennlærar- og førskulelærarutdanning.

På biblioteket er det i tillegg til den utlyste stillinga ein avdelingsbibliote-
kar og to bibliotekarar. Bibliotektenesta spelar ei viktig rolle både for
studentane og det faglege personalet. Biblioteket er knytta til lokalt edb-
nett og UNINETT. BIBSYS blir tatt i bruk neste år. Nett-tenester og CD-
ROM spelar ei aukande rolle i biblioteket sitt arbeid.

Arbeidsoppgåvene vil vere varierte og omfattar m.a. publikumsbetjening,
interbiblioteklån, katalogisering og databasesøk.

Søkjarar må ha bibliotekareksamen frå Høgskulen i Oslo eller tilsva-
rande utanlandsk utdanning.

Stillinga er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.205, st.kode
1074, lønnsramme 13, l.tr.17-28 etter ansiennitet. Søkjar med cand.mag.
vert plassert i st.kode 1213, lønnsramme 17, l.tr. 19-31 etter ansiennitet.
Frå bruttoløna vert det trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.
Tilsetjing skjer på dei vilkår som følgjer av lov om offentlege teneste-
menn og dei reglement som til eikvar tid gjeld i høgskulen.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til
hovudbibliotekar Erling Bergan, tlf. 57 72 25 19, eller avdelingsbibliote-
kar Bente Hatlevoll, tlf. 57 67 60 80. Søknad med rettkjende vitnemål og
attestar skal sendast Høgskulen i Sogn og Fjordane, postboks 133, 5801
Sogndal. Søknadsfrist er sett til 3. oktober.
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AVDELINGSBIBLIOTEKAR

Ved Trondheim folkebibliotek, Saupstad filial er det
ledig en fast, hel stilling som avdelingsbibliotekar.

Trondheim folkebibliotek består av hovedbibliotek,
7 filialer og bokbuss. Med et årlig besøkstall over 1
million har vi et høyt aktivitetsnivå og er byens best
besøkte kulturtilbud. Biblioteket benytter Bibliofil
og er tilknyttet Uninett og kommunens datanett.
Folkebiblioteket er vertsbibliotek for Sør-Trønde-
lag fylkesbibliotek. Vi har nærmere 60 ansatte.

Saupstad filial feirer 20 års jubileum i år, og skal
betjene en befolkning på 14.000 mennesker. Filia-
len disponerer 4 årsverk, som også dekker vakter i
hovedbiblioteket.

Avdelingsbibliotekaren har ansvaret for filialens
daglige drift. Arbeidsoppgavene vil i tillegg være
knyttet til veiledning og informasjon til publikum.

Vi søker en bibliotekar som har vist pågangsmot og
evne til omstilling og utvikling. Vi krever eksamen
fra Bibliotekhøgskolen eller tilsvarende utdanning
og praksis fra bibliotek.

Vi tilbyr en spennende og krevende jobb, og et godt
arbeidsmiljø. Stillingen lønnes i ltr. 26.

Filialen arbeider for- og ettemiddagsvakter, samt
hver 3. lørdag.

For nærmere opplysninger kontakt
Trond Minken tlf. 72 54 75 02; faks 72 54 75 10;
epost:  trond@trondheim.folkebibl.no.

For  nærmere opplysninger om biblioteket, prøv også
vår hjemmeside på adressen:
http://www.trondheim.folkebibl.no.

Søknaden sendes til Trondheim folkebibliotek,
Peter Egges plass 1, 7005 Trondheim,
innen 1. oktober.

TRONDHEIM KOMMUNE
AVDELING FOR KIRKE OG KULTUR
FOLKEBIBLIOTEKET

Kirkenes videregående skole

Avdelingsleder bibliotek

1/1 fast stilling ved Kirkenes videregående skole ledig
fra 3. november 1997, dir. plassert i ltr. 30. Skolen har
28 lærere og ca. 200 elever på allmenne og økonomisk/
administrative fag.

Biblioteket ble etablert skoleåret 1992/93, og har vært
i full drift siden. MikroMARC brukes til bestilling,
registrering, søking og utlån. Hele samlingen av bøker,
videofilmer og klassesett er registrert i basen. Bibliote-
kets maskinpark er tilknyttet elevnettet ved skolen.
Internett er tilgjengelig via elevnettet, og biblioteket har
utviklet egne nettsider som finnes på denne adressen:
http://www.kirkenes.vgs.no/biblio/

Arbeidsoppgaver vil bl.a. være brukeropplæring og
veiledning av elever og lærere, katalogisering,
referansearbeid og samlingsutvikling. Bibliotekaren
deltar også i Fagforum for skolebibliotekarer i Finn-
mark, et fora som arbeider for skolebibliotekets stilling
i skolen og fylket.

Vi søker etter en person som trives sammen med
ungdom, arbeider selvstendig, er serviceinnstilt og har
god samarbeidsevne. Biblioteket skal integreres i
undervisningen ved skolen, og det vil være en fordel
om søkeren kjenner til innholdet i R-94 og prosjektar-
beid som metode. Erfaring med bruk av EDB og
Internett er nødvendig.

Søkeren må ha bibliotekareksamen fra Høgskolen i
Oslo eller tilsvarende.

Så lenge Stortinget bestemmer, er det spesielle virke-
midler i Finnmark: lavere skatt og høyere barnetrygd,
gradvis ettergivelse av studielån i Statens Lånekasse
med 10 % pr. år, eller maks 16 500 pr. år. Finnmark
fylkeskommune dekker flytteutgifter etter spesielle
regler. Skolen er behjelpelig med å skaffe leilighet/
hybel.

Nærmere informasjon om stillingen ved bibliotekar
Katrine With Eielsen, tlf. 78 99 17 91
(weielsen@online.no) eller fung. rektor Bjørg Valan,
tlf. 78 99 19 96.

Søknadsfrist: 26. september 1997
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BIBLIOTEKKONSULENT

Ved Vestfold fylkesbibliotek er det ledig en fast 50 prosent stilling som bibliotekkonsulent fra 1. januar 1998.
Samtidig blir det inntil videre ledig et vikariat i 50 prosent stilling.

Vestfold fylkesbibliotek er biblioteket for bibliotekene i Vestfold, med fjernlån, rådgivning og  bokbuss-
virksomhet som hovedoppgaver.

Både den faste stillingen og vikariatet er knyttet til bokbussvirksomheten. Det er derfor ønskelig at søkere er
villig til å kombinere de to halve stillingene.

Det kreves eksamen fra Bibliotekhøgskolen eller tilsvarende utenlandsk utdanning.

Stillingene lønnes i ltr. 31.

For nærmere opplysninger kontakt fylkesbiblioteksjef Ivar Haug tlf. 33 31 93 03.

Søknaden sendes til Vestfold fylkesbibliotek, Storgaten 16, 3110 Tønsberg, innen 22. september.

Vestfold fylkesbibliotek
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Sentralsykehuset i Akershus ligger i Lørenskog kommune, 2 mil nordøst for Oslo sentrum med gode kommunikasjonsmid-
ler til byen. Sykehuset har ca. 2500 ansatte. Hos oss vil du finne et positivt, stimulerende og røykfritt miljø.

BIBLIOTEKAR

Ved medisinsk bibliotek er det ledig l års vikariat i 1/1 stilling fra 15.12.97. Mulighet for fast ansettelse senere.

Biblioteket er aktivt, velutstyrt og noe utradisjonelt, bl.a. med fremstilling av slides og med egen bibliotekservice til andre
sykehus i Akershus og til Akershus legeforening.

Arbeidsområder: tidsskrifter, MikroMarc, databasesøk, Internett, eventuell slidesfremstiling og mye publikumsarbeid in-
ternt og eksternt. Arbeidet foregår i Windows- og nettverksmiljø.

Vi søker derfor en serviceinnstilt bibliotekar med oppdaterte kunnskaper innen EDB. Stillingen lønnes i kode 7027, ltr. 26.

Det kreves eksamen fra høgskolen i Oslo, avdeling for bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende. Nærmere opplysnin-
ger ved biblioteksjef Gunvor Kallevik, tlf. 67 92 83 31.

Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd. Søknad merket saksnr. 353 inkl. CV med kopier av vitnemål og attester som
ikke returneres, sendes Sentralsykehuset i Akershus, Personalavdelingen, 1474 Nordbyhagen, innen 22.09.97.
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Arendal bibliotek består av hoved-
bibliotek og fire filialer, har 24 ansatte
fordelt på 18 årsverk. Biblioteket benyt-
ter edb-systemet Bibliofil og er oppkoblet
mot internett. I februar 1998 flytter bi-
blioteket inn i nytt hovedbibliotek sentralt
i Arendal.

Ledig stilling som

Bibliotekar I med IT-ansvar
ved Arendal bibliotek, hovedbiblioteket. Stillingen er
ledig 01.10.97.

Informasjonsteknologi vil være et sentralt redskap i
det nye hovedbiblioteket, og en rekke nye tjenester
skal være tilgjengelig for brukerne. Stillingen vil være
tilknyttet katalogavdelingen med system- og drifts-
ansvar for Bibliofil og det nye bibliotekets nettverk.

I tillegg er IT-bibliotekaren ansvarlig for planlegging
og koordinering av bibliotekets informasjonstekno-
logi. Intern opplæring og brukerstøtte på IT-området
er andre sentrale arbeidsoppgaver. Katalogiserings-
arbeid og vakter i veiledning inngår også i stillingen.
Kvelds- og lørdagsvakter etter oppsatt vaktplan må
påregnes.

Vi søker en bibliotekar med oppdatert edb- og
katalogiseringskunnskaper, som tenker helhetlig i for-
hold til bibliotekets edb-behov, samt har en fleksibel
innstilling til arbeidsoppgaver. Det er viktig at du har
gode samarbeidsevner og har evne til å arbeide mål-
rettet og selvstendig.

Det kreves fullført eksamen fra 3-årig høgskole i bi-
bliotek- og informasjonsfag og erfaring fra bruk av
edb.

Vi kan tilby en utfordrende og travel stilling i et flun-
kende nytt bibliotek midt i idylliske Arendal. Stillin-
gen er plassert i still.kode 7593, lr. 8.1, ltr. 17-27.
Vanlige kommunale ansettelsesforhold gjelder. Nær-
mere opplysninger ved henvendelse til konst. nestle-
der Kirsti Husby, tlf. 37 01 39 12, fram til 1. oktober.
Etter 1. oktober henv. nestleder Eli Søyland,
tlf. 37 01 39 12.

Søknad med oppdatert CV, bekreftede kopier av vit-
nemål og attester sendes Arendal bibliotek, postboks
402, 4801 Arendal innen 24. oktober.

Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for helse-
og sosialfag er det ledig fast 100% stilling som

BIBLIOTEKAR
Ref. HiST-12/97

Biblioteket er en sammenslåing av tre tidligere høg-
skolebibliotek. Biblioteket tok i bruk BIBSYS i
1996. Biblioteket har sju tilsatte.

Prioriterte arbeidsoppgaver framover vil være
brukeropplæring og videreutvikling av bibliotekets
IT-baserte tjenester, og stillingen vil bli tillagt opp-
gaver i forbindelse med dette, ved siden av ansvar
for tidsskriftbehandlingen. Utlåns- og publikums-
arbeid fordeles på alle etter vaktliste.

Det kreves norsk eller utenlandsk eksamen som bi-
bliotekar eller tilsvarende. EDB-erfaring/-kunnska-
per/-interesse, serviceinnstilling, fleksibilitet og per-
sonlig egnethet vektlegges. Det er ønskelig med
praksis fra høgskolebibliotek. Likeledes erfaring i
bruk av BIBSYS.

Bibliotekar lønnes etter statens lønnsregulativ,
lønnsplan 90.205, stillingskode 1074, 1ønnsramme
13, ltr. 17 - 36 i henhold til ansiennitet/kvalifika-
sjoner. Fra 1ønnen trekkes lovfestet innskudd til
Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved hen-
vendelse til avdelingsbibliotekar Turid Holtermann,
tlf. 73 55 91 26.

Søknad med bekreftede kopier over utdanning og
praksis merkes ref.nr. og sendes:
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Fellesadministrasjonen,
7005 TRONDHEIM.

Søknadsfrist: 21. september 1997

HØGSKOLEN
I SØR-TRØNDELAG
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MÅLSELV KOMMUNE
LEVEKÅRSETATEN

Målselv kommune ligger i Midt-Troms og strekker seg fra sjøen og helt inn
mot grensen til Sverige. Naturen byr på varierte muligheter på sjøen, i
vann, i elvene, i skogen og på fjellet. Øvre Dividalen Nasjonalpark er ei av
kommunens mange naturperler. Kommunikasjonene i kommunen er gode
med Bardufoss lufthavn og E6 gjennom kommunen som de viktigste ele-
menter.

St.nr: 130 - BIBLIOTEKSJEF 100%

Biblioteksjef i full stilling. Vikariat i ett år med muligheter for fast tilset-
ting. Bibliotektjenesten er organisert med ett hovedbibliotek og en filial, i
tillegg har vi et fellesbibliotek for Høgtun videregående skole, kompetanse-
senteret for Husflid og småindustri og folkebiblioteket. Fellesbiblioteket har
kunst og håndverk som profil.

Biblioteket har 3,5 årsverk og er organisert som del av kulturavdelinga i
Levekårsetaten i Målselv. Nærmeste overordnede er kultursjefen. Bibliote-
ket holder til i Bardufoss sentrum og deler hus med Registreringssentralen
for historiske data (RHD) som er en del av Univetsitetet i Tromsø.

Søkere må ha bibliotekeksamen fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende ut-
danning. Det blir lagt vekt på oppdaterte kunnskaper innen data og infor-
masjonsteknologi.

Arbeidsoppgaver:
- ordinære bibliotekoppgaver
- fullføre arbeidet med Mikromarc som biblioteksystem
- utvikle samarbeidet mel1om folkebiblioteket og skoleverket
- videreutvikle samarbeidet med RHD og lokalhistorisk arkiv for
   Målselv
- knytte bibliotekavdelingene sammen i kommunen

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår med 2% pensjonstrekk. Stillingen som
bibliotokar er plassert i st.kode KO7439, ltr 28-31. Lønn blir vurdert etter
faglige kvalifikasjoner.

For stillingen vil personlig egnethet vektlegges, og intervju kan bli brukt.
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kultursjef eller personal-
konsulent i levekårsetaten, tlf. 77 83 10 05, eller biblioteksjef,
tlf. 77 83 33 15. Tiltredelse snarest.

Personlig utformet søknad vedlagt attesterte kopier av vitnemål, attester
samt godkjent tjenestetid og kompetanse sendes:
Målselv kommune, levekårsetaten, 9220 MOEN innen 29.09.97. ���������	
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DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI
KUNDE HOS TRONSMO!

Hvis du trenger en bokhandel som kan
levere bøker som er litt utenom det

vanlige, så trenger du oss. Vi har bl.a. :

norsk og utenlandsk skjønnlitteratur *
filosofi * politikk * feminisme * homse/
lesbe-bøker * filmbøker, manus & video

* historie * irland * balkan * mat &
makt * indianere * reiseskildringer *

midtøsten * afrika * asia* latinamerika
* og en hel kjeller full av knalle

tegneserier
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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

Postnr.          Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.         Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo

Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer
Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B - BLADB - BLADB - BLADB - BLADB - BLAD

på tampen:
Som deltaker på den internasjonale bibliotek-konferansen IFLA ‘97
i København i begynnelsen av september, fikk jeg blant konferanse-
papirene også utdelt et hefte med deltakerlista. Det er for en bok å
regne når nærmere 3.000 deltakere skal listes opp nasjon for nasjon
og med full angivelse av hvilken institusjon de kommer fra. Men det
er spennende lesing.

I København var naturlig nok danskene i flertall med 426 deltakere.
USA kom på annenplass med 247, deretter Sverige med 224, Russ-
land med 137, Storbritannia med 133 og Frankrike med 131 delta-
kere. Fra Norge kom det 116 deltakere. Vi var dermed syvende stør-
ste nasjon på konferansen. I alt 141 nasjoner var representert i Kø-
benhavn. Fra Sør-Afrika kom det imponerende 32 deltakere, mens
det fra Algerie kun kom én. Fra Canada kom det 53, mens det fra
Cuba kom 3. Om Pakistans 2 deltakere traff  sine 6 kollegaer fra
Chile vet jeg ingenting om. Kameruns 2 deltakere hadde det forhå-
pentligvis like kjekt som Bangladesh sine 2 deltakere.

Selv traff jeg 4 av Israels 9 deltakere, og Palestinas eneste deltaker!
Det var overraskende for meg at det var noen som kunne komme fra
Palestina i det hele tatt. For uken før konferansen var jeg i kontakt
med Ali Toquan, lederen for den palestinske bibliotekforeningen. Han
er til daglig nestbiblioteksjef i Nablus på Vestbredden. For å komme
til København måtte han ha krysset en rekke israelske kontrollpos-
ter. Da må du ha papirer som gir deg rett til å passere, noe Toquan
dessverre ikke hadde. Den palestinske deltakeren jeg traff kom også
fra Nablus, men fra et annet bibliotek. Han hadde fått en 5-timers
passérseddel - rakk han ikke fra Nablus til flyplassen utenfor Tel
Aviv i Israel i løpet av 5 timer, måtte han returnere til Nablus. Han
rakk det.

Om tre år er IFLA-konferansen lagt til Jerusalem. Vil alle som øn-
sker det kunne delta på denne konferansen? Vil søkelys bli satt også
på biblioteksituasjonen i den østlige delen av Jerusalem der palesti-
nere bor? Vil israelere og palestinere sammen planlegge konferan-
sen? La oss alle håpe det, og la alle som kan bidra til det.

RED


