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Hvem er vi egentlig? Hvilke portretter tegnes av biblio-
tekarer i skjønnlitteraturen? Og hvilken skjønnlittera-
tur foretrekker bibliotekarer selv å lese? Kan vi bli litt
klokere på bibliotekarrollen ved å kikke på den fra litt
uvante vinkler?

Enten du er bibliotek-bruker eller bibliotekar er du vel-
kommen inn i bladet. Vi har denne gangen laget stoff
som kan pirre befolkningen på begge sider av biblioteks-
kranken. Hovedartikkelen er skrevet av Cathrine Alm-
aas, som drar oss gjennom noen klassiske bibliotekar-
typer de fleste har møtt. Framstillinga er krydret med
tekst-eksempler og tegneserie-striper. Med skjevt blikk
og en god porsjon selvironi er hennes utgangspunkt at
bibliotekarer er «en brun, golfjakkekledd mafia med
ufornøyde, men pliktoppfyllende forutsigbare og
premenstruelle kvinnfolk», men at det samtidig er «be-
hagelig å ha en slik image». Man sparer masse energi,
for «når ingen forventer at du skal være hyggelig, da
behøver man ikke å anstrenge seg for å motbevise det
heller».

Men vi har masse energi, og vi anstrenger oss virkelig
for å motbevise de seiglivede mytene om oss. I dette
bladet kan du også se at Gallups brukerundersøkelse
plasserer bibliotekarenes faglige dyktighet og service-
innstilling som en av de beste sidene ved biblioteket.
Du kan også se at det skjer mye med bibliotekar-
utdanningen. For ikke å snakke om bibliotek-
forskningen.

Bibliotekarene er på offensiven. Vi er bedre enn vårt
rykte. Selv ryktetom bibliotekarene er bedre enn sitt
rykte viser Gallups undersøkelse. Og nå som snekker-
vikaren for «det norske hus» er trygt tilbake i nasjonal-
biblioteket sitt, kan vi igjen opprette blikkontakten med
det norske folk. Kort sagt: Her er vi!

"Bare bibliotekaren har fått sin hemmelighet fra den bibliotekaren som han har etterfulgt,
og han bringer hemmeligheten videre til sin biblioteksmedhjelper, for det tilfellet at døden
skulle overraske ham og frarøve klostersamfunnet den hemmelige kunnskap. Begge to har
fått munnen lukket med hemmelige segl." Fra Umberto Eco: Rosens navn. - Oslo : Tiden,
1984.

(Foto: ebe)
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RANDI RØNNINGEN, FORBUNDSLEDER

Dette nummeret av Bibliotekaren blir også
distribuert til våre lånere. Både de og våre
medlemmer og abonnenter får her en an-
ledning til å se nærmere på forholdet mel-
lom litteraturen og en av dens viktigste for-
midlere, bibliotekaren. Bibliotekarer er et-
ter manges oppfatning kun formidlere av
skjønnlitteratur. Det er helt klart at arbeid
med skjønnlitterær litteratur utgjør en stor
del av bibliotekarenes arbeid, spesielt de
som arbeider i folkebibliotek. Det er også
en kjensgjerning at mange bibliotekarer er
glad i skjønnlitteratur og leser mye. Men
vi som tilhører
yrkesgruppen
vet at
b i b l i o t e k a r -
arbeidet inne-
holder mange
flere elementer.

Det er i dag
umulig å
snakke om
bibliotekarenes
oppgaver uten å
nevne ordet in-
formasjon. En
av våre hovedoppgaver er å formidle infor-
masjon som våre brukere etterspør, enten
det er en professor som driver forskning,
en næringsdrivende som skal gjøre seg
kjent med et spesielt produkt, en skoleelev
som skal lage en oppgave eller en som vil
vite mer om sin hobby.

I disse dager hvor ”alle” snakker om inter-
nett er det lett å bli opphengt i hjelpemid-
delet framfor resultatet som brukeren øn-
sker. Internett gir oss muligheter for gjen-

finning vi tidligere bare kunne drømme om.
Bruken av disse nye mulighetene i
referansearbeidet er imidlertid ikke så mye
annerledes enn de vi kjenner fra andre hjel-
pemidler. Også når vi står overfor de
enorme ressursene vi har tilgang til via
internett må vi foreta kildekritikk og ut-
velgelse. Tilgangen på informasjon er
enorm, derfor er det av stor betydning at
bibliotekarer benytter de metodene vi lærte
i utdanningen og som vi har videreutviklet
gjennom praksis. Ikke minst blir dialogen
med brukeren enda viktigere, for å vite hva

han eller
hun egentlig
er ute etter å
vite.

Men biblio-
tekarer skal
også fort-
sette med å
f o r m i d l e
skjønnlitte-
ratur, enten
den presen-
teres i bok-
form, over

internett, på CD eller annet medium. Dette
er en viktig oppgave som ikke må lide på
bekostning av nye gjøremål. I disse dager
kan vi lese at skole og familie ikke på
samme måte som før gjør barna kjent med
barnelitteraturen, noe som viser hvilke store
utfordringer vår yrkesgruppe står overfor i
det som av mange oppfattes som den tradi-
sjonelle bibliotekaroppgaven.

... mange biblio-
tekarer er glad i
skjønnlitteratur og
leser mye ...
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Vi bibliotekarer har i generasjoner prøvd å
finne ut hva folk egentlig mener om oss og
om biblioteket vi jobber i. Vi ønsker jo å
forbedre oss. For da kan vi betjene publi-
kum bedre, som sikkert vil føre til økt bruk
av biblioteket, og kanskje dette gir oss noe
mer ressurser, så vi kan gjøre en enda be-
dre jobb, som enda flere vil etter-
spørre og dermed - ja, så blir vi
enda mer nyfikne på hva folk
egentlig mener om oss.

Vi har prøvd oss med bruker-
undersøkelser og vi får vite noe om
oss selv. Vi lytter andektig når våre
beste bibliotekbrukere roser oss for
tjenestevillighet og oppofrende
innsats til beste for spredning av
kunnskap og kultur. Men kan vi
stole på dem?

Vi, av alle yrkesgrupper, kjenner
verdien av litteratur. Så når vi skal
nærme oss den nakne sannhet om
oss selv, må vi nok gå til litteratu-
ren. Det vi bibliotekarer virkelig
trenger er å pløye gjennom noen
av de mange hundre skjønnlitte-
rære verkene med bibliotek-set-
ting, med bibliotekarer som ho-
vedpersoner, bipersoner eller ku-
lisser.

Hva får vi vite da? Jo, i romanene
er det sjelden brukerne forlater bi-
blioteket uten å ha funnet det de
var ute etter. Biblioteket skuffer
ikke publikum, i bøkene. Men bru-
kerne ser ut til å forvente en beha-
gelig atmosfære der intet overras-
kende eller truende kan dukke
opp. Og de forventer effektivitet.
De ønsker at biblioteket rutine-
messig leverer alt de ønsker, når

Boka er god -
bibliotekaren er bedre!

Redaktør Erling Bergan de ønsker det. Et tydelig trekk er også at
folk går på biblioteket for å finne bøker.
Det er sjelden vi hører om andre media.
Tilgang til datamaskiner og elektronisk in-
formasjon nevnes knapt.

Om bibliotekene får en, i våre øyne, min-
dre god behandling i skjønnlitteraturen, er
det enda dårligere stilt med bibliotekarene.
Det er mer vanlig å fremstille dem som ka-
rikaturer enn som virkelige mennesker.

Mest urovekkende er det kanskje at, selv
om mange av de trekkene vi tillegges i lit-
teraturen forsåvidt er positive, så blir det
langt oftere lagt vekt på vår effektivitet enn
på vår profesjonalitet. Vi framstilles ofte
som rivjern eller som skattevoktere, som
Cathrine Almaas så malende beskriver i
hovedartikkelen i dette nummeret av biblio-
tekaren.

Kan vi da sette vår lit til at når bibliotekar-
rollen nå endrer seg i det virke-
lige liv, så vil forfatterne få dette
med seg når nye bøker skrives?
Det går jo an å håpe. For eksem-
pel Umberto Ecos bibliotekar-be-
skrivelser er umulige å bruke på
en profesjon som i vår tid har
overlatt skattevokter-rollen til
masseproduserte cd-rom-er og
verdensomspennende tilgang over
internett. Alta Vista er ingen
bibliotekarisk hemmelighet og
internett-tilkobling er ikke noe bi-
bliotekene har monopol på. Det
må være bibliotekarenes kompe-
tanse som framtidas romaner be-
fatter seg med. Hvis de da i det
hele tatt viser interesse for oss.

La oss glede oss til de nye bøkene
kommer. I mellomtiden får vi la
oss underholde og avsløre gjen-
nom de bøkene som allerede finns.
Er vi på jakt etter den nakne sann-
het om oss selv, er det nok mer å
hente her enn vi liker å innrømme.

Kanskje vi kan omskrive kam-
panje-slagordet "Filmen var god
- boka er bedre" som vi brukte for
noen år siden, og si:

Boka er god
Bibliotekaren er bedre!
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Bibliotekaren i
skjønnlitteraturen

O.k. vi er kjedelige! Direkte urtrøttsomme, stort sett sure, grinete,
underbetalte, overarbeidete, aseksuelle, lite serviceinnstilte, grå
og intetsigende. En brun golfjakkekledd mafia med ufornøyde,
men pliktoppfyllende forutsigbare og premenstruelle kvinnfolk.

Det er bare å innrømme det, ingen liker oss! Jeg har endelig skjønt
det, etter noen års studier av  bibliotekarer i skjønnlitteraturen har
jeg fått denne innsikt. Her vil noen skyte inn at dette kunne de ha
fortalt meg uten å ha lest en eneste skjønnlitterær bok. Men jeg
ville være på den sikre siden, og som den systematiske bibliotekar
man er, ville jeg ha en porsjon empiri bak mine veloverveide på-
stander.  Det skal til vårt forsvar sies at enkelte har i den senere tid
prøvd å rette opp et slikt helhetsinntrykk, uten hell. Heldigvis!

For egentlig er det veldig deilig og behagelig å ha en slik image,
har jeg funnet ut. Man sparer masse energi. For når  ingen forven-
ter at du skal være hyggelig, da behøver man ikke å anstrenge seg
for å motbevise det heller. Det ville være overlagt desinformasjon
av forbrukerne. Dessuten kan langvarig trekking på smilebåndet
forårsake en forståelse hos brukerne om at vi egentlig er ganske
hyggelige, «man må bare bli kjent med dem først», og da sitter vi
i klemma. Man ville få brukere som kom med intime betroelser,
oppmuntrende tilrop i gangen, kameratslige hilsener når du sitter
ensom i kantina og spiser matpakka og tenker på gulost og Mykle,
og de vil helt sikkert mase på deg for å dra deg med på Grete
Waitz løpet, Valentinerklubben eller i regjeringen. Og man har

Cathrine Almaas

sett hvordan det går, vips så sitter du der og fikler med en grunn-
mur til et hus, som ingen vet hvordan skal se ut. Da er det bedre å
pusle litt forsagt med kortkatalogen i håp om at kunden som står
ved skranken skal bli så lei av å vente at han forsvinner brum-
mende ut.

Men det er ikke bare å sette seg ned med en sur mine og tro at
dermed er idéen om bibliotekar-profesjonen oppfylt. Man må legge
en mer nitid og strategisk plan over hvilken bibliotekar-type og
-rolle man ønsker å innta. Jeg har  tenkt å nevne noen av dem her,
som en liten førstehjelp til de som ikke har funnet seg selv ennå.
Emperien er selvfølgelig hentet fra skjønnlitteraturen. Jeg har også
lagt inn henvisninger til bekledning, dersom man ikke allerede
har kjøpt inn et større parti med blågrå lagerfrakker. For leses-
vake anbefaler jeg sterkt Brødrene Alvestads dokumentarfilm;
Bibliotekar finner undulat-bok. Denne er ikke fullgod, men her
finner man mange grunnleggende knep når det gjelder arbeids-
metodikk, kvalitetssikring, interiør og IT-hjelpemidler.

Rivjernet

Den første jeg vil nevne er de såkalte Rivjernene. Rivjernene kjen-
netegnes ved en litt avvisende holdning overfor sine medmennes-
ker første gang man møter dem.

 «Det var et lite og skittent bibliotek, men Francie
syntes at det var storartet...Hun hadde systema-
tisk gått inn for å lese én bok om dagen i alfabe-
tisk orden, og hoppet ikke over de som var for
kjedelige.......Lørdag var en unntagelse. Da til-
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lot hun seg å lese en bok utenfor alfabetet, og
bad bibliotekaren om å anbefale en bok. Da
Francie kom inn og lukket døra forsiktig etter
seg, som en bør gjøre i et bibliotek......Hun ble
stående en lang stund foran pulten før bibliote-
karen verdiget henne et blikk.
- Nå? spurte damen grettent.
- Jeg vil gjerne ha denne boka, sa Francie og
skjøv fram boka med kortet i den lille lommen
på innsiden. Bibliotekaren hadde vennet barna
til å levere bøkene slik for å spare bryderiet.
Hun tok kortet, stemplet det og slapp det ned i
en sprekk i disken. Så stemplet hun Francies kort
og skjøv det bort til henne. Francie tok det, men
gjorde ikke mine til å gå.
-Nå ? Bibliotekaren så ikke engang opp.
-Kunne De anbefale en bok til en pike?
-Hvor gammel?
-Elleve år.

Hver eneste uke stilte Francie det samme spørs-
målet og fikk det samme svar. Et navn på et kort
fortalte ikke bibliotekaren noe, og ettersom hun
aldri så opp og la merke til barnets ansikt, lærte
hun aldri å kjenne igjen denne piken som kom
hit hver dag og valgte ut en bok og lånte to styk-
ker hver lørdag. Et lite smil ville ha betydd me-
get for Francie, og en vennlig bemerkning ville
ha gjort henne lykkelig. Hun elsket biblioteket
og bare lengtet etter å få dyrke denne damen som
arbeidet der. Men bibliotekaren hadde annet å
tenke på, og avskydde dessuten barn.

Francie skalv av forventning da bibliotekaren
bøyde seg ned bak pulten. Hun kikket på tittelen
da boken kom opp: «Hvis jeg var konge» av
McCarthy. Fint! Forrige uke hadde vært «Beverly
fra Graustark», og uken før det samme.
McCarthy hadde hun bare hatt to ganger. Bi-
bliotekaren anbefalte disse to bøkene om og om
igjen. Det kom kanskje av at det var de eneste
hun selv hadde lest, eller av at de sto på
anbefalingslisten. Eller også kom det av at hun
visste at det var bøker en trygt kunne la elleve
års småpiker få lese....»  (Bettie Smith, 1946)

Som man ser er det også lurt å anlegge en litt nedlatende tone
overfor brukeren slik at man får satt dem skikkelig på plass. Hvis
man ikke setter grenser med en gang, kan man være overbevist
om at brukeren kommer tilbake. Ikke nok med det, du vil også bli
forstyrret med idiotiske spørsmål som f.eks: «Har dere nummer
13 av Sagaen om isfolket?,» eller «Hvor mange står det foran meg
på venteliste av Sofies verden? ». Slike spørsmål kan straks føre
til merarbeid for bibliotekaren, og i verste fall en diskusjon om
bibliotekets innkjøpspolitikk. Slike debatter fører aldri fram, og
bør kveles fra starten av. Legg an tonen dette-vet-jeg-mye-bedre-
enn-deg, og avslutt med en lang tirade om trange økonomiske
budsjetter. Bevilgende myndigheter er til for å klandres.

«Nei, dom har vi nok, itte......Her er sikkert noe
som passer for deg»  (Prøysen, 1975)

Dette er et meget godt knep som er en forutsetning for at Rivjernet
som bibliotekar-rolle skal bestå. Husk alltid at du vet best. Det er
liten vits i å la brukeren begynne å skalte og valte. Før du vet ordet
av det strømmer de til med høyere og hardere krav, og de vil til-
slutt erobre hele biblioteket. En god leveregel for Rivjernene er at
brukerne er små potensielle geriljagrupper som ønsker å okku-
pere ditt revir, derfor er det nødvendig at man avviser dem straks,
slik at de ikke blir husvarme og simpelthen kupper deg.

«Lørdag før det jævla VM-maset begynte hadde
han vært der med ei ugle fra bibliotekhøgskolen.
Det hadde ikke gått så bra. Hun hadde begynt å
kryssforhøre ham da han sa at monumentet
«symboliserte matriarkatet». Han hadde rota seg
inn i en forvirrende forklaring om kvinnemakt i
gamle dager. Hun sa at hun stemte Høyre og ikke
trodde på sånt kommunistisk sludder.»
(Michelet, 1987)

«....Jeg tvang meg selv litt lenger for hver gang
og utforsket grensen for det jeg var i stand til å
gjøre. Men sammenlignet med Lillian følte jeg
meg som en snerpete bibliotekar, en patetisk
gammel jomfru som ikke hadde opplevd noe som
helst.» (Auster, 1993)

«...., men efter hand som hon [den nyutdannede
unge fengselsbibliotekaren, som ofte var ett titte-
objekt for de innsatte] märkte det, och hörde
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kommentarerna började hon klä sig lit tristare.
Hon är ju inte heller den typ som lever ut i sig
själv. Hon tar böckerna på allvar även om hen-
nes bildning inte är så stor.» (Tunstrøm, 1986)

«...Selvfølgelig skulle hun [Tone Holmsen som
ikke kan bli skuespiller fordi prestasjonsangsten
gir henne allergianfall som gjør ansiktet hennes
så stygt] bli bibliotekar!

Bibliotekarer var personer som hun alltid opp-
fattet som støvete, stillferdige, kjedelige, mange
som de gråeste mus. Bibliotekarer virket som alt
hun ikke identifiserte seg med. Men de såkalte
allergianfallene hadde ikke gjort anelsen fra
barndommen mindre; lite var hva det framsto
som, bak en bibliotekskranke måtte det gå an å
stå med sitt vekselsvise hvite og rødglødende
ansikt - og samtidig være en kamel...

....en kveld tidlig på syttitallet da hun satt på en
bar iført for trangt skjørt og for tung maling,
mens hun så inn i de alkoholslørete øynene til
en fremmed mann som hverken var spesielt pen
eller sjarmerende, men som til tross for de nyp-
ressete dressbuksene som så ut som de hadde
fulgt ham fra konfirmasjonen, hadde noe uryd-
dig ved seg som fikk hele systemet til å lades av
spenning.
-Hva driver du med i livet, da? spurte han etter å
ha hentet seg en stol og spandert øl.
-Egentlig er jeg bibliotekar, sa hun.
-Akkurat. Horene i Rio sier at de egentlig er
sjelesørgere! lo mannen foran henne.
(Nilsen, 1989)

Bibliotekarer er aseksuelle i sitt grunnleggende vesen. Rivjernene
er det spesiellt. Dessuten er de stolte av det. Tilnærmelser er på
alle måter direkte ufyselig, og uansvarlig.

Dersom man skulle være så uheldig og dumpe bort i slike ting,
(noe som er sjeldent, og har bare oppstått hos svake sjeler) skyldes
det press fra andre miljøer og er en konsekvens av det sexfikserte
reklameinferno som vårt samfunn er basert på. Til forsvar for disse
falne sjeler, må man legge til at de gjør det mer av pålagt plikt
(eller massesuggesjon) enn av lyst.

Hva gjør en bibliotekar
når et ungt par står og kjøsser
i en av bibliotekets kroker
(like ved lyrikkhyllen)?
Lånerne går omkring og skuler.
De to gir blaffen.
De kjøsser og kjøsser.

Hva gjør jeg
når det er jeg som har ansvaret
på denne vakten
og en av lånerne klager
fordi to unge mennesker står i en krok
(like ved lyrikkhyllen)
og kjøsser?
Går jeg da bort
og ber de to la være å kjøsse,
eller gir også jeg blaffen
og sier til ham som klager
at verden for eksempel er fri for alle?
Jeg kan kanskje be ham se en annen vei,
eller si at slik er nå en gang de unge i dag
eller noe sånt.
Kjøssing i biblioteket,
hva gjør man med det?

Min jobb er å tjene folket.
Hvem er folket i dette tilfellet?
Han som klager,
eller de som kjøsser?
Begge parter,
skulle jeg tro.

Jeg kan kanskje gå bort til de to
og si at hør nå her, kjære venner,
det er en låner her borte
som ikke liker at folk kjøsser
i biblioteket.
Kan dere ikke vente med det der
til dere kommer ut?
Men det høres litt snålt ut
ikke sant?
Og tenk om de bare fortsatte.

Så det er ikke så greit nei.

(Stig Holmås)
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«Kjøssing i biblioteket» er et godt eksempel på Rivjernet, som er i
ferd til å mykne litt i kantene, men som heldigvis har de grunn-
leggende holdningene som Rivjern intakt. Vi ser tydelig at biblio-
tekaren faktisk vurderer å la noe så uhørt som kyssing i bibliote-
ket gli igjennom. Men jeg vil anta at er dette en skikkelig bibliote-
kar vil man her sette klare grenser. Inndragelse av lånekortet til
de to medskyldige er en en passende straff. Dessuten bør man
legge på 3 kroner ekstra i kopieringsavgift, til skrekk og advarsel
for andre potensielle våryre brukere.

Bekledning er en viktig del av bibliotekaryrket. For Rivjern-grup-
pen er klærne nesten uniformelle. Herrene bør helst iføre seg den
blågrå lagerfakken, med belte. Her bør man velge en variant som
har splitt på begge sider, slik at det er hendig å bevege seg i. Beltet
bør sitte stramt rundt magen, (på fritiden kan det til nød taes av)slik
at man får et myndig utseende. Om sommeren er også skyggelue
praktisk. Fottøy er som regel sandaler, med brune strikkløse sok-
ker.

For kvinnene er den brune obligatoriske golfjakka et «must». Bør
også brukes om sommeren da det som oftest trekker fra et vindu
som en ubetenksom låner har satt opp. Briller på nesen og hår-
knute gjør imagen uklanderlig.

Skattens vokter

Dette er en litt annen type enn Rivjern-gruppen. Men man kan
trekke mange paralleller mellom disse to. Utgangspunktet for
Skattens vokter, er at biblioteksamlingen først og fremst tilhører
bibliotekaren. Her er ikke bare låneren til sjenanse og bryderi,
men en direkte trussel mot bibliotekarens eiendom - bøkene. For
Skattens voktere, er bøkene hellige og et kunnskapsimperium som
minst mulig skal røres av tilsmussede mennskehender. Det er bare
bibliotekaren som kan koden for å finne frem, og det er få som
tilhører de utvalgte som kan tillate seg å bruke den.

« Biblioteket er sprunget ut av en plan som har
vært innhyllet i mørke i flere århundre og ingen
munk har noensinne vært kallet til å lære den å
kjenne. Bare bibliotekaren har fått sin hemme-
lighet fra den bibliotekaren som han har etter-
fulgt, og han bringer hemmeligheten videre til
sin biblioteksmedhjelper, for det tilfellet at dø-
den skulle overraske ham og frarøve kloster-

samfunnet den hemmelige kunnskap. Begge to
har fått munnen lukket med hemmelige segl.
Bibliotekaren er ikke bare den eneste som vet,
han er også den eneste som har lov til å ferdes i
labyrinten av bøker, han alene vet hvor de er og
bare han kan legge dem tilbake på plass, han
alene har ansvaret for at de blir bevart. De andre
munkene arbeider i scriptoriet og kjenner bare
listen over det biblioteket har. Men det er en liste
som ofte sier altfor lite. Bare bibliotekaren vet
hvilke hemmeligheter det enkelte bind skjuler,
av sant og løgn, han vet hvor de befinner seg
eller hvor vanskelig det kan være å finne dem.
Bare han avgjør om en munk kan få utlevert et
ønsket manuskript, eller når han skal få det,
gjerne etter først å ha konferert med meg. For
ikke alle sannheter er like vel egnet for et hvil-
ket som helst øre......»  (Eco, 1980)

De ukyndige som tar i bruk biblioteket, eller som ser på bibliote-
ket og bøker som en selvfølge, bør bli hardt straffet. Man henven-
der seg konsekvent ikke til bibliotekaren med spørsmål, uten at
det har en større betydning. Man låner heller ikke bøker, uten at
det skal være en helt spesiell grunn til det, og ingenting kan frak-
tes utenfor bibliotekets gotiske søyler.

At det hersker en komplett stillhet i biblioteket er viktig. På denne
måten får låneren følelsen av at han bryter den åndelige og sterkt
arbeidende atmosfære som ruver i boktempelet. Når låneren kom-
mer inn og bryter en slik stillhet, føler han seg utilpass, og det er
bra. Da har man en ydmyk bruker, hvor bibliotekaren har overta-
ket allerede i utgangspunktet. Dette bør man holde på så lenge
som mulig, slik at brukeren mister motet og forsvinner krypende.
Dersom man lar brukeren bevege seg fritt mellom bøkene kan
man være sikker på at de roter i hyllene, og biter uanfektet på
lånekortet. Dette fører som regel til at de sikler på gulvet eller
bøkene, eller at de ønsker å låne med seg en av barna dine (dvs.
bøkene) med seg hjem.

Dette er selvfølgelig det verste som kan hende Skattens vokter.
Når noen krangler seg til å låne et av dine små søte barn med seg
hjem, skaper denne låneren store problemer for bibliotekaren. Jeg
er overbevist om at mange lånere er små sadister som har den
store glede av å låne med seg noen ekstra bøker hjem, som de slett
ikke har tenkt å lese, bare for å la en stakkars bibliotekar lide.



SIDE  9BIBLIOTEKAREN   10/97

Skattens voktere blir da liggende og kaste seg fra side til side
søvnløs, natt etter natt, i redsel for hvordan låneren misbruker
boka. Han ser for seg hvordan låneren leser i boka, sutter på fin-
geren og blar over på neste side, eller hvordan de bretter eselører
til bokmerke, og legger boka på gulvet før de sovner. Mens disse
følelsesløse lånerne sover deres nonchalante søvn, jager kilome-
ter av skrekkscenarier som torpedoer gjennom hodet til den søvn-
løse bibliotekaren.

For Skattens voktere er det viktig å ha en jernhånd i kortkatalogen,
og strenge regler for utlån. For å unngå for mye besøkende og
slitasje på bøkene, legg gebyrer på alt. Purr gjerne på bøker du
låner ut - en uke før leveringsfristen. Slik er det større muligheter
for at de søte små barna kommer fortere tilbake. Skaff deg gjerne
låsbart bokskap. Slik unngår du fettflekker på bøkene og færre
utlån.

I Tommy og Tigern ser vi hvordan Skattens vokter sannsynligvis
over en lengre periode har innarbeidet seg en god disiplin og kus-
tus over sine brukere. Frykten for hva bibliotekaren vil gjøre med
han er, med all riktighet, stor hos Tommy. Tommy mener at bi-
bliotekaren ser ut som om de kommer rett fra inkvisisjonen. Un-
derforstått, man har brutt bibliotekets lover og nå skal man straf-
fes som om det var en kjettersk handling. Dette er en riktig obser-
vasjon av Tommy, og bibliotekaren har klart å gjennomføre sin
imagebygging.

I Stehpen Kings bok «Bibliotekspolitiet» møter man en sjelden
god representant for gruppen Skattens voktere. Hun heter Ardelila
Lortz, er en demonliknende bibliotekar og vokter sine bøker om-
hyggelig. Hun har innført regler overfor barn som ikke leverer
bøkene i tide. Da sender Ardelila bibliotekspolitiet på dem. Han

er en mørkkledd mann som misbruker barna når de ikke leverer
tidsnok.

«I am the Briggth Avenue Library Cop, and I
am in charge of punishing boyth and girlth who
bring their books back late....He [Sam] tries to
pull the change out of his pocket. At the same
moment the Library Cop looks around and his
broad face suddenly seems sharp, suddenly the
face of a fox or wolf who has successfully bro-
ken into the chicken house but now smells
danger.....The Library Policeman spins Little
White Walking Sam around.
Put your hands up on the wall! Thpread your
feet! Now! Quick!.....»  (King, 1990)

Når det gjelder bekledning finner man paralleller til Rivjernet.
Spesielt når det gjelder den kvinnelige delen av gruppen. I den
grad man kan se forskjell. Kvinner i denne gruppen har ofte litt
skjeggvekst på overleppa og er kjemisk fri for sminke. Herrene
derimot har ofte gått bort ifra lagerfrakken, og har erstattet den
med dress (helst mørkebrunt, og store hornbriller). Kan også veksle
med en ulastelig vest. (Denne må for all del være igjenknappet.)

Raddisen

Denne gruppen hadde sitt oppsving på 70-tallet, men lever fort-
satt i beste velgående. Svakheten med noen av disse biblioteka-
rene er at de hadde spe forsøk på å være hyggelige mot brukere.
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Som jeg har nevnt før, dette fører stort sett med seg problemer og
merarbeid og bør unngåes.

Noen har også prøvd med en demokratisering av biblioteket, ut-
rensking av forbudskilt og «vær stille»-plakater. Hva slags anarki
dette fører med seg, tør man ikke tenke på. Men heldigvis tok
Raddisen med seg mange andre goder.

Et eksempel på det er deres syn på kvalitetslitteratur og innkjøps-
politikk. Her får man en skikkelig bibliotekar som skjønner at det
er viktig å ha et godt og utilgjengelig bok-utvalg på biblioteket,
man må for all del ikke ta inn ting som gjør at man får økt bruker-
tilstrømning.

«Tilsammen hadde de tolv ben og fire hjul, men
de følte seg som en hær. I en buss så overmalt
med pynt og programerklæringer at den lignet
et asiatisk kommunikasjonskunstverk, kjørte de
gjennom granskogen. Båret av EEC-seierens
etterdønninger og ungdommelig tro på at i denne
verden var alt mulig, rullet de fram - bakker og
svinger, punkteringer og motorstopp, ingenting
i stand til å stoppe dem. For første gang i nor-
geshistorien kunne folk stå langs melkerampene
og lure på om de hadde sett riktig når en glorete
buss kjørte forbi inn i søvnigheten deres med
påstander som: Strindberg lever! Kafka kommer!
Muntert, men likevel i største alvor, strødde de
slike utsagn utover bussiden - sikre på at de skulle
gå rett hjem. Dette tok Tone Holmsen initiativ
til, hun følte seg som en pionér.....

Over Juksebø hvilte en stor stillhet. Fem men-
nesker og en hund, ingen av dem kjente hveran-
dre særlig godt, men de gikk med samme slags
jakkemerker.....En mann så på dem. Han hilste
ikke, men han så og så. Uten å veksle ett ord,
skjønte alle at dette var en juksebøindianer, en
ekte juksebøindianer som sto med hendene i lom-
men og myste under sixpencen mens han ut-
strålte taushet, total taushet. De tok til sine egne
lommer og snudde blikket mot seg selv.

Kafka, sto det. Kafka med store bokstaver. De
hadde ikke noe fastsnekret program, alt skulle
skje spontant, de skulle lese dikt og hylle roma-

nen, det var bare å øse av sin egen begeistring,
så ville alt gå av seg selv - tilhørerskarenes hjer-
ter ville åpnes på vid vegg og inn fløy dikter-
kunstens skinnende kolibrier! Foran dem sto
juksebøindianeren som uten å åpne munnen, sa
dem en ting: Kafka var ikke telemarking. De
tydde til ropert.»  (Tove Nilsen, 1989)

«Rasmus Høysand gjekk på studiesirkel i mar-
xistisk teori, studerte ivrig læra til dei fem store
(Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao), lærte skil-
naden på grunnmotseiinga (mellom arbeid og
kapital) og kva som ble dei aktuelle
houvedmotseiingane ut frå dette.........Men ar-
beidet på universitetet sto i stampe, Høysand var
like uvitande som før om forvaltningsrett og pri-
vatrett og konkurs og akkordforhandling. Det
politiske arbeidet tok for mykje tid, aviser med
propaganda og løpesedlar med agitasjon måtte
stensileras og delas ut på gatar og streder. Høy-
sand gav opp jussen, såg seg ei tid rundt etter
noko han trudde var ei billig og lettvint utdan-
ning, og tok same hausten til på Statens
Bibliotekskole........Etter to år tok Høysand ek-
samen, og blei bibliotekar på Universitetsbiblio-
teket, der han spesialiserte seg på pikaresk litte-
ratur, og hadde den nesten daglege gleda av å
føre dei endelause diskusjonane om kor, i kva
slags genre, viktige verk av Mateo Alemán,
Quedvedo ........skulle plasserast..........Dessuten
gløymde han ikkje å føre kamp for at universi-
tetsbibliotekarar, som arbeidde med
pikaresklitteratur, barokk og surrealisme, skulle
organisera seg i eit forbund og krevja opprykk
minst 50 lønnsklasser......»  (Fløgstad, 1980)

Raddisens behov for å nå ut til folket igjennom studiesirkler hvor
man diskuterte «krigsforholdene på den hinduistiske landsbygda»,
Ibsens intensjoner, Maos meninger og Strindbergs kvinnesyn....osv,
var så utilgjengelig at man oppnådde en avskremmingseffekt fra
biblioteket for den vanlige mann. Her ser man med andre ord
Raddissenes egentlige visjoner med deres yrke, dvs ganske likt
med Rivjernet og Skattens Voktere.

Demokratiseringsprosessen fant man også i fagbibliotekene, med
økt vekt på serviceinnstilling og tilgjengelighet.
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Her kommer kanskje det viktigste og beste ved Raddisen. De vet
best. Enkelt og greit, bibliotekaren er de eneste som har funnet
svaret på menneskes eksistens og det er bare de som kan velge ut
bøker. Selv om dette er ett trekk som kommer tydeligst fram hos
Raddisen, er det en tradisjon som er sterk i bibliotekarbransjen.

« «Naomi er fast bruker. Hun låner svært mange
kjærlighetsromaner - Jennifer Blake, Romary
Rogers, Paul Sheldon, slike folk.» Hun senket
stemmen og sa: «Hun sier det er til moren, men
jeg tror faktisk hun leser dem selv.»
(Stephen King, 1990)

Dette er bare for å understreke hvorfor så mange har imot biblio-
tekarene og hvorfor vi har så store vanskeligheter med å skaffe
oss venner. Det er klart at når ansiktet ser motbydelig ut, er det
ikke mange lånere som tør eller orker å nærme seg oss. Dette må
man bare utnytte ved å svare småsurt og være negativ når en låner
nærmer seg. Slik mister man etterhvert flere lånere og man får
mer tid til å systematisere fjernlånsblanketter, rydde binders og
studere kortkatalogen.

Når det gjelder bekledning og accessorier er det en helt sentral
ting som aldri må glemmes. Bibliotekarer må ha briller. Brillene
er så sterkt knyttet sammen med vår profesjon at det er vanskelig
å tenke seg en bibliotekar uten.

« Og jeg fikk ikke fred før jeg til slutt greide å
tiltvinge meg adgang til hennes hybelleilighet i
Høyersgate, hvor jeg fikk plassert mine briller
ved siden av hennes briller på hennes nattbord.»
[lektor Pedersen som forelsker seg i biblioteka-
ren Lise Tanner]  (Solstad, 1982)

Ugla er det dyret som oftes brukes i forhold til bibliotekarer og
bibliotek. Foruten at ugla er klok og kunnskapsrik, som oss, er
den også grå og kjedelig i fargen, - som oss.

Raddisbibliotekarene svingte seg først opp på 70-tallet. Dette har
også påvirket deres valg av kostymer. De kvinnelige biblioteka-
rene bør helst gå i lange flagrende skjørt i jordfarger mens lilla
skjerf rundt halsen er obligatorisk. Dersom man ikke er den lyk-
kelige eier av Husflidskjerf, kan Palestinaskjerf også brukes. Man
strikker og hekler alt selv, morsomme broderier i orange og gult
er noe som gjør plaggene ekstra festlige. Herrene bør først og fremst
anlegge pistrete skjegg, dessuten er brune cordfløybukser noe man

« Hardy sykehusbibliotekaren kjørte bokvognen.
Hadde han flaks, kunne han hekte seg på toget
med matvogner noen hundre meter; det ble truk-
ket av en elektrisk truck........Han syntes ofte han
hadde dårlig bokutvalg å tilby pasientene. Men
han oppdaget at han også hadde andre funksjo-
ner. I mangt og meget fungerte han som en le-
vende oppslagsbok i medisinsk spørsmål. Pasi-
entene våget ikke spørre leger eller sykepleiere
direkte. Men ham kunne man spørre. I begyn-
nelsen hadde Hardy unnslått seg forsøk på å hen-
vise pasientene til pleiepersonalet. Men så hadde
han tenkt gjennom situasjonen: Systemet var nå
engang slik at pasientene ikke torde spørre di-
rekte.........»  (P. C: Jersild,1978)

«Nu kunde väl jag mer än de flesta ge henne
interessante uppgifter att lösa, men hon behövde
ännu amatörer omkring sig för at kunna växa...

Jag vet att hon [bibliotekaren] från och med nu
kommer när hon sitter i sitt civila umgange att
snörpa munnen, och le resignerat när hon
berätter om adferden blant oss rövarer .... Kort
sagt hon kommer til at mogna tyvärr ........

... hon [fengselsbibliotekaren  skjønner at en av
hennes brukere er langt mer skolert enn henne]
tvingades lyssna till sina egna gamla repliker,
sin folkbildarske enkla recept tonen. «Jag tror
vi stänger för i dag».» (Tunstrøm, 1986)

Her vil jeg selvfølgelig trekke fram, hvordan det går når man prø-
ver å gi litt ekstra service. Det fører som regel bare med seg plun-
der og heft, dessuten blir dette en forstyrrelse for bibliotekarens
daglige arbeid. Unngå slikt, du har som regel allerede nok å gjøre.

I «Tjuven» møter vi også en typisk Raddisbibliotekar, med sitt
sosiale engasjement. Her har vi bibliotekaren som jobber med de
menneskene som helt sikkert har vært understimulert på littera-
tur, og da er det ikke så rart at det går som det går. Heldigvis
finnes det da bibliotekarer i denne verden som kan åpne en ny
verden for «forbryterne». Igjennom kunnskap og litteratur, veile-
der og hjelper Raddissen.
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kan bruke både til hverdag og fest. Unngå for all del slips og hvit
skjorte. Skal man ha på seg skjorte, ta en vest utenpå, gjerne i
brunt skinn. For å være fullkommen bør bibliotekarer, uansett
kjønn, ha brune fotform sko, og brun eller sort lærveske. Som
yttertøy er grønn Fjellrävenjakke praktisk.

Cyberbibliotekaren

Cyberbibliotekaren er bibliotekaren som enkelte av brukerne har
fått et godt inntrykk av. Derfor må man virkelig passe seg dersom
man ønsker å innta denne rollen. Husk man har en tradisjon og en
posisjon, for noe helt annet i vår profesjon. Bibliotekarene må
passe på sin integritet dersom vi skal overleve. Vår status som
uengasjerte pubertetslus bør beholdes og berike et samfunn som
er gjennomsyret av overfladisk vennlighet. I denne tid med
relativismen som et absolutt, bør vi være en motvekt for å holde
en viss stabilitet. Går man på biblioteket bør man vite hva man
får, - en uopplagt bibliotekar.

Med disse ord i bakhodet, kan man nå lese videre.

Cyberbibliotekarene er først og fremst de bibliotekarene som er
fullstendig opphengt i data. Det er disse menneskene som konse-
kvent snakker i bytes og gjennom modem. De surfer seg gjennom
virtual reality og er overbevist om at det er livet. De kan til en viss
grad karakteriseres som nerder.

«DIGITAL COMMUNICATIONS DATASYS-
TEMER

Under var det listet opp en rad med overdimen-
sjonerte menyvalg. Skjermen så ut akkurat ut
som en vanlig skjerm på en DigiCom-monitor,
en slik som stod på alles skrivebord, nå blåst
opp til en enorm størrelse......Når de gikk fram-
over, begynte den blå sjakten å bli fordreid. Den
videt seg ut og ble rektangulær. Bokstavene og
den blå fargen svant. Under føttene hans dukket
det opp et gulv. Det så ut som marmor med årer
i. Veggene på begge sider ble trepanelt. Taket
var hvitt.........Så fortsatte Korridoren å bygge
seg opp, med stadig flere detaljer. På veggen kom
det skuffer og skap. Det formet seg søyler langs-
etter. Nye ganger dukket opp, og førte til andre

korridorer. Store lamper dukket frem fra veggen
og slo seg på. Nå kastet søylene skygger på
marmorgulvet.
«Det er som et bibliotek,» sa hun. «Et gammel-
dags bibliotek.»
«Jeg skjønner. Vi er inne i databasen til firmaet
ditt.»
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«Det stemmer.»
«Det er forbløffende.»
«Ja, bortsett fra at det er ikke her vi vil være. På
en eller annen måte må vi se å komme oss inn i
Conley-White.»
«Hvordan gjør vi det?»
«Jeg vet ikke,» sa Sanders. «Jeg trenger hjelp.»
«Her er hjelp,» sa en myk stemme like ved.
Sanders så bort og oppdaget en engel, omkring
30 cm høy. Den var hvit, og svevet i luften like
ved hodet hans. Den holdt et flakkende stearin-
lys i hendene.»  (Chrichton, 1994)

«The Librarian [VR bibliotekaren] daemon looks
like a pleasant, fiftyish, silver-haired, bearded
man with bright blue eyes, wearing a V-neck
sweater over a work shirt, with a coarsely woven,
tweedy-looking wool tie. The tie is loosened, the
sleeves pushed up. Even though he´s just a piece
of software, he has reason to be cheerful;he can
move through the nearly infinite stacks of infor-
mation in the Library with the agility of a spider
dancing across a vast web of crossreferences. The
Librarian is the only piece of CIC software that
costs even more than Earth; the only thing he
can´t do is think.» ( Neal Stephenson, 1993)

Som jeg allerede har sagt er det visse farer med disse typer biblio-
tekarer. Som man ser blir de oppfattet som kunnskapsrike og
fremtidsrettede. At dette i seg selv er vanskelig å forene med vår
profesjon er tydelig, men her ligger det også andre faremomenter.

I sin iver etter å la alle mennesker delta i data-alderen, og
cyberbibliotekarenes hengivenhet overfor kunnskapsoverføring,
kan man få problemer med å opprettholde biblioteket. Etterhvert
som alle kan delta i den Globale landsbyen utraderer biblioteka-
ren seg selv. Det er ingen som har bruk for å låne en bok om
undulater, når man kan lese om det på internett.

Derfor er det viktig at bibliotekaren til en viss grad demper sin
entusiasme overfor brukeren vedrørende bruk av  IT-hjelpemid-
ler. Husk at data er vanskelig tilgjengelig og at det BARE er bi-
bliotekaren som kan håndtere dem. Her har du mulighet til å oppnå
det samme som Skattens Voktere hadde, et patriarkalsk forhold til
ditt imperium av datakunnskaper.

Når lånere spør om hjelp, bruker man lang tid for å finne det
riktige svaret. Slik tror lånerne at dette er en komplisert og innvi-
klet prosedyre. (Les gjerne Dagbladet først, eller ta ut den siste
ferieuken din, før du svarer.) Når du er ferdig slår du rundt deg
med alle fagtermer som du kan, slik at brukeren innser at dette er
bare noe DU behersker. Etter en slik opptreden bukker og nikker
brukeren og legger seg ned på sine knær for å takke deg. Få dem
til å forstå at dette kunne de aldri klart alene og at du er deres
eneste hjelp i denne intrikate data-verden.

Cyberbibliotekarene går stort sett kledd som andre datafrikere,
hvit t-skjorte, dongeribukser og hvite joggesko. Kroppsvask er et
ukjent begrep, og den sosiale intelligense er like høy som bokhyl-
lene er brede i Fremskrittspartiets folkebibliotek.

Avslutning

Som man ser er det slett ikke lett å være bibliotekar i dag. Det skal
tøffe tak til for å stå fram og praktisere sin bibliotekarlegning.
Man overstrømmes i dag av smilekurs, oppmuntringsbøker,
underholdningsprogram og hyggelige mennesker. Hvor mange
ganger har man ikke lest at man skal tenke positivt og le minst to
ganger om dagen?

Det skal en tøff ryggrad for å stå imot slike strømninger som går
som en hensynsløs farsott gjennom verdens befolkning.

Derfor vil jeg som avslutning anbefale de fleste bibliotekarer ikke
å kave for mye for å komme seg ut av sin egen navle, men heller
bli der. Det er mye mer behagelig og trygt.
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Auster, Paul. Leviatan. - Oslo : Aschehoug, 1993.
- 244 s. - ISBN 82-03-17187-7

Crichton, Michael. Avsløringen - Oslo: Gylden-
dal, 1994. - 429 s. - ISBN 82-05-22509-5

Fløgstad, Kjartan. Fyr og flamme. - Oslo : Sam-
laget, 1980. - 380 s. - ISBN 82-521-1803-8



SIDE  14 BIBLIOTEKAREN   10/97

���������	 
��������������������	 ����������

�������	 �����	 ����	 ���������

��
�	��	� 	!"	� �	
���	��	� 	��	��

�#����$	�����%����������
���������

����$&&'''�����������
���������&�����&

����������

Holmås, Stig. Kjøssing i biblioteket. [dikt]

Jersild, P.C. Babels hus. - Oslo: Gyldendal, 1978.
- 322 s. - ISBN 82-05-11488-9

King, Stephen. Four past Midnight. - London :
New English Library, 1990. - 930 s. - ISBN 0-
450-54288-2

King, Stephen. Etter midnatt 3-4. - Oslo : As-
chehoug, 1991. - 173 s. - (Inneholder: Biblioteks-
politiet (3) og Solhunden (4)). - ISBN 82-03-
20042-7

Michelet, Jon. Kjærlighet ved første treff : Den
flygende brasilianer. - Oslo : Gyldendal, 1987. -
207 s. - ISBN 82-05-17446-6

Nielsen. Tove. Chaplins hemmelighet. - Oslo :
Okober, 1989. - 368 s. - ISBN 82-7094-510-0

Prøysen, Alf. Alf Prøysen forteller: Trost i tak-
lampa og andre fortellinger. - Oslo : Den norske
bokklubben, 1975. - 206 s. -
ISBN 82-525-0182-6

Smith, Betty. Det vokser et tre i Brooklyn. - Oslo
: Aschehoug. 1946. - 462 s.

Solstad, Dag. Gymnaslærer Pedersens beretning
om den store politiske vekkelsen som har hjem-
søkt vårt land. - Oslo : Oktober, 1982. - 282 s. -
ISBN 82-7094-309-2

Stephenson, Neal. Snow Crash. - New York :
Bantam Books, 1993. - 468 s. - ISBN 0-553-
56261-4

Tunström, Göran. Tjuven. - Stocholm : Bonnier,
1986. - 356 s. - ISBN 91-0-047272-7

Watterson, Bill. Tommy og Tigern: Tunfisk og
tøytigre. - Stockholm : Bladkompaniet, 1991. -
254 s. - ISBN 82-509-2624-2



SIDE  15BIBLIOTEKAREN   10/97

Bibliotekaren - sett fra
forfatterens synsvinkel

Cathrine Almaas

Som alle andre yrkesgrupper har også bi-
bliotekarene et behov for å bli sett, lagt
merke til, beglodd på med anerkjennende
blikk, kameratslige klapp på skulderen når
man atter går ut fra et vellykket møte, og
dratt med i engasjerende debatter. Og vi
elsker å høre hva andre mener om oss.

Siden dette nummeret av Bibliotekaren er
viet omfattende navlebeskuing og nær-
studier, kan man ikke bare ta skrittet fullt
ut, men også flytte helt inn.

De nærmeste og mest poetiske til å beskrive
oss er selvfølgelig forfatterne. Disse men-
neskene som vi beundrer for deres gode
penn eller lette håndslag på PC-en. Krea-
tive sjeler som øser av seg med vakker po-
esi, infløkte krimintriger og problemfylte
ungdomshverdager, som vi gladelig og fulle
av beundring låner villig vekk. Hva syns
nå egentlig disse konstant rødvins-
drikkende forfatterne om oss?

Foruten å lese deres bøker, tok vi mot til
oss og tok nærkontakt med et ekslusivt
knippe av dem. Spørsmålene var som føl-
ger:

1. Hva var ditt første møte med biblio-
    tekaren?
2. Hva synes du om bibliotekarer?
3. Fortell om din verste bibliotek-
    opplevelse?

Første forfatter var:
Torill Thorstad Hauger

1. Mitt første møte med bibliotekaren var
på barneavdelingen på Deichmanske bi-

bliotek i Oslo. Bibliotekarene kjente meg
igjen, kanskje ikke så rart når man lånte
20 bøker i slengen.

2. Bibliotekarene er de menneskene som
virkelig viser interesse for forfattere. Jeg
føler meg vel når jeg er på biblioteket. Og
det er vel ingen yrker som er like oppof-
rende som dem. Dessuten vet de så mye
om bøkene. Det gjør det lett å be om hjelp.

3. Det eneste negative med biblioteket er
andre lånere som bråker, roter og forstyr-
rer.

Nestemann på lista var:
Jon Ewo

1. Ærlig talt det husker jeg ikke. Det har
tydligvis ikke gjort stort inntrykk. Men var
veldig mye på biblioteket som barn. Jeg
lånte både på Hoved-Deichman, to filialer
og et skolebibliotek samtidig.

2. Bibliotekarene har altfor lavt selvbilde i
forhold til sin verdi. Informasjon er den
viktigste ressurs for 90-åra og videre fram-
over. Bibliotekarene har lært hvordan man
gjemmer informasjon bort og hvordan man
finner den fram igjen. Derfor er de blant
samfunnets viktigste yrkesgrupper.

3. (Ettersom Jon Ewo både er  samboende
med en bibliotekar og utdannet bibliotekar
selv,  er han fritatt for å svare på dette spørs-
målet. [red.] )

Og til slutt spurte vi:
Anne B. Ragde

1. Mitt første møte med bibliotekaren var
på barneavdelingen i Trondheim folke-
bibliotek. Det jeg husker av bibliotekarene
var kvinner i kanelbrune ullstrømper og

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

gamle utslitte sko. Alt var slitt og vi un-
gene satt samlet rundt et trill rundt bord og
leste. Alt var stille.

2. Jeg bøyer meg i støvet for dem. Men sam-
tidig er jeg  redd for den moraliserende og
pedagogiske adferden som man kan se ten-
denser til både hos forlag og bibliotekarer.
Bibliotekarene har en annen oppgave enn
læreren og bør ikke ha et moraliserende
forhold til bøker. Jeg har selv møtt reaksjo-
ner fra bibliotekarer som har brukt slike
kriterier på mine Felix bøker. Spørsmålet
er om f.eks. Pippi Langstrømpe hadde blitt
gitt ut i dag, med de kriteriene man setter?

3. Mine verste bibliotekopplevelser er når
jeg er leid inn som underholder for 70 barn,
fra 2-5 år, og bibliotekaren har forlatt meg
til fordel for sortering i arkiver og rydding
av hyller.
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Bibliotekarens dilemma:

Mellom leseren og
den litterære eliten

- Er du ferdig med undersøkelsene dine?

- Nei, nå har jeg gjennomført en såkalt
survey-undersøkelse. Alle fagutdannede
bibliotekarer i norske folkebibliotek, nes-
ten tusen i tallet,  har mottatt spørreskjema
om deres sjanger-preferanser, lesemåter,
vurderinger og holdninger til skjønnlitte-
raturen. Jeg har fått 663 svar tilbake og
bearbeidet disse en god del allerede. En
artikkel i neste nummer av «Norsk tidsskrift
for bibliotekforskning» beskriver en del av
funnene mine.

Dybdeintervjuing

- Hvordan skal du følge opp resultatene?

- 15 bibliotekarer skal plukkes ut til dybde-
intervjuer.  Dette vil gi meg anledning til å
kunne studere mer detaljert de sammenhen-
gene som framkommer i survey-undersø-
kelsen. De 15 skal intervjues om hva de
har lest og om sin litterære opplevelser, før

Bibliotekforskningen har skutt fart i Norge. Fra å ha vært et svært så praktisk fag for bare noen
tiår siden, er vi nå i ferd med å bli ganske så akademisert. Og bra er det. For vi trenger å vite
mer om det vi driver med. Enten det gjelder digitalisering, bibliotekorganisering eller litterær
smak. Jofrid Karner Smidt holder på med det siste. Hun arbeider med en doktorgrad om hva
bibliotekarer foretrekker å lese på fritiden og hva de formidler til brukerne sine på jobb. Hvor-
dan bibliotekarene plasserer seg i spennet mellom leserne og den litterære eliten.

Jofrid Karner Smidt,
Førsteamanuensis

Bibliotekarutdanningen
Høgskolen i Oslo,

intervjuet av Erling Bergan

de blir bedt om å lese og beskrive sin opp-
levelse og vurdering av tre ulike romaner.

- Men i det materialet du allerede har fått
inn - hva vet du nå om bibliotekarers litte-
rære smak?

- Jeg kan nevne at det ser ut til at det er en
mer liberal holdning til populærlitteratur
blant de yngre enn blant de eldre, i mitt
materiale. Det stemmer vel godt med det
vi ser i debatter forøvrig. Også akademi-
kere er mer interessert i å studere «lav» lit-
teratur nå enn før. Det kommer bøker om
det «vulgære og vidunderlige» og avhand-
linger om populære genre i alle slags me-
dier. Det er et klimaskifte i dette.

Elstad på topp

- Du har spurt om bibliotekarene har lest
bøker av enkeltforfattere. Hvordan slo det
ut?

- Jeg spurte dem hvilke av 13 navngitte
forfattere de hadde lest en bok av i løpet av
de siste fem årene. Jeg har altså ikke spurt
om de likte disse bøkene eller ikke. Men
her kom Anne Karin Elstad, Minette
Walters, Robert James Waller og Kjell Ask-
ildsen høyest. De tre første av disse er best-
selgere og, selv om de utgis av kultur-
forlagene, må nok sies å ligge på den mere
populære siden, hvis man skal dele verden

i to halvdeler. De er hva man kunne kalle
anerkjent underholdningslitteratur.

- Er dette et eksempel på at bibliotekarene
har forskjellig litterær smak hjemme og på
jobb?

- Jeg  har spurt på en spesiell måte. Man
må ikke trekke for bastante slutninger her.
Jeg har bare undersøkt hvilke bøker som er
lest. Det kan være hundre forskjellige grun-
ner til å lese en forfatter.

Beæret over å bli spurt?

- Har du inntrykk av at bibliotekarene føler
seg beæret over å bli spurt? Eller tror du de
syns at du snoker i noe de gjerne skulle
holdt for seg selv?

- Det er nok forskjellig. Jeg har fått tilba-
kemelding fra en del som syns dette er vel-
dig morsomt, som syns det er stas å være
gjenstand for en vitenskapelig undersø-
kelse. På den andre siden: De som ikke har
svart på undersøkelsen kan ha mange grun-
ner til det. Det kan være at de leser veldig
lite og syns det er flaut. Eller at de finner
spørsmålene for private til å svare på. El-
ler at de er for travelt opptatt. Eller at de
ikke er interessert i skjønnlitteratur i det
hele tatt. Det kan være mange grunner. Jeg
må være oppmerksom på alle slike mulige
skjevheter.
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- Det er mulig. Det kan selvfølgelig være
at bibliotekene tiltrekker en spesiell type
brukere fordi bibliotekarene framviser et
litteratursyn som brukerne føler seg
hjemme i. Eller det kan være at både bi-
bliotekarer og bibliotekbrukere har samme
bakgrunn og dermed er disponert for de
samme valgene. Men da er det også interes-
sant å se på de ulike sosiale bakgrunnene.
Det kan se ut til at det er større likhet mel-
lom bibliotekarer rekruttert fra ulike sosiale
miljø enn man ellers skulle forvente. Og
det peker også mot en profesjons-
sosialisering.

- Sosialisering av bibliotekarer begynner vel
under bibliotekarutdanninga, som du un-
derviser på. Er det egentlig deg selv og din
egen litterære smak du undersøker?

- Det er et problem ved denne undersøkel-
sen som jeg er nødt til å reflektere grundig
over. I hvilken grad har jeg, i de årene jeg
har undervist her, bidratt til å skape den
smaken jeg undersøker og i hvilken grad
er jeg i stand til å se min egne litterære
preferanser utenfra.

Fingeravtrykk?

- Kjenner du deg igjen i svarene? Ser du
«fingeravtrykket» ditt i resultatene?

- Jeg vil nok være tilbøyelig til å svare nei,
for jeg er ikke sikker på om fingeravtryk-
ket mitt er så tydelig. Det er flere personer
som underviser i litteratur her.

- Hvor kommer bibliotekarenes litterære
normer fra da?

- Jeg tror normene i stor grad
kommer fra det Bordieau kal-
ler det litterære feltet: forlag,
forfattere, kritikere, de som
har en høy grad av kulturell
kapital som det heter i det
språket. De setter så og si
disse normene. I denne sam-
menhengen tror jeg bibliote-
karene hovedsaklig er motta-
kere. Men dette er et bilde
som kan forandre seg. Et in-
teressant spørsmål er i hvil-
ken grad bibliotekarene føl-
ger med på hva som er fron-
ten på det litterære feltet og i
hvilken grad de ligger mange
år eller kanskje tiår etter. Det
er en treghet i dette systemet.

Avantgarde

- Hva mener du med at det er
"treghet i systemet"?

- Først er det en avantgarde i
det litterære feltet som ska-
per nye normer, så spres disse
til et større område. Først har
du forfatter-avantgarden og
den akademiske avantgarden,
som igjen utdanner sånne
som meg, som kanskje igjen
sprer det jeg har lært til mine
studenter, som igjen sprer det

- Har du inntrykk av at smaken til bibliote-
karene skiller seg fra «normal-
befolkningen»?

- Når det gjelder lesning så finnes det vel
ikke noen normalbefolkning - det er vel det
som er saken. Det finns mange befolknin-
ger med ulike lesemønstre.

Ligner bokklubbmedlemmene

- Hvem ligner bibliotekarene mest på?

- Bibliotekarene er kvinner med høgskole-
utdannelse og de ligner da på det typiske
bokklubbmedlem. De har en typisk
«mainstream» eller «middlebrow» smak.
Noen vil kanskje si at de kunne ha fortalt
meg dette på forhånd, at det ikk trengs noen
stor undersøkelse for å slå fast
dette. Men det jeg er interessert
i, er ikke bare at de har en viss
smak, men like mye hvorfor de
har den. Jeg vil også se nærmere
på hvordan «middlebrow»-sma-
ken ser ut i 1990-årene i Norge.

Kjønnsløse?

- Nå er vel ikke alle biblioteka-
rer kvinner, selv om det er et
udiskutabelt kvinneyrke. Men
har du oppdaget noen forskjel-
ler mellom kvinnelige og mann-
lige bibliotekarers litterære
smak?

- Det er overraskende liten for-
skjell. Overraskende fordi menn
og kvinner viser ulik leserprofil
i de store generelle befolknings-
undersøkelsene. Mannlige og
kvinnelige bibliotekarer er mye
likere enn menn og kvinner i
befolkningen forøvrig.

- Vi er kanskje litt kjønnsløse?

- Det vil jeg ikke påstå... Det er
nok helt andre ting. Resultatet
tilsier at for bibliotekarer betyr
profesjonen  veldig mye. Det er
en indikasjon på at det er noe
med dette miljøet som sosialise-
rer folk til en bestemt type litte-
ratur.

- Vi bibliotekarer ligner altså på
bokklubbmedlemmene. Ligner
vi kanskje også mye på den ty-
piske bibliotekbrukeren?

Jeg har fått tilbakemelding fra en del bibliotekarer som syns dette
er veldig morsomt, de syns det er stas å være gjenstand for en viten-
skapelig undersøkelse, sier førsteamanuensis Jofrid Karner om re-
sponsen på doktorgradsarbeidet hun holder på med. (Foto: ebe)

(forts. neste side...)
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- Gå det an å gjøre begge deler?

- Rent teoretisk kan vel kanskje det være
en mulighet. Jeg tror ikke verden er svart-
hvit, men heller ganske fargerik, og at det
er mange både-og posisjoner det er mulig
å innta.

Lyrikk og krim

- Vil du bruke undersøkelsen til å endre
undervisningsopplegget ditt?

- Vi kan ikke dirigere smaken. Men vi kan
oppdage områder vi forsømmer. La oss si
at vi finner ut at bibliotekarene leser for
lite lyrikk. Da kan vi legge inn en ekstra
innsats på lyrikk i utdanningen. Det fører
ikke nødvendigvis  til at bibliotekarene går
hjem og får så veldig mye mer sans for ly-
rikk. Men de kan bli mer bevisst på hvor-
dan de formidler lyrikk.

- Om bibliotekarer leser lite lyrikk, så le-
ser de vel mye krim?

- Det er bibliotekarer glad i å lese, ja!

Meningsløst?

- Men er ikke det litt meningsløst? Krim-
bøker «selger» seg vel hovedsaklig selv. De
kan da ikke trenge «innleste» biblioteka-
rer som formidlere?

- Men du kan snu på dette og si at når dette
leses mye så må bibliotekarene være godt
orientert i denne genren. Dette er noe bru-
kerne gjerne vil ha og da bør biblioteka-
rene være godt orientert.

- Hvor mange brukere er det som spør om
å bli veiledet blant krim-bøkene?

- Det kan jeg ikke svare deg på. Men det
kan vel forekomme. «Har du en ny, spen-
nende, god krim?»

Ingen mening

- Slike spørsmål burde vel bibliotekarer
kunne ta på strak arm uten å ha lest særlig
mye?

- Det er ikke min oppgave nå å ha menin-
ger om dette. Jeg er interessert i hva bi-
bliotekarene mener, ikke hva jeg selv me-
ner. Husk på at jeg skal ut og intervjue en
rekke bibliotekarer i tida som kommer.

Hvis det for eksempel kommer utsagn i Bi-
bliotekaren om hvilke bøker jeg liker best -
det er jo mange som har mistanker om det
fra før - da kan jeg komme til både å pro-
vosere og styre svarene på en måte som jeg
absolutt ønsker å unngå.

- Men er det viktig at bibliotekarer leser
mye?

- Det er et kulturpolitisk spørsmål og det
finns det veldig delte meninger om. Biblio-
tekarer leser mye. Og jeg mener at det er
viktig at de gjør det, fordi bibliotekarer bør
være godt orientert i alle slags litteraturer.
Ikke bare skjønnlitteratur.

Liv Køltzow og Enel Melberg

- Hva ligger på nattbordet ditt - er det Jo-
nas Lie, Bordieau eller Tommy og tiger’n?

- Nå er det to bøker jeg har liggende der.
Liv Køltzows siste roman «Verden forsvin-
ner» er den ene. Den andre, "Dyret som
ikke finns",  har jeg fått av forfatteren Enel
Melberg. Det er en eksperimentell roman
med enhjørningen som en metaforisk
kjerne... Men det er Køltzow jeg leser nå,
jeg er veldig fascinert av den. Den andre
venter på tur.

- Har du lest Tommy og tiger’n?

- Ja, jeg har lest noen numre av Tommy og
tiger’n. Jeg har en svigersønn som er vel-
dig begeistret for Tommy og tiger’n, så jeg
blar i det av og til.

- Margit Sandemo?

- Jeg har lest første bind av Sagaen om
Isfolket.

(... forts. fra forrige side)

videre til sine lånere, osv. Det er en mange-
trinns-rakett med innebygd treghet. Jeg er
nysjerrig på hvor langt ut i denne kjeden
bibliotekarene befinner seg og hvor inter-
esserte de er i «fronten».  Er den spennende
for dem eller er de mer innrettet mot bru-
kerne. Ofte er dette et motsetningsforhold.
Å være nær lånerne betyr å være langt mer
tradisjonell enn avantgardfronten på det lit-
terære feltet.

Kulturell kapital

- Men for å få en posisjon på det litterære
feltet må vi vel på en eller annen måte be-
finne oss i avantgarden?

- Ja. Og spørsmålet er om bibliotekarene er
interessert i å hente inn den kulturelle ka-
pitalen som ligger i det å være i «fronten»?
Kanskje de gir avkall på det til fordel for å
være mer brukerorientert. Profesjonelle som
bibliotekarene er, ønsker de å bli verdsatt i
det litterære feltet. Samtidig ønsker de å
være brukerorientert. Og det er jo på en
måte bibliotekarenes dilemma. Hva gjør
man ut av denne situasjonen? Hvor befinner
man seg selv?

- Har survey-undersøkelsen brakt deg nær-
mere et svar?

- Jeg syns nok det virker som biblioteka-
rene er mer rettet mot brukerne enn mot
det litterære miljøets statusgivende smak.

Usynlige tjenere

- Ser du noen problemer for bibliotekarene
ved at de plasserer seg sånn?

- Hvis du snakker om folkebibliotek, så har
jo disse i mange år slitt med lite oppmerk-
somhet og lite interesse fra politikere. De
har lett for å bli litt usynlige tjenere i alle
mulige sammenhenger. De er der og de syns
ikke. Sånn sett kan det være et problem for
bibliotekarer at de ikke hører med til den
litterære eliten. For det ville gitt status. Det
er en kamp om hvem som har makt på fel-
tet. Når bibliotekarene velger sine brukere,
så gjør de kanskje det rette i følge sin opp-
gave, nemlig det å gjøre litteraturen tilgjen-
gelig for brukerne. Men de mister kanskje
en del av den posisjonen som de i andre
sammenhenger ville ha ønsket å ha.

I neste nummer av Norsk Tids-
skrift for Bibliotekforskning
kommer en artikkel av Jofrid
Karner Smidt kalt "Mellom elite
og publikum: bibliotekarers lit-
terære preferanser". Artikkelen
er en fyldigere presentasjon av
forskningsprosjektet som hun
omtaler i dette intervjuet med
Bibliotekaren.
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Verdens mest profesjonelle
bibliotekar?
Sissel Nilsen er biblioteksjef i Bærum. Med bakgrunn fra Statens bibliotektilsyn, og nylig som
leder av Norsk Bibliotekforening i en toårsperiode, har hun i lang tid vært en kjent figur blant
norske bibliotekarer. Aktiv og pågående. Høyt respektert i alle leire. Hun var en av
initiativtagerne til Bibliotekarforbundet i Norge. Hun dukker opp nesten overalt der det skjer
viktige ting for bibliotekfolket. Og nå har hun klatret nesten så høyt man kan komme interna-
sjonalt: Hun ble i forrige måned valgt til leder for Professional Board i IFLA (International
Federation of Library Associations).

Sissel Nilsen,
biblioteksjef i Bærum og

leder av Professional Board i IFLA,
intervjuet av Erling Bergan

Velkledd og dannet pendler Sissel daglig
mellom boligen i Oslo Vest og arbeidsplas-
sen i Bærum. Når hun da ikke er på farten
for verdens bibliotek. Eller for biblioteka-
rene. Eller alt som måtte begynne med
biblio. Hovedsaken er at det er full fart!

Turbo-Sissel har et liv det ikke går an å
målbinde. Jeg ringte Bærum bibliotek for
å avtale tid for intervju med henne. Som
forventet var hun ute i verden akkurat da.
Og i et forsøk på å være morsom spurte jeg
om hun var i Kuala Lumpur, mitt tradisjo-
nelle synonym for «veldig langt av gårde».
Den vennlige telefonstemmen på Bærum
bibliotek ble stille et øyeblikk. Jeg hørte det
ble bladd i en bok. Så sa hun uten snev av
ironi: «Nei, hun er ikke i Kuala Lumpur i
dag. Det er i november hun skal dit. I dag
er hun i Asker.»

Tempo! Tempo!

Men jeg fikk min tid med Sissel. Like før
hun skulle inn til et avdelingsstyremøte på
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag (JBI) ved Høgskolen i
Oslo. For der er hun såkalt ekstern repre-

Velkledd, dannet og med høyt tempo:
Sissel Nilsen er biblioteksjef i Bærum
og leder i IFLAs Professional Board.
(Foto: ebe)

sentant. Også bibliotekarutdanninga er hun
engasjert i. Full fart! Samme kveld er hun
med på debattmøte om endringene som
kommer i denne utdanninga. Engasjement.
Meninger. Refleksjon. Utålmodighet.
Tempo, tempo.

Nå vil jeg ha Sissel til å snakke om IFLA,
med utgangspunkt i hennes ferske verv som
leder av Professional Board. Og det er spe-
sielt interessant å spørre henne, som en av
Bibliotekarforbundets gründere og nå i top-
pen i IFLA, hva slags internasjonalt arbeid
Bibliotekarforbundet burde engasjere seg i.

- Det er ihvertfall ingen klok strategi å
holde seg unna IFLA. Viss BF skal være et
forbund som tar sikte på å oppnå økt sta-
tus, noe jeg har inntrykk av at dere satser
på, så bør internasjonale fora være viktige.

Impulser

- Men hva får vi igjen for det?

- Du får jo en del impulser. Du ser hva som
foregår. Sakene IFLA jobber med er vik-
tige. Ta for eksempel dette med tilgang på
informasjon. Dette er et av kjerne-
programmene i IFLA.

- Men vi er en organisasjon for profesjo-
nen bibliotekarer, med spesiell vekt på
lønns- og arbeidsforhold. Hva er vitsen med
et eventuelt IFLA-medlemskap for oss?

(forts. neste side...)
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dette med internett og egne hjemmesider,
gjennom IFLANET.

Styrt fra nord og vest?

- Er IFLA en organisasjon styrt fra nord og
vest, for å fremme interessene til bibliote-
kene i nord og vest?

- La meg da minne om at Else Granheim
var en pionér for å involvere tredje verden
i IFLA. I hennes presidentperiode ble det
gjort viktig arbeid på dette området. Men
dette er selvfølgelig et aktuelt spørsmål
fremdeles.

- Ja, et av kjerneprogrammene til IFLA
heter «Advancement of Librarianship in the
Third World» (ALP). Det virker underlig
at dette programmet har sitt såkalte «focal
point» i Uppsala?

- Ja, og vi har ønsket å flytte dette til et
sted i tredje verden. Senegal har vært
fremme. ALPs focal point skulle egentlig
bare være i Uppsala i en initieringsperiode.
Det har hele tiden vært et ønske fra norsk
side å flytte ALPs focal point til et land i
tredje verden så snart som mulig . Det er
blant annet lettere å finne finanisiering til
prosjekter i tredje verden når de også er
administrert fra tredje verden. Det har vi
erfaring for i Norge. Men dette har altså
ikke lykkes enda. Et hinder har vært at
f.eks. Latin-Amerika finner det lettere å
forholde seg til Uppsala enn til Senegal el-
ler Thailand.

BFs internasjonale engasjement

- Tilbake til BFs mulige IFLA-medlemskap.
Du er «BF-gründer» og BF vurderer nå sitt
internasjonale engasjement. Hva har vi å
gjøre i en organisasjon som IFLA?

- Det er en rekke muligheter. Det spørs hvor
BF vil ha sitt fokus, i hva slags saker de vil
engasjere seg. Tradisjonelt har Norge all-
tid hatt et medlem av styret i folkebibliotek-
seksjonen. Vi har spilt en stor rolle sammen
med de andre nordiske land i revisjonen av
UNESCOs folkebibliotekmanifest. I nyere
tid har nok også NBF spilt en rolle når det
gjelder fjernlånsspørsmål. Men det viktige
for BF må være selv å velge hvilke felt som
dere vil prioritere.

- Er IFLA aktiv og synlig nok?

- Nei. De har begynt å komme med noen
pressemeldinger. Men de kunne være syn-

lige på en helt annen måte ved å jobbe mer
bevisst, mer profesjonelt. Det er en stor or-
ganisasjon. Det er en tung organisasjon.
Men tunge, trege tradisjoner må ikke få
evig liv. Ildsjeler som brenner for avgren-
sete områder er viktige nok, men de må ikke
få styre hvordan IFLA skal utvikle seg som
organisasjon. Et eksempel er AV-teknologi,
som kanskje burde være passé som sær-
egent arbeidsområde for IFLA. Det tar lang
tid å endre en organisasjon som IFLA.

- Og da blir du utålmodig?

- Det tærer av og til på min tålmodighet,
ja. Fremdriften i IFLAs arbeid med
ytringsfrihetsspørsmål har tæret spesielt
mye på min tålmodighet. På dette feltet har
ikke IFLA vært tydelig nok.

- Du må ha truffet bibliotekarer fra en rekke
land i de årene du har vært engasjert i IFLA.
Har du inntrykk av at bibliotekarer har den
samme anseelsen i alle land?

- Jeg tror nok det. Men kanskje vi i Norden
er mer pågående enn bibliotekarer i andre
land.

Synger ut

- Hvordan har du opplevd din egen rolle i
IFLA fram til nå?

- Jeg har fått lov til å synge ut litt. I mange
saker har det hjulpet. Vi går nok for å være
frittalende i Skandinavia.

- Blir du behandlet annerledes nå som du
har kommet i en sentral maktposisjon i
IFLA?

- Jeg tar ihvertfall med et skuldertrekk alt
det pene som blir sagt om meg. Andre land
har tradisjon for å drive profesjonell lobby-
virksomhet. Jeg merker det. Nå står vi foran
utnevnelsen av flere verv, bl.a. i
Professional Board. Det foregår mye posi-
sjonering. Kanskje har vi norske noe å lære
av dette?

- Er det sjefer og bibliotek-byråkrater som
råder grunnen når IFLA-posisjoner blir
fordelt?

- Det er for få grasrotfolk i IFLA. Derfor er
det artig at formannen i folkebibliotek-
komitéen nå faktisk er en filialleder fra
Hamburg.  Og at vår egen høgskolelektor
Lis Byberg er valgt til leder for «Standing
committee on Library theory and research».

(... forts. fra forrige side)

- Vi må få krutt, vi må få underlag til å si
hvor viktig dette yrket er. Vi må få synlig-
gjort hvor nasjonaløkonomisk viktig dette
med kunnskapsformidlingen er. Det er vik-
tig at vi har et folk som vet hvor de skal
finne kunnskap, som kan bruke kunnskap,
som kan vurdere kunnskap. Og der har vi
bibliotekarer en viktig samfunnsmessig
oppgave, som organisasjonene må bidra til
at blir bedre kjent. Vi kan bruke det som
del av underlagsarbeidet i lønnsforhandlin-
ger.

I IFLA er det både allmenne bibliotek-
foreninger og bibliotekarers fagforeninger
som er medlemmer. I tillegg er det en rekke
institusjons- og enkeltmedlemmer. Det er
Executive Board, IFLAs øverste organ, som
først og fremst har med medlemskaps-
forhold å gjøre. Professional Board har det
overordnete ansvar for det faglige arbeidet
som drives i seksjoner, divisjoner, round
tables, arbeidsgrupper og kjerneprogram
som er nedsatt av IFLA.

Selskapsklubb?

- Sier du "IFLA" til norske bibliotekarer,
vil de fleste løfte uinteressert på skuldrene
og si at det er visst noen norske biblioteka-
rer som driver med det, ja. Oppfatter du
dette som et problem?

- Klart at det er et problem! Mange tror at
IFLA er en selskapsklubb. I en internasjo-
nal forening vil du aldri få 80-90 % delta-
kelse fra medlemmene i et land. Det vil først
og fremst være organisasjonene og de store
institusjonene som er engasjert. Men når
arrangement foregår i et lands nærområde,
så får heldigvis flere kjennskap til forenin-
gen. Slik IFLA-konferansen i København
nå har vist.

- Finner du dette igjen i alle land?

- Ja, dette fenomenet vil du finne igjen over
hele verden.

- De fleste vil vel påstå at IFLAs gjennom-
slagskraft i Norge har vært tilnærmet lik
null?

- Det tror jeg ikke er riktig. MARC-forma-
tet vil en del kanskje tenke på, det at for-
matet brukes internasjonalt. Vi har inter-
nasjonale fjernlånsregler. IFLA har vært
veldig langt fremme også når det gjelder
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Når det gjelder Professional Board har le-
derne der tidligere kommet fra Library of
Congress, det kanadiske nasjonalbibliotek,
og lignende institusjoner. Jeg er faktisk den
første lederen av Professional Board som
kommer fra et folkebibliotek!

Jerusalem 2000

- Til slutt, Sissel Nilsen: IFLA skal ha sin
årlige konferanse i Jerusalem i år 2000.
Byen er gjenstand for store politiske stri-
digheter mellom israelere og palestinere,
og den er politisk og økonomisk de facto
delt i en østlig palestinsk del og en vestlig
israelsk del. Vil IFLA engasjere seg for å
sørge for at det er både israelere og palesti-
nere med i organisasjonskomiteen for IFLA
2000?

- Dette er et spørsmål jeg gjerne reiser i
IFLA. I første omgang vil jeg spørre hva
som er gjort så langt og hvem som er med
i komitéen. Det er naturlig å reise spørs-
målet du tar opp i Executive Board, som
håndterer denne typen saker. Der har jeg
ikke stemmerett, men er observatør i kraft
av å være leder for Professional Board.

Sissel vs. Tor

Vår samtale med Sissel Nilsen er over. Vel
ute på gangen fotograferer vi Sissel etter
alle kunstens regler, hilser på JBIs nye de-
kanus Egil Fossum og registrerer at det
nærmer seg hans første styremøte etter som-
merens valg.

«Gamle-rektoren» Tor Henriksen kommer
bort til oss. Sissel Nilsen ber Tor bidra med
flere argumenter for at BF skal melde seg
inn i IFLA. Men der beregnet hun ikke sitt
publikum. Tor ser nemlig ingen grunn til
at fagforeninger skal være medlemmer!
IFLA er for de allmenne bibliotek-
foreningene, hevder han. Nå som vi ende-
lig ser ut til å få litt orden på organisasjons-
rotet, blant annet takket være etableringen
av Bibliotekarforbundet, må ikke BF blande
kortene og melde seg inn i IFLA, sier Tor
Henriksen med ettertrykk.

Men denne gemyttelige fighten endte med
poengdeling etter kun én runde på grunn
av tidsnød. Sissel måtte videre. Tempo.
Tempo.

Buer-utvalget med eget
bibliotek-kapittel i NOU-en
om livslang læring!

Frode Bakken
Leder av Norsk Bibliotekforening

Buer-utvalgets innstilling (NOU 1997:25)
ble overlevert Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet 1.oktober. Et eget
kapittel er viet bibliotekene (Kap. 12.1.4).
Rapporten finnes på Odin på følgende
adresse: http://odin.dep.no/nou/1997-25/

NBFs arbeidsgruppe

Vi minner også om rapporten fra Norsk
bibliotekforenings arbeidsgruppe
«Etterutdanningsreformen, livslang læring
og bibliotekene» som ble avgitt 24. juni
1997. Den finnes på:
http://www.bibsent.no/nbf/etterutd.htm.

Arbeidsgruppen som besto av Hilde
Trygstad, Sigbjørn Hernes, Trond Minken,
Grete Bergh, Tove Pemmer Sætre og Frode
Bakken, hadde i mars 1997 møte med Lars
Buer og fikk anledning til å få presentert
og drøftet relevante problemstillinger med
ham. En overleverte også et foreløpig
problemnotat til Buer. I april 1997 hadde
arbeidsgruppen et møte med Bjørn
Nørstegård, leder av Fjernundervisningsen-
heten ved Høgskolen i Lillehammer og
medlem av Buer-utvalget.

Momentene gjenspeiles

På et møte i juni 1997 møtte arbeidsgrup-
pen Sekretariatet for etter og
videreutdanningsreformen (Dag Johnsen
og Bjørn Berg) for å presentere arbeids-
gruppens rapport og for å drøfte aktuelle
problemstillinger knyttet til etter- og
videreutdanningsreformen.

Arbeidsgruppen ble også av  Sekretariatet
invitert til og ga muntlige og skriftlige inn-

spill til Buer-utvalgets arbeid. Det er gle-
delig å registrere at de problemstillinger og
momenter som NBF har tatt opp, gjenspei-
les klart i Buer-utvalgets innstilling.

Informasjonsressurser

Buer-utvalget har en bredt anlagt gjennom-
gang av bibliotek-spørsmål i kapittel 12.1.4.
Det heter bl.a.:

«Det kan være nødvendig at det tas et hel-
hetlig grep om fjernlånspolitikken slik at
informasjonsressurser i et samlet bibliotek-
vesen kan utnyttes best mulig. Tilgjenge-
lighet til slike ressurser må sees i sammen-
heng med overordnede mål om lik rett til
utdanning.»

Strategi i fellesskap?

«Med den forventede økningen i antallet
som deltar i etter- og videreutdanning uten-
for studiestedene, vil det oppstå et betyde-
lig press på tjenester og ressurser i fagbi-
bliotek og folkebibliotek. Dette innebærer
at det er nødvendig for biblioteksektoren å
planlegge og iverksette spesielle tiltak for
å møte etterspørselen. For eksempel kan
slike tiltak iverksettes ut fra en helhetlig
strategi som de statlige bibliotek-
myndigheter i fellesskap utarbeider.»

Buer i Nord-Norge

Den nord-norske bibliotekkonferansen, ar-
rangert av NBFs tre avdelinger i Nord-
Norge i dagene 6. til 8. oktober, hadde som
hovedtema bibliotek og etterutdannings-
reformen, og med Lars Buer som hoved-
innleder.
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Den nye bibliotekaren
Foredrag holdt ved Høgskolen i Oslo
23.september 1997

Tor Henriksen
Førsteamanuensis

Bibliotekarutdanningen
Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. I tillegg driver vi et
grunnfagstilbud i Rana etter oppdrag fra
Universitetet I Oslo, og Høgskolen i Nesna
har nettopp startet et tilbud i samlings-
utvikling samme sted. Ved Universitetet i
Bergen er planleggingsaktiviteten i gang
med nok et tilbud.

Legg forøvrig merke til at alle de nye tilta-
kene har markert seg med egne betegnel-
ser på sine studietilbud. I Tromsø har man
valgt Dokumentasjonsvitenskap for det ene
faget og Bibliotekskunnskap for det andre.
I Trondheim har man valgt Informasjons-
ressursforvaltning.

Nesna satser på Samlingsutvikling, mens
vi her Oslo holder oss til Bibliotek- og
informasjonsfag etter modell av det inter-
nasjonalt vanligste : Library and Informa-
tion Science. Kanskje burde vi snart ha mot
til å ta i bruk Bibliotek-og Informasjonsvi-
tenskap, slik som våre venner i Sverige og
Finland.

Det skal forøvrig bemerkes at Danmarks
Biblioteksskole beholder navnet, selv om
skolen snart blir eget universitet, men de
benytter Royal School of Library and In-

Akademiseringen

medfører at betegnelser som semesteremne,
grunnfag, mellomfag(stillegg), storfag,
hovedfag og doktorgradsprogrammer blir
ord som vi mer og mer tar i bruk når vi
diskuterer og fastlegger våre utdannings-
tilbud. Ved Bibliotek- og informasjons-
studiene har vi forlengst erstattet «videre-
gående studium» med hovedfag eller sivil-
bibliotekar og første studieår er organisert
som et grunnfag. Det som skjuler seg bak
bruken av denne for oss relativt nye termi-
nologien, er en overgang fra menypregede
studieopplegg hvor man forsynte seg av til-
budene i en bestemt rekkefølge til opplegg
av à la carte-typen, hvor den enkelte stu-
dent har stor frihet til å « forsyne seg» av
studiesteder/studietilbud.

Desentraliseringen og
internasjonaliseringen

av utdannelsen i Bibliotek-og
informasjonsfag har vært en an-
nen faktor som også virker i
samme retning. Når en student
har påbegynt et studium ved et
lærested, har vedkommende i
prinsippet anledning til å skifte
studiested og få full uttelling for
allerede gjennomførte studier ved
det første lærestedet, under for-
utsetning av at disse er likever-
dige om ikke eksakt like med det
nye studiestedets. I Norge har vi
nå tilbud ved Universitetene i
Tromsø og Trondheim og ved

formation Science på engelsk. Før het den
Royal School of Librarianship.

De norske utdanningstilbudene tilhører et
Norgesnett med Oslo som knutepunkt.
Samlet har alle deler av disse lærestedene
ansvar for at tilbudene er såpass like at det
ikke skapes unødige problemer for studen-
ter i bevegelse mellom studiestedene. De
samme krav burde foreligge internasjonalt,
men det er selvsagt vanskeligere å gjennom-
føre. Imidlertid fungerer det bra innen Nor-
den/Europa, hvor gjensidige godkjennelses-
ordninger florerer.

Utgangspunktet

For B&I-studiene ved HiO ligger selvsagt
i betraktningene ovenfor, men mer konkret
kan det pekes på to forhold som nødven-
diggjør en ytterligere modularisering av
utdanningstilbudene.

For det første vil etter all sannsynlighet
kravene til ansettelse i kommunale biblio-
tek som fagutdannet bibliotekar bli endret
slik at vår tradisjonelle 3-årige utdannelse
kan erstattes av et Cand.mag-studium med

minst 40 vekttall (to studieår)
innen bibliotek-og informa-
sjonsfag. Det skal også her be-
merkes at selve cand.mag-gra-
den er i støpeskjeen. I dag kre-
ves ved de samfunnsvitenskape-
lige og humanistiske fakulteter
80 vekttall, mens det på realfag
i Oslo forlengst er kommet ned
i 65. Kanskje kan graden
komme ned mot 60 eller 70 vekt-
tall. Det vil si forberedende
prøve og 3 grunnfag eller to
mellomfag, eller et storfag (to år)
og et grunn- eller mellomfag.
Graden vil da tilsvare en
bachelors degree og vil virke
forkortende på de særnorske
lange studieforløpene.

Fra "meny" til "à la carte": Studentene får større frihet til å
«forsyne seg» av studietilbud, hevder Tor Henriksen. Her med
møteleder Øyvind Frisvold og engasjert debatt-deltaker Jofrid
Karner Smidt. (Foto: ebe)
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   bibliotekssammenheng)
7. Som ovenfor (6) og med et hovedfag
   utenom vårt fagområde.
8. Som ovenfor (2, 4, 5, 7) og doktorgrad

Det finnes selvsagt også andre
kombinasjonsmuligheter, f.eks. med fag
ved de såkalte vitenskapelige høgskoler.

Som det fremgår av denne listen vil bare
den tradisjonelle 3-årsutdannede være uten
cand.mag.-grad. Det er da relativt lett å spå
at denne kategorien i mange tilfelle vil
velge å ta et grunnfag tillegg. En annen
mulighet er at vi får en ny grad som krever
60 vekttall (Bachelor). Det har allerede
skjedd i Danmark. I Sverige blir man ma-
gister etter 4 år, med ca 2 års biblioteks- og
informasjonsstudier.

Endringstendenser i studie-
tilbudenes innhold

Tilbudene gis i hovedsak på fire fagområ-
der:

1. Litteratur og samfunn
2. Informasjonskunnskap
3. Administrasjon og organisasjon
4. Metodefag

Dette gjelder bibliotekarstudiet(de tre før-
ste årene). For hovedfagets vedkommende
er inndelingen Infologi, Gjenfinning,
Databasekunnskap, Programmering og
noen metodefag.

Når det gjelder litteratur og sam-
funn har det funnet sted et
paradigmeskifte, i det man nå er
mer opptatt av leserens motta-
gelse/opplevelse av litteraturen
enn av selve litteraturen. Videre
har faglitteraturen og mellom-
genrene fått en bredere plass,
samtidig som tilnærmingsmåtene
er blitt mer medieuavhengige.
Etter mitt syn er denne utviklin-
gen gledelig og gjør det enklere å
forsvare fagområdets plass i en tid
hvor andre fagområder viser
ekspansjonstendenser.

Innen informasjonskunnskapen
synes hovedtendensen å være en
stadig sterkere integrering av de
mykeste delene av informatikken:
Datamodellering, databaser, pro-
grammering og selvsagt organi-

sering av vevdokumenter og hjemmesider.
I hovedfagsundervisningen som hittil har
vært basert på matematisk/statistiske
tilnærminger, kommer nå lingvistiske og
kognitive tilnærmingsmåter mer med.

Innen administrasjon og organisasjon pre-
ges man også i høy grad av den nye situa-
sjonen som verdensveven har skapt.
Samlingsutvikling har endret karakter et-
ter vevrevolusjonen.

Tilgang fremfor bestand er blitt det nye
slagordet. Det er dermed selvsagt ikke sagt
at tilgang alene er det beste.

Metodefagene preges også av endringer:
Lingvistikk er kommet inn og EDB-faget
har gjennomgått store forandringer. Pro-
grammering er ikke det samme som for 10
år siden.

Datamodellering og databasekunnskap er
blitt vel så viktig.

Samlet sett er det nå behov for gjennom-
gang av store deler av studieoppleggene.
Dette er noe som skjer med 5 til 10 års
mellomrom og etter mitt syn er tiden igjen
inne. Vi er i ferd med å starte en ny
revisjonssyklus, men holder oss i kveld først
og fremst til de strukturelle endringene -
selv om struktur og innhold er sterkt
relaterrt.

En annen løsning er å bevare
en 80-poengs cand.mag-grad,
men kreve færre vekttall for
opptak på hovedfag. Kanskje får
vi en ny grad tilsvarende den
angelsaksiske bachelor of arts/
science (svenn)

En må anta at med dagens stu-
diefinansiering, ønsker studen-
ter flest et kortest mulig forløp
frem til eksamen. Vi ønsker der-
for å legge forholdene til rette
for dem som vil kombinere stu-
dier hos oss med andre studier
og gå noe lenger enn dagens
grunnfagstilbud muliggjør.

I praksis vil dette medføre eta-
blering av et storfagstilbud be-
stående stort sett av det vi i dag
tilbyr fram til slutten av andre
år av det treårige tilbudet. Det vil også føre
til at mange studenter vil være cand.mag
etter to år hos oss og følgelig kan tenkes å
ville stoppe der.

For det andre ønsker vi å gjøre det lettere å
kvalifisere seg for opptak til vårt hovedfags-
studium enn tilfellet er i dag. Hovedkravet
har helt siden starten i 1983 vært det 3-
årige studiet med godt resultat og relevant
fagkrets. Unntaksvis har vi tatt opp andre,
men disse har måttet gjennomgå spesielle
innpasningsopplegg i form av grunnfag og
mellomfagstilleggslignende tiltak.

Vi ønsker nå å etablere storfaget som grunn-
lag for opptak av studenter med cand.mag-
eksamen. Dersom de fra før har kunnska-
per f.eks. innen metodefagene, kan fritak
søkes. I stedet kan slike studenter tilbys mer
fra B&I delen av studietilbudet.

Den nye bibliotekaren

vil kunne ha en meget variert bakgrunn:

1. Tradisjonell 3-års-utdannet bibliotekar
2. Som ovenfor, men med hovedfag i
   B&I-vitenskap (Siv.bibl.?)
3. Cand.mag. med minst B&I storfag
4. Som ovenfor (3) men med hovedfag
   i B&I-vitenskap (Siv.bibl. eller Cand.
    scient./art?)
5. Som ovenfor (3) men med hovedfag
   utenom vårt fagområde (Cand.philol,
    polit, scient etc)
6. Cand.mag med Grunnfag i B&I
   (Gjelder ikke som fagutdannelse i folke-

(forts. neste side...)

Tor Henriksen skaper alltid debatt: Noen av de synlige perso-
nene i bibliotekmiljøet som lot seg friste utpå denne gangen
var f.v. Berit Ch. Nielsen, Johan Koren, Lis Byberg, Jofrid
Karner Smidt og Sissel Nilsen. Prodekanus Øyvind Frisvold
har i denne sammenhengen trådt i bakgrunnen. (Foto: ebe)
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Storfaget

Vi velger i det følgende å særlig konsen-
trere oss om det nye storfaget. For oss kan
dette synes å være en relativt enkel sak, idet
vi har tenkt i all hovedsak å bygge på de to
første årene av det eksisterende 3-årige stu-
diet. Imidlertid betraktes et slikt tiltak av
vår studieadministrative ledelse og av de-
partementet som et helt nytt tilbud. Dette
medfører at vi må legge frem et omfattende

(... forts. fra forrige side)

Hovedmodulene

Etter å ha fastslått behovet for en revisjon
av studieinnholdet, kan vi nå se nærmere
på det vi kan kalle hovedmodulene. Disse
er:

1. Semesteremner (10 vektall). Denne
    modultypen er mest interessant i
    forbindelse med kompetansegivende
    kurs innen rammen av cand.mag.graden.
   Eks: LISA 10.
2. Grunnfag (20 vekttall). Dette utgjør også
    første året av et storfagstudium eller det
   tre-årige bibliotekarstudiet.
3. Storfagstillegg (20 vekttall). Dette utgjør
    også de to første årene av den 3-årige
    bibliotekarutdannelsen.
4. Spesialet (20 vekttall) Dette er tredje og
    avsluttende året av bibliotekarutdan-
     nelsen og avsluttes med bibliotekar-
    eksamen.
5. Hovedfag (40 vekttall) Dette er vårt
    videregående studium innen DDB og
    kunnsakpsorganisasjon.
6. Doktorgradsprogram. (60 vekttall?)
    Dette må vi foreløbig(?) ha på ad-hoc-
    basis i samarbeid med norsk eller uten-
     landsk universitet og Norges forsk-
     ningsråd

    (bibliotekforskningsprogrammet)

dokument for vårt eget avdelingsstyre, gjen-
nomføre en høringsrunde og justere i for-
hold til uttalelsene før vi sender saken fra
oss til studieadministrasjon , styre og de-
partement.

Konsekvenser

Endringene kan føre til noen færre studen-
ter 3.år, men vi vil understreke at vi fort-
satt satser på det 3-årige studiet som ho-
vedtilbud ved HiO. Såvel grunnfag, stor-
fag og hovedfag er tilleggsmuligheter -
sammen med etter- og videreutdanningstil-
bud.

Det er viktig å gjøre 3.året - spesialstudiet-
kvalitativt bedre. En vei å gå kan være å
legge mer vekt på hovedoppgaveseminarer
og selve hovedoppgaven. Dette kan få stor
betydning dersom universitetene etablerer
en cand.mag-grad på masternivå med en
slags mini-hovedoppgave(5 vekttall) og eta-
blerer nye sperrer for studenter med utdan-
ning fra høgskolesektoren. Kanskje kan vi
også klare å kombinere enkelte deler av
spesialfaget med obligatoriske eller valg-
frie emner innen hovedfaget ?Med store bokstaver: Tor Henriksen

var som siste rektor vitne til at skiltet
med "Statens bibliotek- og
informasjonshøgskole" i Dæleneng-
gata ble skrudd ned.  (Foto: ebe)

Kurs-høsten ved Avdeling for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag, Høgskolen i Oslo:
Formidlingsarbeid og
presentasjonsteknikk

Kurset gikk 6.-10. oktober 1997 og var for
bibliotekpersonale som ønsket å styrke sine
praktiske ferdigheter som formidlere, vei-
ledere, kurs- og foredragsholdere.

Barne- og ungdomslitteratur

Kurset går 27. oktober - 6. november og er
en 14-dagers modul som del av
videreutdanningsopplegget  i Litteratur og
samfunn, men ble også tilbudt som fritt-
stående kurs. Søknadsfristen var 10.okto-

ber, men i begynnelsen av oktober var det
fremdeles noen få ledige plasser.

Bibliotek og offentlig
informasjon

Kurset går 4. - 5. november. Kurset har med
presentasjon av internett-tjenester og arran-
geres i samarbeid med Nord-Trøndelag fyl-
kesbibliotek i Steinkjer.

Smak og avsmak i litteratur-
formidlingen

Dette er et dagsseminar som arrangeres fre-
dag 7. november.

Offentlig informasjon
på internett

Dette kurset går over én dag, torsdag 13.
november, og arrangeres i samarbeid med
Oppland fylkesbibliotek. Kurssted er Biri.

Bibliotek grunnkurs del II

17.-21. november 1997 går dette av stabe-
len.

Flere opplysninger om JBIs kurs finner du
på www.hioslo.no/jbi/kurs/inter.htm
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Bibliotekarbildet i
virkelighetens verden

M O T Z F E L D T E T

Ingeborg Motzfeldt
Dokumentasjonsmedarbeider,

Aker Engineering

mange ikke vet noe særlig om hva jobben
vår egentlig går ut på.  Hvis de overhodet
har noe forhold til bibliotek, er det bare de
ytre funksjonene de ser og kjenner til.  Bi-
blioteket har en skranke, og bak den sitter
(eller står) det noen  «damer» (som oftest)
og låner ut bøker.  «Damene» har nok lest
de fleste av bøkene selv, siden de er i stand
til å hjelpe lånerne med å finne de bøkene
de trenger.

Jeg har tidligere skrevet at bibliotekaryrket
er svært forskjelligartet, dvs. at vi har store
muligheter for å finne oss en jobb som pas-
ser den enkelte.  Men det er altså bare en
liten del av de samlede jobbmulighetene
som er synlige for publikum.  Ettersom «kat
& klass» er et ukjent område for folk flest,
oppstår myten om at vi må ha lest alle bø-
kene for å kunne finne frem i samlingene.
Jeg har faktisk opplevd folk som tror at vi
bruker mye av arbeidsdagen til å lese de
bøkene vi har i biblioteket.  Vel, det har
ikke alltid fristet denne bibliotekaren,
ihvertfall ikke når jeg har jobbet på steder
som Norges geologiske undersøkelser o.l.

Det er jo ikke det at jeg ikke liker å lese (i
fritiden), men jeg ble bibliotekar fordi jeg
oppdaget at det var et yrke hvor jeg kunne
bruke min sans for å ordne og systemati-
sere ting.  - Og hvordan oppdaget jeg det?
Til jeg var 21, ante heller ikke jeg noe sær-
lig om hva bibliotekarer egentlig gjorde.
Men så trengte jeg en jobb, og havnet til-
feldigvis som assistent på daværende NTHs
bibliotek.  (Bøkene på hovedbiblioteket der
fristet heller ikke til nærmere fordypning.)

Jeg antar det er flere enn meg som har opp-
levd å fortelle noen man treffer på by’n at
man er bibliotekar, hvorpå vedkommende
straks begynner å snakke om
(skjønn)litteratur.  Alternativt bekjenner
han at han ikke har lest så mange bøker.
Noen ganger er det umulig å få forklart at
det ikke er det jeg jobber med, at jeg jobber
i fagbibliotek osv.  Selv da jeg tok videre-

utdanning på SBH, og kunne besvare spørs-
målet om hva jeg gjorde med at jeg gikk på
«Bibliotekhøgskolens videregående stu-
dium i informasjonskunnskap og EDB»
(puh!), så var ofte reaksjonen å starte en
samtale om litteratur.

Så jeg tror nok at endel av mytene stadig
lever, selv om folk flest har oppdaget at
bibliotekarer ikke nødvendigvis er gamle
jomfruer med knute i nakken og briller på
nesen.  Slike forestillinger er i og for seg
noe vi kan le av og fleipe med, oss imel-
lom.  Mer problematisk blir det når våre
overordnede (utenfor biblioteket) heller
ikke har noen særlig forståelse av hva ar-
beidet vårt egentlig (eller også) går ut på.
At vi gjør mer enn å stå bak skranken og
ekspedere lånere.  At vi også trenger tid,
plass og personale til å utføre de s.k. «in-
dre» funksjonene - som jo er selve grunn-
laget for å gi brukerne gode tjenester.

* * *

I skrivende stund er det 3 dager til jeg drar
sørover, og tillater meg derfor å avslutte
med noe helt annet:  ADJØ, TROMSØ!
Denne merkelige, store, lille, styggpene
byen, med både snørekorder og en prakt-
full sommer det siste året, med et muntert
og ustoppelig kaféliv, med bystyremøter
som går under tilnavnet «Muppetshow» når
de sendes på lokal-TV, med fjell og sjø og
masse trivelige mennesker.  Byen som er
forhatt av harstadværinger og andre misun-
nelige provinsboere.  Måtte den også snart
få et fint, nytt folkebibliotek (for det har de
både i Harstad og på Finnsnes).

I løpet av mine 25 år i «vesenet» har jeg
iblant hatt en beklemmende følelse av at
mange av mytene om bibliotekarer lever i
beste velgående.  Vi er stille, snille lese-
hester - litt sære og kjedelige, kanskje.
Noen ganger kan slike myter selvsagt bru-
kes, det var f.eks. viktig å få med at man
gikk på bibliotekskolen når man søkte hy-
bel.  Underforstått:  Dette er en grei og or-
dentlig leieboer.

Da nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas ble
utnevnt til minister for et knapt år siden,
vakte det endel oppsikt.  Nasjonal-
bibliotekaren var åpenbart en relativt ukjent
størrelse i mediesammenheng, ihvertfall
blant «politiske» journalister.  Én ting var
at mannen var uten parlamentarisk erfa-
ring, noe som var galt nok, men til alt over-
mål var han bibliotekar.  Kunne det virke-
lig være det landet (og Jagland) trengte?
Burde han ikke heller holde seg blant sine
støvete bøker og arkiver?

Noe som ofte kan være både irriterende og
plagsomt for en bibliotekar, er at svært
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Personalet er det beste
bibliotekene har å by på i
Sogn og Fjordane!

Redaktør Erling Bergan

Årlig gjennomfører Norsk Gallup en befolknings- og bruker-
undersøkelse rettet mot innbyggerne i alle landets kommuner om
deres vurdering av kommunen de bor i og en del tjenester som
finns der. Som en del av dette er brukernes vurdering av biblio-
tektjenesten undersøkt de siste to årene. Noen fylker har fått ut
resultatene som gjelder deres innbyggere og bibliotek. I septem-
ber presenterte Gallup-direktør Martin B. Dræge resultatene for
Sogn og Fjordane under bibliotekdagene i Førde. Både NRK og
lokalavisene viste stor interesse for det som ble lagt fram. Og
godt er det.

For bildet av brukernes tilfredshet med bibliotekene er hyggelig
lesing. I Gallups rapportering av de landsomfattende resultatene
for 1996 heter det at «Resultatene også for 1996 viser at bibliote-
kene i Norge har meget tilfredse brukere. Når brukerne blir bedt
om å gjøre en helhetlig vurdering av biblioteket de sist benyttet,
basert på sine egne erfaringer, gir hele 68% av brukerne karakte-
ren 5 eller 6 (dvs. er meget eller svært fornøyd). Kun 4% gir
karakteren 1 eller 2 (dvs. er meget eller svært misfornøyd)». Re-
sultatet er på omtrent samme nivå som i 1995.

Det heter videre i rapporten: «Også sammenlignet med andre
kommunale tjenester kommer bibliotekene svært godt ut når det
gjelder brukertilfredshet (4.plass, som i 1995.) ... Blant brukerne
er personer som bruker biblioteket ofte betydelig mer tilfreds enn
de som benytter biblioteket sjeldnere.»

Et påfallende trekk er at det er «til dels store forskjeller mellom
brukernes og ikkebrukernes vurdering. Brukerne gir en betydelig
mer positiv vurdering av bibliotekene enn den vurderingen ikke-
brukerne gjør på bakgrunn av sitt inntrykk av tjenesten. Dette
viser at bibliotekene har mye å gå på når det gjelder å bedre sin
«image» ute i befolkningen.»

Da kan vi kanskje regne med at de som ivrigst formidler negative
klisjéer av bibliotekarer også sjelden eller aldri bruker bibliote-
ket. På den annen side, og mye mer konstruktivt: Vi kan trygt dra
kleti og pleti inn i biblioteket. Det vil ganske sikkert bidra til å
forbedre vårt rykte!

Men enda bedre blir det når Gallup bryter ned resultatene på de
ulike forholdene i et bibliotek som spiller en rolle for om bru-
kerne blir tilfreds med tjenesten eller ikke. På landsplan er det

den geografiske beliggenheten som bibliotekbrukerne er mest for-
nøyd med. Men like etter kommer brukernes tilfredshet med de
ansattes faglige dyktighet og serviceinnstilling! For disse forhol-
dene gir 65% av brukerne karakteren 5 eller 6. Flatterende for
personalet i norske bibliotek.

Selv om forskjeller mellom fylkene er liten, kunne bibliotekfolket
i Sogn og Fjordane kose seg over at deres brukere satte de bibliotek-
ansattes serviceinnstilling høyest. Gallups såkalte indeks over
brukertilfredshet viste 80% for serviceinnstilling, 76% for faglig
dyktighet og det samme for geografisk beligghenhet av bibliote-
ket. Informasjon om bibliotektjenestene scorer lavt, det samme gjør
utvalget av musikk, mens helt på bånn finner vi brukernes til-
fredshet med kulturarrangement i biblioteket.

Når det gjelder brukernes vurdering av bibliotekarenes service-
innstilling og faglige dyktighet, er det de eldre brukerne i Sogn og
Fjordane som er mest tilfreds.

Hvor plasserer så Sogn og Fjordane seg når det gjelder en helhet-
lig vurdering av brukernes tilfredshet med bibliotekene? Sånn midt
på treet omtrent, med en såkalt «kvalitetsindeks» på 76%. På topp
kommer Finnmark og Vestfold, med 83%. «Lavest tilfredshet blant
brukerne er det i Aust-Agder, sammen med Møre og Romsdal og
Troms (som i 1995), med en tilfredshetsindeks på 69-72», står det
irapporten fra Norsk Gallup.

På møtet under bibliotekdagene i Sogn og Fjordane, der Martin B.
Dræge la fram disse resultatene, ble det en del diskusjon rundt
forholdet mellom denne undersøkelsen og den som het «Bibliote-
ket finner svaret». I et anfall av selvransakelse ble det spurt om det
var et skummelt manglende samsvar mellom én undersøkelse som
viste at biblioteket i stor grad ikke fant svar på det brukerne spurte
dem om, mens Gallup altså viser at brukerne er meget og svært
fornøyd med de bibliotekansattes faglige dyktighet. Som et svar
på dette, ble det trukket fram at «Biblioteket finner svaret»-under-
søkelsen bare tok for seg en viss type referansespørsmål, som kan-
skje ikke var de mest representative for hva brukerne etterspør på
biblioteket.

Martin B. Dræge la ellers stor vekt på tjenesteytere som oss forstår
sammenhengen mellom brukernes forventninger og erfaringer. Når
brukerne oppgir hvor tilfreds de er med en tjeneste, er det alltid
relatert til den forventning de møtte tjenesten med. Dræge stilte til
slutt det retoriske spørsmålet: «Har bibliotekene for takknemlige
brukere?»
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Høgskolebiblioteket har ledig stilling som avdelingsbibliotekar/nestleder ved Felles-
biblioteket Bislet (FBI) fra 1. februar 1998.

Høgskolebiblioteket består av åtte bibliotekenheter hvorav FBI er den største med 13,5 faste
stillinger. FBI betjener avdelingene for helsefag og lærerutdanning samt journalist- og
økonomutdanningene.

Biblioteket har p.t. seks avdelingsbibliotekarstillinger med hver sine ansvarsområder fordelt
på funksjoner. De utgjør sammen med hovedbibliotekar FBIs ledelsesteam. Den ene av disse
har nestlederfunksjon.

Nestlederens ansvar vil omfatte følgende:
Stedfortreder for hovedbibliotekar; personalansvar internt inkl. vaktlister; informasjon, bl.a.
utstillinger og brosjyrer. Dessuten vil fjernlånskontoret og dokumentasjonssenteret tilhøre
stillingens ansvarsområde. Nestleder vil i noen grad delta i publikumsarbeidet.

Ansvarsfeltet for alle avdelingsbibliotekarene er under omorganisering.

Vi søker en medarbeider med godkjent bibliotekareksamen eller høgere utdanning med
bibliotekfag i fagkretsen. Søkerne må ha solid ledererfaring fra et større bibliotek, fortrinns-
vis universitets- eller høgskolebibliotek. Vi ønsker en ansvarsbevisst person med gode
samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lpl. 90.205, kode 1178, avdelingsbibliotekar,
l.tr. 34-40. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til hovedbibliotekar Kari Gulbraar, tlf. 22 45 20
61, eller bibliotekleder Hans Martin Fagerli, tlf. 22 45 30 07.

Søknad merket ”Ref. 97/763” med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes
Høgskolen i Oslo, Personalseksjonen, Wergelandsveien 27, 0167 Oslo,
innen 1. november 1997.

Avdelingsbibliotekar/Nestleder
(forlenget søknadsfrist)
Ref. 97/763

Høgskolen i Oslo
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Samarbeid om fjernlåns-
regelverk?

Norsk bibliotekforening har i et brev av  17.9.97 anmodet om at
Riksbibliotektjenesten (RBT) og Statens bibliotektilsyn (SBT) sam-
arbeider - eventuelt sammen med Nasjonalbiblioteket - «med sikte
på å utarbeide regelverk på dette området som er fremtidsrettet og
som fanger opp i seg at et moderne utdanningssamfunn innebæ-
rer en økende bruk av desentralisert utdanning og fjernundervis-
ning». Saken er særlig aktualisert i og med at RBT nå har hatt til
høring separate forslag til «Felles retningslinjer for samarbeid om
låne- og kopitjenester mellom fag- og forskningsbibliotek.»

NBF har pekt på betydningen av at «samfunnet må organisere
den statlige bibliotekforvaltningen på en annen og mer effektiv
måte enn det som nå er tilfelle. Hensikten må være at bruker-
interesser og samfunnsinteresser blir ivaretatt på en bedre måte.»

NBF sier i sitt brev til RBT bl.a.: «NBF finner det helt uaksepta-
belt at Riksbibliotektjenesten fortsetter å arbeide som om den eneste
reelle transport av dokumenter fra bibliotek i fag- og forsknings-
biblioteksektoren skjer innen fag- og forskningsbiblioteksektoren.
En må erkjenne at bl.a. den planlagte etter- og  videreutdannings-
reformen i økende grad vil resultere i at personer er knyttet til
læresteder for høgre utdanning og bor et annet sted i landet og
dermed vil ha et folkebibliotek som sitt naturlige kontaktpunkt til
biblioteksystemet i mange sammenhenger.»

I et brev fra RBT til NBF av 24.9.97 synes det som om RBT avvi-
ser anmodningen om å samarbeide med andre statlige bibliotek-
organer om å utvikle regelverk ved ikke å kommentere dette ytter-
ligere. Det heter bl.a. fra RBT:

«Statens bibliotektilsyn har i september 1997 foreslått at fjern-
lånsreglene for folkebiblioteksektoren samt veiledning og retnings-
linjer for fag- og forskningsbiblioteksektoren publiseres i en felles
brosjyre/publikasjon. Dette vil bli gjort».

Imidlertid har Statens bibliotektilsyn nå gått inn på en en helt
annen tilnærming enn det som refereres i RBTs brev. Det heter i
en uttalelse fra Statens bibliotektilsyn av 30.9.97 til RBT:

«Statens bibliotektilsyn ser at med bl.a. planene for en ny etter- og
videreutdanningsreform, desentraliserte utdanningstilbud og fjer-
nundervisning, er tiden moden for i større grad å se landets sam-

Frode Bakken
Leder av Norsk Bibliotekforening

lede fjernlånsressurser under ett. Vi ønsker derfor, i samarbeid
med Riksbibliotektjenesten, å se på mulighetene for å utarbeide
felles retningslinjer for fjernlån.»

Statens bibliotektilsyn kommenterer RBTs høringsdokument om
fjernlån bl.a. på denne måten:

«Statens bibliotektilsyn ønsker at forslaget i større grad blir satt i
en samfunnsmessig sammenheng hvor folkebiblioteksektorens og
fag- og forskningsbiblioteksektorens ressurser blir sett på som et
komplement til hverandre.

Vi viser i den forbindelse til Ot.prp. nr. 85 (1993-94) Om lov om
høgre utdanning § 2.4 og merknadene til disse. Under § 2
Institusjonenes virksomhet står det: «Institusjonene har ansvar for
å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for
vitenskapens metoder og resultater.»

I merknadene til dette punktet står det videre: «På samme måte
som i dagens lov understrekes kravet til den enkelte institusjon
om å være aktiv i å meddele samfunnet sin kunnskap om sin fag-
lige virksomhet i bred forstand.»

Vi siterer også Lov om universiteter og høgskoler § 2.6: «Univer-
sitetene og de vitenskapelige høgskolene har et særlig ansvar for
grunnforskning og forskerutdanning og for å bygge opp, drive og
vedlikeholde forskningsbiblioteker og museer med vitenskapelige
samlinger og publikumsutstillinger. Andre institusjoner kan til-
legges et tilsvarende ansvar for sine særskilte fagområder.»

Disse lovparagrafene understreker fag- og forskningsbibliotekenes
nasjonale ansvar. Dette ansvaret forutsetter et lånesamarbeid med
folkebiblioteksektoren. Vår sektor er ikke nevnt eksplisitt i forsla-
gene fra Riksbibliotektjenesten. Vi siterer i den forbindelse Ot.
prp. nr. 14 Lov om folkebibliotek: «Departementet forutsetter at
tjenester fra de offentlige fag- og forskningsbibliotekene stilles til
disposisjon gjennom lånesamarbeidet med folkebibliotekene.»

Vi savner denne presiseringen av institusjonenes ansvar for å stille
sine samlinger til allmenn disposisjon.»

Endel andre forhold berøres i brevet av 30.9.97 fra Statens biblio-
tektilsyn til Riksbibliotektjenesten.

Kopi av brevet kan skaffes fra Statens bibliotektilsyn eller Riksbi-
bliotektjenesten.
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Bibliotekar
Rygge bibliotek søker bibliotekar i 100% stilling fra 01.12.97.

Stillingen har varierte oppgaver med hovedvekt på barn/unge og varierte oppgaver knyttet til bibliotekets
daglige drift med vekt på fjernlån/servicefunksjoner.

Personlige egenskaper/utdanningsbakgrunn:
- Like å jobbe med barn og ungdom
- Samarbeidsevne
- Publikumsorientert serviceinnstilling
- IT-kompetanse

Søkeren må ha eksamen fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole eller tilsvarende utdanning. Still.kode
7026, lønnsr. 7. Ansettelse skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger ved biblioteksjefen eller bibliotekar T.Buli.

Søknad med kopi av vitnemål/attester sendes Rygge kommune kulturetaten, pb. 23, 1570 Dilling.
Søknadsfrist  05.11.97

Rygge Kommune

«Informasjonsfrihet og det offentlige rom»
26. november arrangerer Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Bibliotekforening, Forum for offentlig informasjon
og Norsk Forum for Ytringsfrihet en konferanse med tittelen «Informasjonsfrihet og det offentlige rom». I det foreløpige programmet
som arrangørene har sendt ut er det både faglige kapasiteter på temaet og sentrale personer i samfunnsdebatten som skal innlede og
kommentere. Påmeldingsfrist er 12.november. Konferanseprisen er kr.400 inkludert lunsj. Det foreløpige programmet ser slik ut:

09.00 - 09.30 Registrering.
09.30 - 10.00 Konferansen åpnes.
10.00 - 10.45 Informasjonsfrihet og ytringsfrihet. (Francis Sejersted, leder i Ytringsfrihetskommisjonen)
10.45 - 11.15 Nye arenaer for den offentlige samtale? (Førsteamanuensis Ragnar Kalleberg, Universitetet i Oslo)
11.15 - 11.30 Spørsmål og kommentarer
11.30 - 11.45 Pause med kaffe
11.45 . 12.15 Offentlig innsyn og offentlig informasjonsvirksomhet. (Professor Dag Wiese Schartum, Universitetet i Oslo)
12.15 - 12.30 Kommentar v/ Diis Bøhn, leder i Norsk Journalistlag
12.30 - 12.45 Spørsmål og kommentarer
12.45 - 13.45 Lunsj
13.45 - 14.30 Access to public information in the European Union. (Mr. George Papapavlou, European Commission, DG XIII)
14.30 - 15.00 Opphavsretten og det offentlige rom. (Professsor Helge Rønning, Universitetet i Oslo)
15.00 - 15.30 Hvor åpen en medieoffentlighet? (Per Edgar Kokkvold, leder i Norsk Presseforbund)
15.30 - 15.45 Kommentar v/Stein Ørnhøi
15.45 - 16.00 Spørsmål og kommentar

Spørsmål om konferansen kan rettes til John Stanghelle (Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, tlf. 22 43 80 10), Frode
Bakken (Norsk Bibliotekforening, tlf. 35 53 51 69) eller Glenn Melby (Forum for offentlig informasjon, tlf. 22 24 50 26)

Påmelding til FOIs sekretariat. Adresse: Kasse 1, Oslo City, Stenersgt. 1D, 0050 Oslo.
Telefon: 22 24 50 27/28. Telefaks: 22 24 95 18. E-post: forumfos@online.no
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NRK-biblioteket ble
«Årets bibliotek»
«Årets bibliotek»-prisen for 1997 er tildelt NRK-biblioteket i Oslo.
Prisen ble overlevert av jury-formann Frode Bakken til NRK-bi-
bliotekets leder Carita Rossevik 27. september under årets
litteraturfestival i Stavanger. Juryen for årets bibliotek har bestått
av leder av Kulturkomiteen i Stortinget, Grete Fossum, leder av
Norsk oversetterforening, Bente Christensen, Ingvil Falch, leder
av Deichmanske biblioteks filial på Torshov og Frode Bakken,
leder i Norsk bibliotekforening. Sistnevnte var også leder i ju-
ryen.

Det var forelå sju forslag til prisvinnere. Juryen valgte vinneren
blant de fire finalistene de hadde plukket ut: Norges handels-
høgskoles bibliotek i Bergen, Porsgrunn bibliotek, videregående
skolers bibliotek i Finnmark og altså NRKs bibliotek.

I statuttene for prisen heter det at «prisen tildeles et bibliotek som
i de seinere år har anvendt nye ideer eller som har utmerket seg
gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker/styrer
biblioteket. Framtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen
kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring,
brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressurs-
utnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen.»

I juryens begrunnelse for å velge NRK-biblioteket blant finalis-
tene og som vinner heter det: «NRK-biblioteket er et bibliotek
som løser oppgavene sine på en usedvanlig god og brukervennlig
måte. NRK-biblioteket er et bibliotek som har lykkes i å bli en
integrert og nødvendig del av program-produksjonen. Her har
biblioteket utviklet arbeidsmåter som peker mot en ny og utvidet
arbeidsform for institusjonsbibliotek og nye relasjoner mellom
biblioteket og de øvrige medarbeiderne. Dette er arbeidsformer vi
kan lære av og som vil kunne få ringvirkninger.

NRK-biblioteket har gitt begrepet «brukerorientering» utvidet
mening ved å gå inn som en aktiv og medskapende deltaker i
programmedarbeidernes virksomhet. Et bibliotek kan lett bli en
utvendig ressurs for den «egentlige» produktive og skapende virk-
somhet i en institusjon. At biblioteket er en integrert deltaker i
denne prosessen, er Hamsun-prosjektet - en av NRKs største
satsinger de siste årene - et godt eksempel på i så måte. Her tydelig-
gjøres referansebibliotekarens arbeide gjennom utstillingen - den
medskapende bibliotekar - vist på bokmessa i Oslo."

Juryen sier videre at "programproduksjonen er naturligvis ikke
avgrenset til normalarbeidstiden fra kl. 08.00 til 16.00. Derfor er
tilgjengelighet viktig. Biblioteket har lagt opp ordninger som gjør
at biblioteket, inkludert fapersonalet, kan være tilgjengelig døg-
net rundt. Biblioteket har utviklet viktige nye informasjonstjenester
og databaser som også andre bibliotek kan nyttiggjøre seg, f.eks.
minnedatolisten, kvinnearkivet, diktregisteret m.v.

Biblioteket har arbeidet mye for å utvikle kontaktene med bruker-
miljøene gjennom tiltak som omfatter alt fra brukerhåndbøker
via brukerkontaktmøter i redaksjonene og brukerseminarer til ut-
plassering av bibliotekarer på desken i redaksjonene."
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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.



på tampen:
Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B - BLADB - BLADB - BLADB - BLADB - BLAD

Bibliotekar-fabrikken i Dælenenggata er forlengst historie. Virksom-
heten lever videre som en del av Høgskolen i Oslo på Bislet. Første
studieår ble for noen år siden definert som et grunnfag. Nå diskuteres
det ytterligere oppdeling av utdanningen i moduler. Det heteste temaet
er storfag, som det er snakk om skal tilsvare de to første årene av nåvæ-
rende bibliotekarutdanning.

I slutten av september inviterte bibliotekarutdanninga på Bislet til de-
batt om dette. Etter noen år med relativ anonymitet og manglende in-
teresse for kontakt med yrkeslivet, var dette et godt signal fra Bislet.
For de har mye å fare med der nede. I kontor etter kontor sitter amanu-
ensene og studerer seg til doktorgrader. Bibliotekafaget akademiseres.
Og den nye kunnskapen trengs. Vi som praktiserer bibliotekfaget må
for all del ikke harsellere med doktorandene. I årene som kommer vil
vi kunne få en fruktbar vekselvirkning mellom på den ene siden
praktikere som står overfor veivalg og dilemmaer i jobben, og på den
andre siden akademikerne som kan bidra med vitenskaplige undersø-
kelser og teoretiske avklaringer.

Men Bislet er ikke alene på arenaen. I snart to år har Universitetet i
Tromsø tilbudt faget dokumentasjonsvitenskap som del av en planlagt
bibliotekarutdanning i Nord-Norge. Det begynte med en midlertidig
tilsatt lærer og 25 grunnfagsstudenter i januar 1996. Nå er det blitt
eget institutt med 7 vitenskapelige ansatte og studietilbud innen
dokumentasjonsvitenskap (grunnfag, mellomfag, doktorgrad og snart
også hovedfag) og bibliotekkunnskap (grunnfag). Professor Niels
Windfeld Lund leder instituttet, samtidig som han er ansvarlig redak-
tør av «Norsk tidsskrift for bibliotekforskning» og hovedredaktør av
«Nordic Yearbook of Library, Information and Documentation
Research».

Høgskolen i Nesna har startet grunnfag i samlingsutvikling. NTNU
har et studium kalt (pust inn) informasjonsressursforvaltning som er
mer enn relevant for vår bransje. Og selvfølgelig prøver bergenserne å
få til noe. Når mangfoldet velter inn over oss er det lett å miste oversik-
ten. Det er kanskje lett å miste interessen også. Det må ikke skje. Den
slappe tråden mellom bibliotekarer i jobb og bibliotekarutdanningene
må strammes opp. Hører dere, Bisletianere? Hører dere, dok.vit.ere i
Tromsø? Hører dere, forbundsstyre i Bibliotekarforbudnet?


