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Abonnement:
Abonnement på «Biblioteka-
ren» koster kr. 250,- pr. år. Be-
løpet betales inn til BFs
postgirokonto 0825.0817062
eller bankgiro 6039.05.64093.
Merk innbetalingen  «Abon-
nement 98».

Enkelteksemplar av tidligere
nummer selges for kr.25,-
pr.stk. pluss porto.

Alle henvendelser om abon-
nement og salg rettes til BFs
sekretariat i Lakkegata 21,
0187 Oslo, tlf. 22 17 04 95,
fax 22 17 04 96.

Annonser:
Det er samme pris for
stillingsannonser som for
firma-annonser:

1/1 side kr. 2.500,-
1/2 side kr. 1.500,-
1/4 side kr.    900,-

Det kan gis rabatt ved bestil-
ling av flere annonser under
ett. Alle henvendelser om
annonser rettes til Biblio-
tekarens redaksjon,
Runnen 4, 6800 Førde,
tlf. 57 72 25 19, fax
57 72 25 01. Annonser
sendes redaksjonen.

Utgivelsesplan:
Nummer: Deadline: Hos medlemmene:

1 - 1998 24. desember 14. januar
2 - 1998 21. januar   4. februar
3 - 1998 18. februar   4. mars
4 - 1998 18. mars   1. april
5 - 1998 22. april   6. mai
6 - 1998 27. mai 10. juni
7 - 1998 24. juni   8.  juli
8 - 1998 29. juli 12. august
9 - 1998 26. august   9. september
10-1998 23. september   7. oktober
11-1998 21. oktober   4. november
12-1998 18. november   2. desember

denne måneden...
Bibliotekaren

Tariffoppgjøret nærmer seg. Stemningen stiger i takt med vel-
begrunna forventninger fra utdanningsgruppene i AF. Men det lig-
ger flere problemstillinger på bordet enn kroner og øre. Hvordan
vil etter- og videreutdanningsreformen spille inn i tariffoppgjø-
ret? Hva med AFs forhold til Legene & Co. i «Akademikerne»?
Det er duket for et heftig oppgjør i år! Aviser, radio og fjernsyn vil
forhåpentligvis
gjenspeile det
som skjer på en
brukbar måte.
Det gjelder å
følge med, både
i de offentlige in-
formasjonskana-
ler og den in-
terne informasjon fra Bibliotekarforbundet og AF. Dersom det blir
streik er dette ekstra viktig. For alle BF-medlemmer har et ansvar
for å redegjøre for AFs posisjoner i en konfliktsitua-
sjon. Ikke bare de medlemmene som blir tatt ut i streik.
Dette informerer BF-leder Randi Rønningen om i en
artikkel i dette nummeret av Bibliotekaren. Les den,
og begynn å forberede deg på være en av deltakerne i
forsommerens batalje i arbeidslivet.

Dette nummeret av Bibliotekaren viser ellers at
Bibliotekarforbundet fungerer som organisasjon, men
at det også er problemfylte sider ved det å være en
relativt liten organisasjon med medlemmene spredt
over det ganske land. I Sogn og Fjordane trosser de
geografien og samler 14 av 30 medlemmer i lokalla-
get til årsmøte. I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det nok te-
maet «Etterutdanning og Buer-utvalget» som trakk både sognin-
ger og fjordinger til Jølster en kveldsstund i mars. Med Trond

Minken som innleder fikk medlemmene en ekstra grunn til å
komme. Et slikt medlemsmøte viser at det er naturlig for BF å ta
for seg både rene fagforeningsspørsmål, de mer bibliotekfaglige
spørsmål, såvel som bibliotek-, kultur- og utdanningspolitiske spørs-
mål. Disse perspektivene henger sammen, ikke minst når
etterutdanningsreformen er tema. Spørsmålet om BF skal enga-

sjere seg ut-
over tariff-
sakene blir
derfor ikke
avgjort gjen-
nom vedtak
på landsmø-
tet eller i po-
lemikk med

redaksjonsutvalget i NBF. Sammenflettingen av lønn, utdanning,
fag og politikk skjer av seg selv.

Derfor er jeg glad for at dette nummeret av Bibliote-
karen gjenspeiler en slik bredde. Anne M. Hasund
Langballe har for eksempel en innsiktsfull faglig ar-
tikkel om katalogisering som del av kunnskapsorga-
niseringen. Direkte relatert til den omdiskuterte
evalueringsrapporten om bibliotekarutdanningen i
Oslo. Som igjen griper dypt inn i definisjonen av hva
en bibliotekar er. Og dette er jo mye av grunnlaget for
hvilken posisjon vi har på arbeidsmarkedet og hvor-
dan vi stiller våre tariffkrav.  Det er nettopp dette
Bibliotekarforbundet handler om: Hva er en bibliote-
kar, hva er det vi kan, hva ønsker vi å være i årene

framover, hvor mye bør samfunnet verdsette vår kompetanse til,
hvordan organisere virksomheten vår til beste for både brukerne
og oss selv.
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Som leder av Bibliotekar-
forbundet blir jeg fra tid til
annen konfrontert med en
påstand om at det foreligger en
konflikt mellom Norsk bibliotek-
forening og BF. Senest kom
dette fram i siste nummer av
Bibliotekforum, hvor NBFs
leder blir intervjuet om akkurat
dette.

I innledningen til dette intervjuet
står det ”I et intervju med
Bibliotekforum (nr. 7/97) kom
BFs leder Randi Rønningen inn
på problematikken med interes-

sekonflikt mellom BF og interesseorganisasjoner som NBF og
Norsk fagbibliotekforening (NFF) dersom BF i fremtiden vil
utvide til å ivareta faglige og bibliotekpolitiske oppgaver i tillegg
til fagforeningsoppgavene.”

Det er helt riktig at denne problemstillingen ble berørt i nevnte
intervju. Det var imidlertid ikke jeg som brakte den fram, jeg
svarte på et spørsmål fra representantene fra Bibliotekforum, det
var også disse som brukte ordet interessekonflikt.

Da Bibliotekarforbundet ble stiftet var ett av argumentene at de
som skulle arbeide for bibliotekarnes lønns- og arbeidsforhold
måtte ha et videre perspektiv enn rene fagforeningsinteresser. Det
er til tider umulig å skille mellom hva som er rent fagforenings-
arbeid og hva som er faglige eller bibliotekpolitiske oppgaver.
Riktignok skal BF arbeide for bibliotekaren, men vi kan ikke
gjøre dette uavhengig av det som skjer med bibliotek for øvrig.
Med den måten vi hadde organisert oss på i norsk var det et
kunstig skille mellom disse to områdene, noe som gjorde det
vanskeligere å nå fram med våre krav. Dette standpunktet mener
jeg fremdeles er riktig, og BF ønsker å engasjere seg utover de
oppgavene som regnes som tradisjonelle fagforeningsinteresser.
Vi gjør ikke dette for å overta oppgavene til NBF, men fordi vi
mener det er nødvendig for å styrke vår posisjon som arbeidsta-
kerorganisasjon.

Når jeg blir spurt om hvilke konsekvenser dette får for NBF, NFF
og eventuelt andre interesseorganisasjoner, mener jeg det ikke er
min oppgave å bekymre meg for dette.  Min oppgave er å lede
BF og å sørge for at BFs medlemmer får sin rettmessige del av de
samfunnsgoder som er til fordeling. For å nå denne målsettingen
må BF selv få definere hva som er viktig, vi kan ikke la være å
engasjere oss på områder som tradisjonelt har ”tilhørt” NBF av
frykt for at dette skal svekke NBF.

Jeg ble for øvrig glad da jeg leste at NBFs leder, Frode Bakken,
finner det uproblematisk at BF ønsker å engasjere seg også i
bibliotekpolitiske saker. Jeg tror ikke at NBF blir svekket ved at
BF er på banen. NBF har et mye større nedslagsfelt enn BF. Av
NBFs nærmere 4.000 medlemmer vil nesten halvparten av disse
ikke kunne bli medlem av BF, etter dagens medlemskriterier. I
stedet for å konstruere en konflikt, bør vi se om NBF og BF kan
samarbeide om viktige saker.

Randi Rønningen
Forbundsleder
i BF
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Randi Rønningen
Forbundsleder

Stort sykefravær ved Ber-
gen Offentlige Bibliotek

«Så ille har det aldri vært før, sier
de som jobber der. Økt arbeidspress
har ført til stort sykefravær blant de
ansatte ved Bergen Offentlige Bi-
bliotek», heter det innledningsvis i
et oppslag i Bergens Tidende 19.
mars i år. Overskriften er «Biblio-
tekarene sykner hen». Det heter vi-
dere i artikkelen:

«På det meste har nær halvparten av
arbeidsstokken ved Hovedbibliote-
ket vært sykemeldt, og det i en tid
da biblioteket i Bergen er mer po-
pulært enn noensinne. Mellom 1500
og 2000 mennesker er innom hver
dag.

- Det er mye smitte på en arbeids-
plass som vår. Folk er slitne, men
står på til lungebetennelsen tar dem.
Lojaliteten er sterk, og mange går
altfor lenge før de sykemelder seg,
sier biblioteksjef Trine Kolderup
Flaten.

Siden 1993 har bruken av Bergen
Offentlige Bibliotek økt med 40
prosent. Samtidig har antallet års-
verk krympet med 6. Det merker de
som jobber der.

- Det har aldri vært så ille som nå,
forteller Mariann Ahnell (43). Hun
har arbeidet på Hovedbiblioteket i
17 år.

- Det har vært hardt og tungt de
siste månedene. Innstillingen er at
«tar du den, så tar du den». Vi må
ha hentet krefter fra et ukjent sted,
sier hun.

Sykefraværsprosenten har ligget på
8 prosent det siste kvartalet. Det
normale er under 5. Allerede nå er
vikarbudsjettet for 1998 snart brukt
opp.

- Vi finner nye kriseløsninger fra
dag til dag. På et tidspunkt vurderte

Om en måned vet vi hvordan det har gått
med lønnsoppgjøret i offentlig sektor. De
nåværende tariffavtaler i alle sektorer er
sagt opp med virkning fra 1. mai. Er det
ikke oppnådd enighet om en ny avtale
innen dette tidspunktet, øker muligheten
for streik.

Utgangspunktet for forhandlingene om ny
tariffavtale er at partene skal komme til
enighet. Streik er ikke noe mål i seg selv,
det er kun et siste virkemiddel som tas i
bruk dersom arbeidsgiver ikke er villig til
å imøtekomme våre krav på en måte vi
finner akseptabel. Når AF skal gå inn i
forhandlinger med arbeidsgiver ønsker vi
å være troverdige og opptre på en måte
som gjør oss til en attraktiv forhandlings-
motpart. Målet er å få en avtale som
ivaretar våre medlemmers interesser, ikke
å streike.

Selv om streik i seg selv ikke er noe mål,
er vi nødt til å ha en streikeberedskap.
Streik i forbindelse med tarifforhandlinger
er et lovlig kampmiddel og må derfor
være med i forberedelsene til et lønnsopp-
gjør.

Hvem bestemmer at det
skal streikes?

Hvem som avgjør om medlemmene skal
tas ut i streik i offentlige sektorer varierer
noe i de ulike tariffområdene. I staten er
det AF som har forhandlingsretten på
vegne av alle medlemmene, der er det
altså kun mulig å ha en felles AF-streik.
BF kan ikke på egenhånd avvise et
forhandlingsforslag og varsle streik. Men
BF-medlemmer kan selvsagt bli tatt ut i
en eventuell konflikt mellom AF og
staten.

Bibliotekarer i
streik?

I kommunene (KS-sektoren) er det hver
enkelt organisasjon som bestemmer om de
vil ta ut medlemmer i streik. Det er AF og
de andre hovedsammenslutningene som
fører forhandlingene på vegne av
medlemsforeningene. AF, det vil si rådet i
AF-kommune, kan også komme med
anbefalinger om å godta en ny avtale, men
det er opptil hvert enkelt forbund å ta den
endelige avgjørelsen. Dette opplevde i
bl.a. i 1994 hvor AF som hoved-
sammenslutning anbefalte forslaget, mens
fem av helseorganisasjonene i AF ikke
fulgte anbefalingen og gikk ut i streik. Det
samme har skjedd i YS, hvor hjelpe-
pleierne har gått ut i streik til tross for at
YS som sådan har godtatt resultatet. Når
BF fra 1998 har fått eget partsforhold med
Kommunenes Sentralforbund kan vi altså
velge å ta ut våre medlemmer i streik
uavhengig av hva de andre forbundene i
AF gjør. Tidligere måtte vi gjennomføre
en eventuell streik som 13-gruppe.

I kommunesektoren har imidlertid AF
vedtatt at vi kan gå ut i en felles streik,
dersom flertallet i rådet forkaster et for-
slag til ny tariffavtale. Selv om BF ønsker
å godta en avtale kan vi ikke unnta oss for
å delta i en konflikt dersom flertallet i AF-
kommune stemmer for streik.

Oslo kommune, som er et eget tariffom-
råde, har stort sett de samme ordningene
som i kommunesektoren for øvrig. Men
siden BF har sin avtale med Oslo kom-
mune gjennom Oslo-gruppen, kan vi ikke
ta ut våre medlemmer i en egen streik
dersom ikke Oslo-gruppen godtar det.

Når blir det streik?

Absolutt første mulighet for å gå ut i
streik er 1. mai, da tariffavtalene i offent-
lig sektorer ikke lenger er gjeldende.
Mens vi har en avtale er det såkalt freds-
plikt, noe som betyr at streik som middel i
arbeidskamp er ulovlig. Men det er svært
lite sannsynlig at en streik starter umid-
delbart etter av avtaleperioden er utgått.
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Som sagt tidligere er utgangspunktet for
AF at vi ønsker en ny avtale. Vi vil derfor
prøve å komme fram til enighet gjennom
forhandlinger  helt til fristen går ut. Blir
det ikke enighet er det visse frister som
gjelder, det er ikke lov å gå ut i streik uten
å varsle dette på forhånd. Mest sannsynlig
vil det også bli en megling før en eventu-
ell streik. Fristene er litt forskjellig i stat
og kommune. Dersom det ser ut til å bli
brudd begge steder, blir det ofte en koor-
dinering slik at streikene kommer på
samme tid.

Hvilke bibliotekarer blir
tatt ut i streik?

Hvem bestemmer hvilke medlemmer som
skal ut i streik?
En streik er en
alvorlig situa-
sjon, både for
BF som for-
bund og for det
enkelte med-
lemmet som
blir berørt.
Hvem som skal
omfattes av
streike-
beredskapen
skjer derfor i en
dialog mellom
sentrale tillits-
valgte og
kontaktperso-
ner på de lokale
stedene. Det er
helt klart de
som sitter
lokalt som har
den beste
kompetanse til
å se hvilken
effekt ulike uttak har, mens vi som sitter
sentralt har et ansvar for å se helheten og
å koordinere de aktuelle konfliktstedene.

Hensikten med en streik er at det skal
ramme arbeidsgiver, uten at det går ut
over uskyldig tredjepart. I offentlig sektor
er ikke dette enkelt, det blir svært vanske-
lig å ta ut medlemmer som på en eller
annen måte skaper problemer for arbeids-
giver, uten at det går ut over de som nyter
godt av våre tjenester. Derfor blir planleg-
gingen av streik veldig viktig, og koordi-
nering både sentralt og lokalt. For at en
felles AF-streik skal bli effektiv krever
dette et nært samarbeid mellom de ulike
medlemsorganisasjonene.

Hva er hensikten
med en streik?

Målet med konfliktberedskap er å tvinge
fram et bedre tilbud fra arbeidsgiver.
Derfor blir forberedelsene til en eventuell
konflikt av avgjørende betydning for
resultatet vi oppnår. Dersom arbeidsgiver
ikke tror på oss når vi truer med å gå ut i
streik, kan dette være avgjørende for det
endelige resultatet. Arbeidsgiver ønsker å
få en avtale uten konflikter og vil automa-
tisk ha en streik i bakhodet når de legger
fram et tilbud. En organisasjon som har en
god konfliktberedskap vil derfor kunne
sette større tyngde bak sine krav.

Men når vi ser hva som blir oppnådd i de
streikene vi har hatt de siste årene, kan vi

lett spørre oss om det har noen hensikt.
Streikene har blitt stoppet av tvungen
lønnsnemnd og de som har gått ut i kon-
flikt har ikke fått noe bedre resultatet enn
de som godtok siste tilbud fra arbeidsgi-
ver. En streik kan se ut som et spill for
galleriet, uten noen form for resultater.
Hvorfor  skal vi da bruke masse ressurser
på å planlegge og eventuelt gjennomføre
en streik? I en lønnskamp er vi nødt til å
tenke langsiktig. Slik systemene for
lønnsfastsettelse i offentlig sektor er bygd
opp, kan vi ikke regne med å oppnå alt på
en gang. Og selv om vi ikke oppnår noe i

➯ s.  6

vi å stenge musikkavdelingen, for-
teller Flaten.

Men hun tror ikke at brukerne har
merket særlig til sykefraværet.

Også når alle er friske og på jobb er
arbeidspresset større enn det burde
være. I følge anbefalte normer for
norske bibliotek, bør det være en
medarbeider per 1500 innbyggere.
I Bergen er antallet ansatte det
halve.

-Vi er nær grensen for hva som er
ansvarlig arbeidsbelastning. Både
på Hovedbiblioteket og i filialene,
mener biblioteksjefen.

Men lite tyder på at tempoet ved
Bergen Offentlige Bibliotek blir
mindre i årene som kommer. Tvert
imot.

Innen år 2000 skal Hovedbibliote-
ket bygges ut med 2700 kvadratme-
ter. Da regner Flaten med ytterligere
økning i bruk og utlån, uten at bi-
blioteket er forespeilet flere ressur-
ser.

Men før utbyggingen kan begynne
har  staben i sentrum en svær flytte-
sjau foran seg.

- Deler av magasinet skal flyttes,
bøker skal registreres, og de mest
verdifulle delene av samlingen må
evakueres. Det blir et enormt mer-
arbeid, sier Flaten.

Samtidig øker aktiviteten ved de sju
filialene i Bergensområdet stadig,
særlig i Fana og Fyllingsdalen.

- Nå er vi ved veis ende når det gjel-
der effektivisering og innstram-
ming. Jeg har en nagende følelse.
Hvor mye lenger går det før det
sprekker? spør biblioteksjefen be-
kymret.»

Artikkelen sto på kultursidene i BT
og var ledsaget av et bilde av Rig-
mor Sætre i hovedutlånet.

Hvem som avgjør om medlemmene skal tas ut i streik i offentlige
sektorer varierer noe i de ulike tariffområdene. I kommunesektoren
har AF vedtatt at vi kan gå ut i en felles streik, dersom flertallet i
rådet i AF-kommune forkaster et forslag til ny tariffavtale. Her ser vi
AFs streikeleder i Trondheim i 1995, juristen Arild Haugen.
(Foto: ebe)
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en streik har vi signalisert overfor arbeids-
giver at vi ikke godtar hva som helst, og
at nedleggelse av arbeid kan bli et alterna-
tiv også i senere oppgjør. Viljen og evnen
til å gjennomføre en streik kan være
avgjørende i en forhandlingssituasjon. Så
selv om en streik ikke gir noen resultater
på kort sikt har vi vist at vi mener alvor
med våre krav, noe som kan få positive
konsekvenser i neste runde.

Hva gjør en streikende
bibliotekar?

Alle BFs medlemmer som skal tas ut i
streik vil få klar beskjed om dette. Men
siden konfliktberedskapen er noe vi
ønsker å holde skjult overfor arbeidsgiver,
er det kun vår kontaktperson på de aktu-
elle streikestedene som vil ha den nødven-
dige informasjon i god tid før et eventuelt
brudd i forhandlingene. De øvrige med-
lemmene vil få beskjed på samme tids-
punkt som arbeidsnedleggelsen blir vars-
let til arbeidsgiver, som regel fire dager
før en streik skal settes i verk. I en slik
situasjon er det viktig at alle BFs medlem-
mer forholder seg til den informasjonen
som kommer fra kontaktpersonen og
streikekomiteen. De som er ansvarlige for
streiken lokalt vil ha det meget hektisk, og
er avhengig av at de streikende følger de
beskjeder som blir gitt.

Under en streik faller arbeidsforholdet
bort. En streikende skal ikke oppholde seg
på sin arbeidsplass eller utføre noen form
for arbeid overfor arbeidsgiver. Men
vedkommende har plikt til å holde seg
orientert om utviklingen og å påta seg
oppgaver i forbindelse med streiken, for
eksempel være streikevakt. Den strei-
kende har også plikt til å møte på jobb i
følge ordinær arbeidstid når streiken
avblåses. Den streikende kan derfor ikke
reise bort eller lignende.

Under en streik faller lønnen bort. Men
BF ønsker ikke at de av våre medlemmer
som tas ut i streik skal rammes økonomisk
og har derfor bygget opp et streikefond.
BFs forbundsstyre har vedtatt at medlem-
mer som tas ut i streik skal få utbetalt
nettolønn i streikebidrag. Streikebidrag er
ikke skattepliktige. BF sørger også for å
tegne de forsikringene som faller bort når
medlemmer streiker.

BF vil ha kontaktpersoner på alle aktuelle
streikesteder, også dersom det blir en
felles AF-streik. Det vil derfor alltid være
en person som de streikende kan forholde
seg til og som kan svare på spørsmål,
eventuelt formidle disse til sekretariatet.

Hva med de som
ikke er i streik?

Dersom BF velger å gå ut i streik er det
lite sannsynlig at alle våre medlemmer
blir tatt ut.  De som ikke får beskjed om at
de skal streike skal gå på jobb som vanlig.
Men det er svært viktig at alle medlemmer
tar ansvar i en streikesituasjon. Vi erkjen-
ner at det kan være en belastning å bli tatt
ut i streik, det er derfor svært viktig at de
som streiker føler at de får støtte fra de
øvrige medlemmene. De som streiker gjør
dette på vegne av alle. De som fortsatt går
på arbeid må være seg bevisst at det er
noe som heter streikebryteri.
Streikebryteri betyr at streikerammet
arbeid allikevel blir utført, enten ved at
den som tas ut i streik utfører sitt arbeid
eller at andre utfører arbeid som den
streikende ellers ville ha gjort. At det siste
ikke skjer er et ansvar for de som ikke er
tatt ut i streik. Dersom en som er i streik
for eksempel skal ha vakt, skal ingen å
overta denne vakten slik vi ofte gjør ved
sykdom, ferie og lignende, selv om dette
kan medføre at biblioteket må holde
stengt. Som sagt vil de som streiker gjøre
dette på vegne av fellesskapet, da må de
ikke oppleve at effekten av streiken faller
bort fordi andre går inn og overtar oppga-
ver som den strekende skulle ha utført.
Dette prinsippet er også viktig å ha klart
for seg dersom andre enn BF/AF benytter
streikevåpenet. BF-medlemmer skal ikke
påta seg oppgaver som skulle vært utført
av en person som er tatt ut i en lovlig
streik av annet forbund.

I forbindelse med streik vil det bli arran-
gert folkemøter, demonstrasjonstog m.m.
Å delta på disse arrangementene er  en fin
måte å vise engasjement på selv om en
ikke selv er i streik. Det er viktig å vise
solidaritet med de som streiker, og ikke
minst må vi vise arbeidsgiver at vi er
mange som står bak de argumentene som
har ført til streiken.

AF tilbyr kurs

Det er to kurs som studieforbundet i AF
arrangerer i sommer. For begge er det
ennå tid igjen til frist for påmelding.

Det første heter «Administrasjon og
ledelse» og går i Vestfold i uke 24, nær-
mere bestemt 7. - 12. juni. Kursavgif-
ten er kr. 7000,- og påmeldingsfristen
24. april.

Det andre heter «Arbeidslivsstudiet» og
går høsten 1998. Det er et 2-årig del-
tidsstudium med ca. fem 3-dagers
studiesamlinger pr. semester. Studie-
avgiften er kr. 9000,- pr. semester og
søknadsfristen 1. juni.

For begge informasjon og påmelding
til begge kursene kan Studieforbundet
i AF v/ Tove Høgseth kontaktes. Hun
har tlf. 22 82 33 92, og faks 22 42 45
48. Epost-adressa er saf@af.no.

AF møter stortingsgruppene

I perioden medio februar til medio
april har AF invitert stortingsgruppene
til kontaktmøteer. I disse møtene har
AF ønsket å sette søkelyset på:

-  Den organisasjonspolitiske
    situasjonen.
-  Det forestående lønnsoppgjøret.
-  Vilkår for høyere utdanning i Norge.
-  Etter- og videreutdanning.

AF med i EUROCADRES

Etter forhandlinger med LO har AF
Norges plass i styret for
EUROCADRES - dvs. Rådet for aka-
demikere og høyere funksjonærer. Or-
ganisasjonen er offisiell høringsinstans
i forhold til EUs ulike organer, og har
de siste årene hatt et høyt aktivitetsnivå,
melder AFs internasjonale sekretær In-
geborg Aasnæs.
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«Bibliotekarforbundet er et landsomfat-
tende fagforbund, med formål å arbeide
for medlemmenes lønns- og arbeidsvil-
kår…» står det i vedtektene. Et av tilta-
kene for å gjøre dette er å reagere på
utlysinger som ikke gir bibliotekarer
lønns- og arbeidsforhold som er aksepta-
ble. I sekretariatet reagerer vi på
utlysinger av stillinger som ikke har riktig
stillingskode eller avlønning, stillinger i
videregående skoler som ikke er hele,
biblioteksjefstillinger som er utlyst med
lavere avlønning enn ltr. 26 osv.

Dersom vi er i tvil om det er nødvendig å
reagere på en utlysing eller det kan være
lokale forhold som gjør at stillingen ser
«rar» ut på papiret, kontakter vi lokale

tillitsvalgte eller medlemmer og spør om
det er spesielle forhold som påvirker
utlysingsteksten. Lokallagene i det aktu-
elle området får kopi av reaksjonen fra BF
sentralt, dersom de ønsker å følge opp
videre.

En god del stillinger annonseres i Aften-
posten , Bibliotekforum og Bibliotekaren.
Dersom de annonseres der finner vi i
sekretariatet annonsene og har mulighet
for å reagere dersom det er nødvendig.
Men dersom stillinger kun er utlyst i lokal
presse finner vi ikke utlysingene og kan
derfor ikke sende en henvendelse til
arbeidsgiveren. Vi oppfordrer derfor alle
medlemmer til å følge med i sin lokal-
presse, og tipse oss dersom dere kommer
over noe som ikke er riktig ut. Ta en kopi
av utlysingen og send den inn eller faks
den over til sekretariatet. Det er bedre at
vi får flere kopier av utlysingene enn at vi
ikke får dem i det hele tatt.

Her er oversikt over de utlysingene vi har
reagert på i løpet av de siste månedene:

Reaksjoner på
utlyste stillinger

Sølvi Kristiansen
Faglig sekretær

27.11.97 Høgskolen i Oslo Vedr. utlysing av bibliotekarstilling

22.12.97 Vest-Agd.fylkeskommune Utlysing distriktsbibliotekar

22.12.97 Lebesby kommune Utlysing biblioteksjef

15.01.98 Sande videregående Utlysing bibliotekarstilling

10.02.98 Søgne kommune Vedr. stilling som barnebibl./skolebibl.

10.02.98 Nord-Aurdal kommune Vedr. kode på biblioteksjefstilling

11.02.98 N-Trøndelag fylkeskomm. Vedr. avlønning av distriktsbibliotekar

11.02.98 Bamble kommune Vedr. stilling som Bibliotekar I

25.02.98 Strømsbu videregående Vedr. stilling som bibliotekar

18.03.98 Vardø kommune Vedr. utlysing av stilling som bibl.sjef

19.03.98 Tustna kommune Utlysing av stilling som biblioteksjef

19.03.98 Eide kommune Utlysing av stilling som biblioteksjef

19.03.98 Fræna videregående Utlysing av stilling som bibliotekar

320.000 er en middels lønn -
sier meningsmåling

Det er forsøkt skapt en myte om at AF
organiserer høytlønte akademikere.
Dette rimer dårlig, når vi vet at gjen-
nomsnittlig årsinntekt for ansatte med
høyere utdanning i staten er under
250.000 kr, og for kommunal sektor
under 240.000 kr.

I en meningsmåling, foretatt for AF
av Opinion, svarer halvparten av de
spurte at 320.000 kr er en middels års-
lønn. I den samme undersøkelsen ble
det også stilt spørsmål om hvilken
begynnerlønn man mente var pas-
sende for nyutdannede med fem års
utdanning utover videregående skole.
Nær halvparten av de spurte anslo en
passende begynnerlønn til å være over
240.000 kr - det vil si ca. 40.000 kr
mer enn hva som er realiteten for
langtidsutdannede i offentlig sektor i
dag. Hovedtyngden av våre grupper
har med dette som utgangspunkt langt
igjen før de kan omtales som høyt-
lønte!

Bilder i bladet!

I nr. 2/98 hadde Elisabeth Bergstrøm
en artikkel om bibliotekenes barne-
avdelinger. Og her er - bedre sent enn
aldri! - bilde av Elisabeth Bergstrøm.

Redaksjonen i Bibliotekaren ønsker å
billedlegge så mye stoff som mulig.
Spesielt ønsker vi bilder av dere som
skriver innlegg eller blir omtalt i arti-
kler. Takk skal dere ha!
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Randi Rønningen
Forbundsleder

Vi vet enda ikke om det vil bli sentrale
justeringer i tilknytning til årets tariffopp-
gjør. Med sentrale justeringer menes at det
skjer endringer i stillingskoder sentralt som
får følger for alle som innehar denne koden.
Eksempler på sentrale justeringer er å flytte
en stillingskode fra en lønnsramme til en
annen, heve minstelønnen for en stillings-
kode eller endre på lønnsrammenes opp-
bygging.

For å være forberedt dersom det blir avsatt
en pott til sentrale justeringer, har AF bedt
medlemsforeningene sende inn krav på sine
områder. Nedenfor er BFs krav kort gjen-
gitt. Vi presiserer at disse ikke er behandlet
i AF, de kan derfor bli endret før de eventu-
elt presenteres for arbeidsgiver. BFs krav
må selvsagt tilpasses de andre foreningenes
krav. Og vi vet altså ikke om det overhodet
blir justeringsforhandlinger i år.

Kommunal sektor

I kommunal sektor ønsker BF å prioritere
minstelønnen for ledere i struktur II, der
hvor vår kode 7027 Avd.leder bibliotek er
plassert. Minstelønnen er i dag lønnstrinn
26, noe som er forholdsvis mye lavere enn
for ledere i de to andre strukturene, om vi
sammenligner med grunnstillingene. BF
finner det også uheldig at stillingen som
avdelingsleder i kommunene er plassert
mye lavere enn tilsvarende stilling i statlig
sektor, som har et spenn fra l.tr. 34 til 40.

Stillingskode 7439 Biblioteksjef er plassert
blant ”Diverse stillinger” og er derfor ikke
sikret en minstelønn. Vi vet at det fremdeles
er biblioteksjefer som er lønnet lavere enn
minstelønnen for ledere, altså lavere enn
lønnstrinn 26. Dette finner vi helt uholdbart
og ber om at koden blir flyttet til lederstil-
linger i lønnsstruktur II. Selv om minsteløn-
nen for lederstillingene er lav i dag, vil en
flytting av biblioteksjefen hit i hvert fall gi
garanti for en minstelønn. Koden vil også
bli fanget opp av eventuelle sentrale juste-
ringer for lederstillingene.

Justeringskravene
BF mener kode 6112 Distriktsbibliotekar
må få en annen tittel. Dagens tittel er forel-
det og gir gale signaler om stillingens
innhold, noe vi ser får negative konsekven-
ser for lønnsfastsettelsen lokalt. Vi foreslår
at den endres til Bibliotekkonsulent. Ved en
slik tittelendring vil det også være mulig å
benytte stillingskoden andre steder enn i
fylkesbibliotekene.

BF mener minstelønnen for grunn-
stillingene i lønnsstruktur II er for lav. Det
er her kode 7026 Bibliotekar er plassert. De
av våre medlemmer som er plassert i denne
koden blir sjelden prioritert i lokale for-
handlinger og blir derfor hengende etter
lønnsmessig.

Oslo kommune

I Oslo kommune ønsker BF å prioritere
skolebibliotekarene. Tidligere var skole-
bibliotekarene i Oslo kommune plassert i en
egen stillingskode og direkte plassert i
lønnstrinn 23. Ved saneringen av stillings-
kodene i 1996 ble disse stillingene flyttet til
grunnkoden. BF mener denne plasseringen
er urimelig i forhold til stillingenes innhold
og ansvar. Primært vil vi ha en egen kode
for skolebibliotekarene, slik som tidligere.
Vi  tror imidlertid det er vanskelig å få
gjennomslag for nye koder, og krever
derfor at skolebibliotekarene flyttes fra
grunnkoden til kode 357 Spesialbibliotekar.

I tillegg til skolebibliotekarene fremmer BF
krav om en heving av lønnen for biblioteka-
rer som innehar kode 140 Avd.leder.

Staten

I følge samarbeidsavtalen med Forsker-
forbundet/Fagbibliotekarforeningen fremmer
ikke BF egne krav i statssektoren, men støtter
de kravene som blir fremmet av Forsker-
forbundets Fagbibliotekarforening (FBF).

FBF fremmer krav på alle stillingskodene for
bibliotekarer. De krever grunnstillingen, kode
1074, plassert i en høyere lønnsramme. For å
opprettholde forholdet mellom grunnstillingen
og kode 1213 Bibliotekar krever de endringer i
lønnsramme 22 hvor koden er plassert i dag.
FBF krever også endrede lønnsspenn for kode
1178 Avdelingsbibliotekar og kode 1077
Hovedbibliotekar.

Forslag til nye forskrifter til
biblioteklova

Nå har Statens bibliotektilsyn sendt ut
sitt forslag til «Endring av forskrift om
personale i kommunale folkebibliotek».
Forskriften er hjemlet i biblioteklova,
hvor det i paragraf 5 heter: «Alle kom-
muner skal ha fagutdannet biblioteksjef.
Departementet kan dispensere fra be-
stemmelsen i denne paragraf og gir
nærmere forskrifter om kvalifikasjons-
krav og overgangsordninger.»

I følgebrevet til forslaget skriver direk-
tør Asbjørn Langeland i Statens biblio-
tektilsyn at «Den generelle utviklingen
har gjort det nødvendig å foreta end-
ringer i forskriften», og at forslaget de
legger fram har vært til behandling i
Kulturdepartementet.

Høringsfrist er 31. mai. Bibliotekar-
forbundet er høringsinstans. Listen over
høringsinstanser består av landets kom-
muner og fylkeskommuner, KS,
fylkesbiblioteksjefkollegiet, NBF,
NKF, KFO, NBL, AF, BF, universite-
tene og høgskolene.

Det er i realiteten på to områder at Sta-
tens bibliotektilsyn nå foreslår endrin-
ger. Det ene gjelder hvilke kvalifika-
sjonskrav som skal definere «fagutdan-
net biblioteksjef». Det andre dreier seg
om hvorvidt store kommuner skal
kunne fravike kvalifikasjonskravene.

Etter at bibliotekarutdanninga i Tromsø
ble etablert, har det vært et tidsspørs-
mål før Statens bibliotektilsyn og Kul-
turdepartementet måtte foreslå forskrif-
ter som rommet andre utdanningsveier
enn den i Oslo. De har nå forslått ny
ordlyd i forskriftens punkt 2:

«Med fagutdannet biblioteksjef forstås:

- kandidat med bibliotekareksamen fra
Høgskolen i Oslo eller tilsvarende nor-
disk bibliotekarutdanning

eller

- kandidat med cand.mag.-grad som
inneholder minimum 40 vekttall med
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I «Bibliotekaren» nr.2, 1998, blir utlys-
ning av vikariat for bibliotekar 1 i Bamble
kommune kommentert. Stillingen er åpnet
for søkere uten utdanning og da med
direkteplassering i lønnstrinn 18. Søkere
med utdanning plasseres i l.tr. 17 - 27.
Som det kommenteres i spalten: Er det
ikke noen som har sagt at det skal lønne
seg å investere i utdanning?

Om stillingsannonser og trykkfeil

Ingrid Grandum Berget
Biblioteksjef
Bamble kommune

Svaret er selvfølgelig JA.

Bamble er blant de kommunene som har
sett nødvendigheten av å løfte lønns-
plasseringen for fagutdannede biblioteka-
rer for å trekke til seg gode søkere. Lønns-
plasseringen i annonsen er en trykkfeil.
Det korrekte for stillingen er plassering i
l.tr. 26 - 27.

I skrivende stund (11.02.98, red.anm.)
vurderes ny utlysning av stillingen.

Årsmøte i Sogn og Fjordane
BF

Det har vært årsmøte i
Sogn og Fjordane BF.
Møtet ble holdt 10. mars i
Jølster folkebibliotek sine
lokaler, og 14 av lokallagets 30 medlemmer møtte opp. Lokallagets leder Lise Vik-Haugen
(bildet under) ønsket velkommen. Kari Elin Røyrane ble valgt til møteleder og loset for-
samlinga sikkert gjennom de vanlige årsmøtesakene. Årsmelding, regnskap, aktivitetsplan

og budsjett ble behandlet forskriftsmessig, men uten de
store uenigheten. Valget gikk også greitt for seg, med
gjenvalg av Lise Vik-Haugen som lokallagets leder, og
gjenvalg også av styremedlemmene Signe Witsø og
Astrid Sandnes. Til varamedlemmer ble valgt Gunnvor
Schei (gjenvalg) og Kjetil Monsen (ny). Valnemnda ble
gjenvalgt og består fremdeles av Ingrid Dræge, Kari
Johanna Yttri og Anja A. Mjelde. Revisor Marit Sandal
ble også gjenvalgt.

Det er en positiv utvikling i Sogn og Fjordane BF. Spesi-
elt kjekt var det med flere nye fjes på årsmøtet. På bildet
øverst ser vi f.v. Hilde Farmen (Sogn og Fjordane fylkes-
bibliotek), Guri Aarhus (Hafstad vidaregåande skule) og
Nils Ove Ringøy (Høgskulen i Sogn og Fjordane).

Etter årsmøtet var det medlemsmøte
med Trond Minken (bildet under) som
innleder på temaet «Etterutdannings-
reformen og Buer-utvalget. Han tok for
seg behovet for kompetanseutvikling,
organisering av utdanningstilbud, krav
som reformen stiller bibliotekene over-
for, med mere.

bibliotekfag. Statens bibliotektilsyn gir
retningslinjer for hvilke fag og fag-
kombinasjoner som kan være aktuelle
innenfor rammen av 40 vekttall.

-kandidat med annen utdanning etter
spesiell vurdering av Statens bibliotek-
tilsyn.»

Når det gjelder spørsmålet om
kvalifikasjonskrav til biblioteksjefer i
store kommuner, har tilsynet foreslått
et nytt punkt 7 i forskriftene, lydende
slik:

«Særlig dispensasjonsordning for store
kommuner:

Store kommuner med godt utbygd bi-
bliotektjeneste og bred bibliotekfaglig
kompetanse kan søke om adgang til å
ansette biblioteksjef med andre kvalifi-
kasjoner enn de kvalifikasjonene en
bibliotekfaglig utdanning gir.

Søknad om slik dispensasjon skal be-
handles av Statens bibliotektilsyn, og
eventuell dispensasjon vil bli gitt på
grunnlag av en totalvurdering av biblio-
tektjenesten i kommunen.»

I forordet til forskriften er det samme
forhold omtalt, men med litt andre ord:

«I enkelte store kommuner kan det være
grunnlag for å fravike regelen om
bibliotekfaglig kompetanse for
biblioteksjefen, dersom det kan godt-
gjøres at det aktuelle folkebibliotek er
sikret stabil bibliotekfaglig kompetanse
på annen måte. Statens bibliotektilsyn
vil ved behandling av dispensasjons-
søknader legge vekt på at kommunens
totale bibliotekvirksomhet oppfyller
visse krav:

*  Bibliotekvirksomheten må dekke alle
de funksjonene en  normalt venter av et
folkebibliotek jf. Reglement for folke-
bibliotek - veiledende retningslinjer.

*  Det må være et tilstrekkelig antall
ansatte med bibliotekfaglig utdanning
til å ivareta de funksjonene som er nevnt
i reglementet på en tilfredsstillende
måte.»

(Foto: ebe)

(Foto: ebe)

(Foto: ebe)

Erling Bergan
Redaktør
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Arbeidsmarknad og lønsnivå

Møre og Romsdal har 38 kommunar, i 3 regionar: Sunnmøre,
Romsdal og Nordmøre. Mange av desse kommunane er små
og vel ein tredel av kommunane har ikkje fagutdanna biblio-
tekar i biblioteksjefstillinga. I kommunar der det ikkje er
vilje til å satse på heile stillingar er det heller ikkje lett å få
fagutdanna søkarar, og deltidsbibliotekarane i
deltidsstillingar finst det enno mange av. Mange av dei
andre biblioteksjefane er òg einetilsette i sine bibliotek.

Vi har lite karrieremuligheter i umiddelbar nærleik, og
særleg i dei store biblioteka og i høgskolebiblioteka er
det lite gjennomtrekk. Dette er svært tydeleg t.d. ved
Ålesund bibliotek/Møre og Romsdal fylkesbibliotek, som
til saman har den største arbeidsplassen for bibliotekarar
her i fylket. Med unnatak av 2 halve stillingar som vart
oppretta i 1997, har bibliotekarane i gjennomsnitt vore
tilsette ved biblioteket i 18 år!

Vi har også døme på at det kan vere vanskeleg å få
bibliotekarar til ledige stillingar. Til ei nyoppretta stil-
ling ved ein vidaregåande skole i Kristiansund i fjor var
det 3 søkarar som alle trakk seg på grunn av dårlege
lønsvilkår - og det vart først tilsett bibliotekar etter 2.
gangs utlysing, då løna vart heva frå lønsramme 7.1 til
7.2.

Årsmøtet i lokallaget valde i fjor å peike ut bibliotekarar
i vidaregåande skole som ei spesiell satsingsgruppe i ein
periode. Her er no fagutdanna bibliotekarar i 10 vidaregåande
skolar, men berre 4 av desse er i full stilling. Det har vore ei
positiv utvikling dei siste åra når det gjeld oppretting av nye
stillingar i skolane - sjølv om opptrappinga går alt for seint.
Det vi i BF har prøvd å ta tak i er lønsplasseringa til desse
bibliotekarane. Dei er alle løna som bibliotekar i kode 7026,
men burde etter vår meining ha vore plasserte i kode 7027

som leiar av ei sjølvstendig avdeling.

Styret vil no prøve påvirke fylkesutdanningsavdelinga til å ta
ansvar frå arbeidsgjevarsida når det gjeld arbeidssituasjonen
for  bibliotekarane i vidaregåande skole. Vi reknar med å
jobbe vidare med dette prosjektet også i 1998.

Ved dei lokale forhandlingane har dei BF-tilsette i fylkes-
kommunen prioritert bibliotekarane i vidaregåande skole dei
to siste åra. Vår forhandlingsleiar i 13-gruppa har kjempa for
ei omnormering av desse stillingane til avdelingsleiar, utan å
få forståing for dette frå arbeidsgjevar. Spørsmålet vi får
tilbake over bordet er : «Men kven skal dei leie?» - og ingen
andre argument bryt igjennom!

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein vanskeleg
forhandlingsmotpart, i 1997 oppnådde BF i fylkeskommunen
at vi fekk eitt -1- lønstrinn innvilga på våre krav frå 6
distriktsbibliotekarar, 2 sjukehusbibliotekarar og 3
bibliotekarar i v.g. skole....

Men ikkje alt er like svart. Mange bibliotekarar i folke-
biblioteka har fått ei uttelling ved lokale forhandlingar i
kommunane sine som dei ikkje har vore i nærleiken av med
sin tidlegare organisasjonstilknytningar. Nokre har oppretta
god kontakt med samarbeidspartnarar i AF lokalt, og andre,
særleg dei einslege biblioteksjefane, har nytta seg av

Rapport frå Møre og Romsdal
lokallag av BF

Anne Marie Øvstegård
Lokallagsleder i
Møre og Romsdal BF

Bibliotekarforbundets  lokallagsleder Anne Marie
Øvstegård i Møre og Romsdal, også aktiv med utlån
frå bokbåten Epos.
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telefonforhandlingar frå BF sentralt - med
stort hell. Eg har høyrt rosande omtale av
Sølvi sine forhandlingsevner, som har kome
frå motparten på andre sida av bordet!

Mange har også tatt utfordringa med å vere
tillitsvald for seg sjølv og andre, og har
hausta nyttige erfaringar av det. Vi har hatt
fleire tillitsvalde av garde på kurs dei par
siste åra. Konklusjonen frå mange er at det
var kanskje ikkje så skummelt å vere aleine
i sin organisasjon som vi trudde då BF
starta opp?

Medlemmer

Når vi no kan vise til at det går godt an å nå
fram i forhandlingane lokalt sjølv om ein
tilhøyrer ein liten organisasjon, har vi fått
gode argument ovanfor dei som var
avventande, og vi har fått med oss stadig
nye medlemmer.

Vi var strålande fornøgde ved årsskiftet då det viste seg at
medlemstalet var nådd 43 - det er ganske bra i eit fylke der
det fortsatt er mange utan fagutdanning i biblioteksjefstilling-
ane.  Vi har medlemmer i fylkeskommunen, og i kommunane
- praktisk talt alle dei fagutdanna bibliotekarane ved dei tre
store biblioteka i byane (Ålesund, Molde, Kristiansund), og
ein einaste statstilsett som jobbar hos Fylkesmannen.

Vi har i det siste prøvd å påvirke  potensielle medlemmer
gjennom direkte kontakt, men har ikkje så mange igjen av dei
som satt «på gjerdet» - inntrykket er at dei nytilsette, unge er
det lett å få tak i når dei tar til i ny jobb. Medan ein del av dei
som enda ikkje er innmeldte ikkje ein gang er potensielle
medlemmer lengre - dei berre vil ikkje inn i AF! Det kan vere
at dei har partitilknytning og verv i andre arbeidstakarorgan-
isasjoner, og desse kan vi ikkje gjere særleg mykje med. Vi
vil difor fortsetje med å legge hovudtyngda av vervearbeidet
på nye bibliotekarar i fylket.

Styret

Vi har prøvd å ha representantar frå både fylkeskommunale
og komunale bibliotek representert i styret, og har også sørga
for å ha eit styre som har hatt høve til å møtast, ved at alle
dei faste styrerepresentantane  i denne perioden har hatt
tilhald på Sunnmøre. Målsetjinga har vore å heller flytte
styret rundt i fylket, for på denne måten å få fleire med i
arbeidet. Etter vårt årsmøte den 10.mars vil nye folk frå
Nordmøre/Romsdal- regionen ta over styringa.

Aktivitet

Vi har halde eitt medlemsmøte i året i tillegg til årsmøtet. Vi
har prøvd å hente inn eksterne innleiarar til desse møta og ha

eit tema som fenger. På det siste møtet, hausten 1997, tok vi
opp temaet søndagsåpne bibliotek. Vi hadde då invitert Jan
Erik Sandhals, tillitsvald ved Trondheim folkebibliotek til å
innleie om deira praktiske erfaringar. Det førte til ein aktiv
og god diskusjon blant dei medlemmene som hadde møtt
fram.

Eitt av problema i eit ferjefylke som vårt, med lange
avstandar mellom nord og sør, er sjølvsagt at det går mykje
tid til reising for medlemmene, og det kan vere vanskeleg å
samle folk til møte. Vi starta så optimistisk med det første
stiftingsmøtet og det aller første årsmøtet, der vi hadde svært
god oppslutning - då var alle prega av den same gløden og
entusiasmen over å ha fått vårt eige fagforbund. Seinare har
det vist seg at om medlemstalet er stigande er oppmøtet på
møta våre synkande. Eg trur at etterkvart som vi er blitt «vant
med» å ha BF, må også BF i større grad konkurrere med
andre møter og andre gjeremål i ein travel kvardag. Dette er
sjølvsagt ei utfordring for oss i styret.

I vår gjer vi eit forsøk med å flytte årsmøtet frå ein laurdag
ettermiddag til ein tirsdag kveld, og lokkar med varm mat!
Vi har også for første gang sett opp eit temamøte i tillegg til
årsmøtet. Vi vil prøve å trekke på lokale krefter denne gan-
gen, og har invitert leiaren for fylkeskontaktgruppa i AF i
Møre og Romsdal til å orientere om situasjonen i AF, om den
lønspolitiske offensiven, og om tariffoppgjeret til våren.

For å gjere det lettare for fleire å møtast foreslår styret på
handlingsplanen for 1998 at ein skal arrangere 3 regionale
møter, i tillegg til eit felles medlemsmøte for heile fylket. Det
er tenkt å vere uformelle møter, utan ein ekstern innleiar, men
med representantar frå styret, der ein prøver å fylle behovet
for å møtast og utveksle erfaringar - kanskje knytt opp mot
dei lokale forhandlingane.

➯ s. 14

Eitt av problema i eit ferjefylke som vårt, med lange avstandar mellom nord og
sør, er sjølvsagt at det går mykje tid til reising, skriv BF-leiaren i Møre og Roms-
dal Anne Marie Øvstegård. (Foto: AMØ)
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Fylkesforum

Møre og Romsdal har eit fungerande fylkesforum for AF, der
BF har hatt 2 medlemmer. Fylkeskontaktgruppa har jobba
med å bygge opp eit nettverk og registrere kvar forening sine
representantar i ei adresseliste, slik at vi har no ein god over-
sikt over moglege alliansepartnarar. Etter lønskonferanse og
diskusjonsmøte i fylkesforum den 19.februar har BF no også
ein representant i fylkeskontaktgruppa. På dette møtet vart

det også diskutert om fylkesforumet kan ha ein funksjon som
støtte for dei små organisasjonane, og vi melde då at BF kan
vere interesserte i eit samarbeid t.d.om lokale kurs for
tillitsvalde og andre.

Framtida

Den store saka for oss alle saman er sjølvsagt lønsutviklinga.
Mange ønsker seg eit samla løft på dei sentrale justeringane,
men lokale forhandlingar kjem vi ikkje utanom, og skolering
av fleire tillitsvalde vil fortsatt vere viktig framover.
Utteljingar her i fylket vil særleg vere mogleg ved ei utskif-
ting av deltidsbibliotekarstillingar i kommunane til fagut-
danna biblioteksjef, og ved ei heving av status for
bibliotekarane i vidaregåande skole.

Utfordring

Til sist vil eg sende stafettpinnen sørover, og i beste OL-ånd
sender eg  Anne Kristin Undlien i Agder ut på neste etappe!

s. 13 ➯

Birgitte Andersen, biblioteksjef i Kragerø, har reagert på min
leder i Bibliotekaren nr 2 i år. Hun beskylder meg bl.a. for å
ta alle oppslag i en avis for god fisk.

Jeg har forståelse for kritikken. Avisinnlegget jeg refererte
fra stod i Dagbladet, og erfaring tilsier at ikke alt som står
der er like etterrettelig. Derfor kontaktet jeg også Birgitte
Andersen før Bibliotekarforbundet eventuelt gjorde en hen-
vendelse til Kragerø kommune om saken. De opplysningene
jeg fikk fra henne ga et mer nyansert bilde enn det som fram-
kom i avisen, og jeg så ingen grunn til at BF skulle gjøre noe
mer med saken.

Min leder var allerede skrevet og sendt redaksjonen da jeg
snakket med biblioteksjefen. Jeg ser i ettertid at noen av mine
formuleringer er uheldige, og at jeg burde anstrengt meg mer
for å få de rettet opp i forhold til nye opplysningene.

Når jeg ikke sørget for å endre det jeg hadde skrevet kommer
det av at hensikten med min leder ikke var «å ta» Kragerø
kommune eller biblioteksjefen der, derfor utelot jeg også å
nevne i hvilken kommune dette hadde skjedd. Min frustrasjon
var at denne saken passet godt inn i det bildet jeg har av
hvordan mange arbeidsgivere ser på vår profesjon og hvordan
media framstiller oss. Jeg skjønte også at vedkommende ikke
var ansatt som bibliotekar, men for media synes det som om
alle som arbeider i bibliotek er bibliotekarer, uansett om de
har en godkjent utdanning eller ei. Og vi har dessverre svært
mange tilfeller der personer uten bibliotekarutdanning, spesi-
elt lærere, blir tilsatt i stillinger som er tiltenkt fagutdannede
bibliotekarer.

Når jeg i min leder snakket om arbeidsgiver mente jeg selv-
sagt ikke biblioteksjefer. Jeg er overhodet ikke i tvil om at
Birgitte Andersen og landets øvrige biblioteksjefer har høye
tanker om de oppgavene vi utfører i bibliotekene, og at
bibliotekarkompetanse er av stor betydning for å utføre
oppgavene på en tilfredsstillende måte. Men det er dessverre
ikke alltid vi får gjennomslag for dette synet overfor etats-
sjefer, personalsjefer og lignende.

Et svar til biblioteksjef Birgitte
Andersen i Kragerø

Randi Rønningen
Forbundsleder

Vi var strålande fornøgde ved årsskiftet då det viste seg at
medlemstalet var nådd 43 - det er ganske bra i eit fylke der det
fortsatt er mange utan fagutdanning i biblioteksjefstilling-
ane, seier BF-leiaren i Møre og Romsdal. Her til venstre,
saman med gode kollegaer: Liv Randi Foss  i midten og Grete
Thingnæs til høgre. (Foto: AMØ)
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Arbeidssituasjonen for avgangskullet 1997 
ved Høgskolen i Oslo - Bibliotek- og 
informasjonsstudiene

Arbeidssituasjonen for avgangskullet 1997
pr. 1. oktober 1997

Vi oversender til orientering vår undersøkelse om arbeidssitua-
sjonen for avgangskullet 1997. 

Undersøkelsen foretas årlig pr. 1. oktober. Det er kun kandidater 
med vitnemål som er med i undersøkelsen.

Telemark BF har hatt årsmøte
Fra referent Marianne Harestad har vi mottatt protokoll fra 
Telemark BF sitt årsmøte. Det ble avholdt på Porsgrunn bibliotek 
5. mars i år. BFs leder Randi Rønningen var tilstede. 

Møtet ble åpnet av Signe Hansen, som overlot ordet til dirigent 
Kjersti Bjerka. Årsberetning og regnskap ble lagt fram og 
godkjent. Under punktet om virkeplan ble det tatt inn at BF skal 
arbeide for oppgradering til fulle stillinger i de videregående 
skolene i Telemark. Det ble også tatt inn at BF tar kontakt med 
Telemark biblioteklag for å få til et samarbeid om et temamøte. 
Det står om dette i protokollen: «Elisabeth Bergstrøm som 
fremmet dette forslaget ønsket at BF tar del i en fagpolitisk 
debatt og at vi derfor henvender oss til NBF avd. Telemark for å 
få til et samarbeid omkring bibliotekfaglige tema. Dette er 
forøvrig i tråd med et vedtak på landsmøtet i BF.»

Budsjettet for 1998 ble godkjent. Et eget forslag om retningslin-
jer for tilskudd til reise til møter i Telemark BF ble enstemmig 
godkjent. Forslaget var fremmet av styret, for at de med lang vei 

skal ha bedre mulighet til å komme på møter i BF.

Til nytt styre i Telemark BF ble valgt Elisabeth Bergstrøm 
(gjenvalg), Vegard Krog Petersen (ny) og Astrid Marie Wegner 
(ny), med Ragnhild Baksås (gjenvalg) og Øydis Østenstad (ny) 
som varamedlemmer. Birgitte Andersen (gjenvalg) ble valgt til 
revisor. Hele valgkomitéen ble skiftet ut, og består nå av Signe 
Hansen, Kristin Kleppo Grøndalen og Marianne Harestad.

Styret i Telemark BF har fungert som et team uten leder. Etter en 
liten debatt ble det enighet på årsmøtet om at det burde velges en 
leder. Det kom forslag på Elisabeth Bergstrøm og hun sa seg 
villig.

Årsmøtet valgte også Kirsti Tveitereid som den ene BF-represen-
tanten til AFs fylkesforum. Den andre representanten velges av 
styret.

Ingeborg Thirud
Førstekonsulent
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Avgangskullene i 1994 1995 1996 1997

Antall svar 86 65 67 65

Svarprosent 84,3 73,0 85,8 73,8
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År 1994 1995 1996 1997

Fast ansatt - antall 22 22 25 23

                -  % 25,5 33,8 37,3 35,4

Herav heltid 12 18 23 19

        deltid 10 4 2 4

Engasjement - antall 24 10 12 18

                  -  % 27,9 15,4 17,9 27,7

Herav heltid 18 9 11 14

        deltid 6 1 1 4

Vikariat - antall 23 21 24 20

            -  % 26,7 32,4 35,8 30,8

Herav heltid 16 17 17 16

        deltid 7 4 7 4

Uten arbeid - antall 17 10 5 4

                 -  % 19,7 15,4 7,4 6,2

Annen arbeidssituasjon - antall 2 2 1 0

                                -  % 2,3 3,0 1,5 0

Sum antall 88 * 65 * 67 65

Tabell I  -  Ansettelsesforhold
Det totale antallet her er antallet besvart, dvs. 65 i 1997

* Noen oppgir å ha to deltidsjobber.
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Tabell II  -  Arbeidsplasser
Det totale antallet her er antall i arbeid, dvs. 62 i 1997

År 1994 1995 1996 1997

Folke/skolebibliotek - antall 32 25 26 25

                            -  % 46,3 43,1 41,9 40,3

Fagbibliotek/arkiv - antall 30 22 Fagbib.  23
Arkiv     6

Fagbibl.  20
Arkiv      9

                         -  % 43,4 37,9 Fagbibl.  37,0
Arkiv       9,7

Fagbibl.  32,3
Arkiv      14,5

Annet - antall 8 11 7 8

         -  % 11,5 19,0 11,3 12,9

Sum antall 70 * 58 * 62 62

* Noen oppgir å ha to deltidsjobber.

Tabell III  -  Uten arbeid eller arbeid andre steder 
                    enn i bibliotek  -  Årsaker

År 1994 1995 1996 1997

Fortsatte studier 9 4 3 2

Ikke mulig å få jobb i bibliotek eller 
arkiv 4 1 1 0

Andre grunner (familiesit., sykdom, 
andre ønsker) 4 6 2 2

Sum antall 17 11 6 4



SIDE  16 BIBLIOTEKAREN   4/98

65 av årets studentkull svarte på det utsendte spørreskjemaet. 
Skjemaet ble sendt til 88 nyuteksaminerte bibliotekarer. En del 
av årets kull manglet en eksamen eller godkjent hovedoppgave 
på fullført studium da spørreskjemaet ble sendt ut. Disse er 
følgelig ikke tatt med i undersøkelsen.

Svarprosenten er normalt 80-85 %. Dette gjør sammenligninger 
med øvrige år noe usikker. Svarprosent for 1995 og 1997 kullene 
er noe lav, ca. 73 %.

Av de besvarte er 6,2 % uten arbeid (dvs. 4 personer). To av idsse 
har valgt videre utdanning ved universitet og høgskole. En 
person var i overgang mellom to stillinger, en hadde selv valgt 
ledighet.

Deltidsstillingene varierer fra 40 % til 85 %. 5 personer har 60 % 
stilling eller mer. Deltidsstillingene er lokalisert til alle typer 
arbeidsplasser.

De 8 som har krysset av for andre typer arbeidsplasser i tabell II 
fordeler seg på: Databedrift, Systemutvikling, Dokumentasjons- 
og informasjonssenter, Opplæringssenter i privat næringsliv/avis, 
Konsulentbyrå for dokumentkontroll, Bokhandel, Internett-
tjenester.

De nyuteksaminerte bibliotekarene tjente sett under ett i gjen-
nomsnitt kr. 16.650,- i måneden, inkludert større og mindre 
deltidsjobber og stillinger utenom bibliotek/arkiv. Fjorårets 
gjennomsnitt lå på kr. 15 300,-.

Ser vi på det gjennomsnittlige lønnsnivået i de ulike arkiv/
bibliotek er tallene: 

(her er lønn i deltidsstillinger omregnet til lønnsnivå for 100 % 
stilling)

De høyest lønnede (kr. 22 500,-) befinner seg i år i det private 
næringsliv (databaseutvikling og kurssenter). 

År 1994 1995 1996 1997

Folkebibliotek / skolebibliotek 12 816 14 794 15 300 16 175

Offentlig fagbibliotek / arkiv 13 829 14 618 15 400 15 895

Privat fagbibliotek / arkiv 12 483 13 126 15 200 17 877

Kommentarer til tabellene:

Tabell IV  -  Gjennomsnittlig lønnsnivå

Høyest avlønning i folke-/skolebiblioteksektoren kr. 19 225,-.

Hvor er BF størst?
Medlemsregisteret til BF avslører hvilke arbeidsplasser som har 
flest BF-medlemmer. Dersom vi regner studenttilværelsen på 
Bislet som en arbeidsplass, er det de som er størst med 60 
medlemmer. Blant de «ordinære» arbeidsplasser er det Oslo 
kommune som har ansatt flest BF-medlemmer, i underkant av 60 
i alt. Mange av disse arbeider utenom Deichmanske bibliotek. I 
Bergen er det 32 BF-medlemmer og 31 av disse er på Bergen 
Offentlige Bibliotek.

Ellers har Bærum vært en sterk kommune for BF helt fra starten. 
Det er nå 44 BF-medlemmer i Bærum kommune, av disse 
arbeider 25 ved Bærum bibliotek. Hele 19 BF-medlemmer i 
Bærum arbeider i videregående skoler!

Ellers går det fram at både Stavanger og Asker har over 20 BF-
medlemmer hver. Biblioteksentralen har den største samlinga av 
BF-medlemmer utenom offentlig sektor (14 medlemmer), mens 
Høgskulen i Sogn og Fjordane har flest BFere på statlig sektor 
(10 medlemmer).
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Jeg har en drøm, om at en dag skal BOK-
NORGE få sin versjon av ØKONOMI-
NORGES, årlige og prestisjefylte tale om
RIKETS TILSTAND.

«Bokvesenets tilstand», skal være en
begivenhet som skal overgå det meste og
det beste av hva man ser ellers i bok-
Norge. Dette vil bli en milepæl i bokåret,-
og ett spenningsmoment for hele Norges
lesende befolkning. Endelig skal man få
vite hva som skjer i disse irrganger av
maktens bokhyller. Dette er et sted hvor
de fleste skulle ønske at man hadde en
aldri så liten mappe.

En årlig begivenhet hvor man trosser vær,
vind, overtid, gammelt fiendskap, refu-
serte forfattere, vond hals, søvnløse
netter, dårlig utlån, rotete kortkatalog, for
å bli sett av «alle som er der».

«Sentral-direktør-bok-sjefen» holder en
times tørr tale som framføres som en
TV2-vert hvor alt høres  like viktig ut,
fullstendig uten mimikk, men spekket
med Shakespearesitater som hittil har
vært ukjent for en ellers belest  forsam-
ling.

Talen vil avholdes  i vårt alles felles
boktempel, Hoved-Deichmann, hvor man
benker seg rund på provisoriske oppstilte
plaststoler rundt søyler og boktraller i sin
fineste stas, mens man konsentrer seg
dypt for å se engasjert ut. For her sitter
man alle: forlagssjefer, bibliotekarer,
markedskonsulenter, bokhandlere, redak-
tører og forfattere. Hele familien Bok er
samlet, nære som fjerne slektninger, ja

kanskje en fjern fetter er kommet over
Atlanteren, og soler seg i glansen som
hovedgjest. Dette er et familieselskap
som er like åpent og innovativt som IOC.

Kulturministeren smiler skjevt og later
som hun er helt uanfektet av murpussen
som daler i små flak, fra freskomaleriene
fra veggene, ned  på Stortingets Kultur-
komite. For fint skal det være. Her skal
man ikke spare på noe, sylskarp bukse-
press, glitrende kjoler, høy sigarføring,
og dyr parfyme skal ligge som en tung
London-tåke over lokalet, bibliotekarene
sitter der med stramme høye hårtopper,
og filttøflene er forlengst dyttet langt
under utlånsskranken.

Mens i de tusen hjem sitter Norges be-
folkning og dirrer av spenning over hva
de ulike BOK-aktørene mener om talen.
Så mens talen lires av sitter de som føler
seg mest betydningsfulle, og lurer på hva
de skal si når Dagsrevyen og annen
presse kommer stikkende med sine
mikrofoner for å høre hva deres analyse
av bokåret har vært. Egentlig er det ikke
så nøye hva man sier, for det litterær-
systems svar på Olav Gran Olsson vil
kludre det til, slik at eventuelle seere ikke
vil skjønne noe uansett. Hovedsaken er at
man får sagt de forløsende ord, som man
tror er intellektuelle og samtidig provose-
rende i dagens elektronisk baserte sam-
funn. Som f.eks: « Boken som medium er
ikke død». Ellers kan man kaste rundt seg
med fraser som overoppheting, tid for
ettertanke, sterkere kjedesamarbeid, CD-
ROM, Harald Grieg, børs og katedral,
innstramminger av bokbudsjett....osv.

Etterpå går man og spiser en bedre mid-
dag, gjerne litt strutsekjøtt, og ut i de små
timer kan man tusle hjem, med et smil
rundt munnen, og buksepressen litt
mykere, blid og fornøyd vel vitende om
at neste år er det nok en tale, temmelig lik
årets BOK-jippo. Dersom man da blir
invitert til denne ekslusive familiefesten,
hvor bare de få utvalgte og invidde
skjønner hva man sier,....... og godt er
det.

Bokrikets tilstand.....
Cathrine Almaas
Bibliotekar og bokhandler
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Jeg har lyst til å ta opp igjen tråden fra Bibliotekaren nr. 6/96, der
Kirsti Tveitereid har et innlegg om barnebibliotekarer og lesing,
med overskrift «Ubunden arbeidstid?».

I nr 9/96 utfordrer Siri Jordal, Odda bibliotek, Bibliotekar-
forbundet til å jobbe for at barnebibliotekarer får fast lesetid
nedfelt i sine arbeidsavtaler.

Dette synes jeg er et veldig godt
forslag som BF burde ta seriøst.
Det forventes fra lånerne at barne-
bibliotekarene har god kunnskap
om bøkene vi tilbyr.  Foreldre og
lærere vil ha gode tips, og barna
selv skal gjerne ha greie på hand-
lingen i bøkene.  Det nytter ikke å
komme med noe svevende om at
«temaet i denne boka er ... », osv.
Derfor føler vi barnebibliotekarer
oss forpliktet til å lese mye.

Etter en del år er det ikke til å
unngå at man bli lei av å bruke
mye av fritida på barneboklesing.
Mange har rett og slett ikke tid
eller anledning og går dermed med
konstant dårlig samvittighet.
Andre har kanskje egne barn eller
barnebarn som de kan «prøve»
bøkene på og får dermed litt «gra-
tis».

Man kan hevde at de fleste som
velger å jobbe i en barneavdeling,
har gjort dette utfra en sterk inter-
esse for barnelitteratur og et ønske
om å formidle den gode, spennede, morsomme boka til ungene,
gi dem leselyst og leseglede. Men det er grenser for hvor «snille»
vi skal være.  I utgangspunktet har bibliotekarer i folkebibliotek
dårlig lønn, og det føles ikke riktig å utføre gratisarbeid på fritida
i år etter år uten noen form for kompensasjon.

La meg ta et eksempel: I 1997 leste jeg ca. 50 barne- og ung-
domsbøker (bildebøker er da ikke tatt med). Hvis vi anslår at
hver bok gjennomsnittlig tar 2 timer å lese, er vi oppe i 100
timer.  Med en lønn på ca. 100 kr pr. time, vil dette utgjøre gratis-
arbeid for 10 000 kr i året.  Noe som trolig er et lavt anslag, for
50 bøker er antakelig ikke mye i forhold til hva mange andre
barnebibliotekarer leser.  Dessuten krever tykke og innholdsrike
ungdomsbøker langt mer tid enn 2 timer.

Det ville hjelpe betraktelig hvis barnebibliotekarer fikk rett på en
fast lestid i løpet av arbeidsuka.  Dette kunne organiseres på
forskjellige måter, f.eks. oppsatte «fritimer» hver uke, eller noen
dager fri hver måned til å sitte hjemme og lese, hvis det er ønske-

lig.  Det måtte jo da bli opp til ledel-
sen ved biblioteket og barne-
bibliotekaren å finne en ordning som
kunne godtas av alle parter.

På noen arbeidsplasser ville en slik
ordning la seg gjøre, mens på andre
steder ville det høyst sannsynlig være
vanskelig for barnebibliotekaren å få
gjennomslag for et slikt krav. Derfor
synes jeg det er viktig at BF, som vår
fagforening, tar opp dette spørsmålet,
slik at det kunne finnes fram til en
løsning for gruppen barne-
bibliotekarer under ett.

For ikke å være urealistisk, kunne jeg
foreslå 2 lesedager pr. måned.  Det er
ikke mye, men ville likevel hjelpe.
Jeg er dermed enig i Tvetereids
forslag som utgjør omtrent det
samme.  Hva mener andre barne-
bibliotekarer?

Jeg synes vi trenger en debatt der
synspunkter og forslag kommer fram.
Spørsmålet er viktig, ikke minst med
tanke på rekrutteringen til til barne-
bibliotekaryrket og med tanke på å
ikke miste barnebibliotekarer over til

andre avdelinger.  Ballen er dermed kastet nok en gang - tar
bibliotekmiljøet og BF den opp?

Når får barnebibliotekarene
tid til å lese?

Kari Westheim Arntsen
Bibliotekar
Asker bibliotek

Kari Westheim Arntsen tar opp igjen debatten om re-
gulert lesetid for bibliotekarer. Her gjør barne-
bibliotekar Hilde Sjølset et forsøk på å lese i arbeids-
tida, på Fauske bibliotek i 1996. (Foto: HS)
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Det har vært flere artikler  i Bibliotekaren fra lokallagenes liv og
virksomhet. Og det har vært blandet lesning, for hvor er liv og
hva er virksomhet?

Jeg har selv sittet  2  år i styret i Akershus lokallag som er landets
største med pr. d.d. 141 medlemmer. Årsmøtet er nettopp avvi-
klet, og 7 - syv - medlemmer møtte. Valgkomitéen hadde gjort
jobben og hadde kandidatene klare, så ingen behøvde å være
redde for å bli valgt! Riktignok glemte vi å reklamere med at vi
serverte pizza. Men det forklarer ikke det elendige fremmøtet. Vi
har hatt samarbeid med Oslo og Østfold om medlemsmøter. 30-
40 personer har møtt - fra 3 lokallag som ligger nær hverandre og
har gode medlemstall. Riktignok husket vi dengang å si fra om
pizza’en, men fremmøtet er likevel ikke strålende. M.h.t. tema
man skal ta opp på medlemsmøtene er det slått fast på sentralt
hold at man skal vokte seg vel for å tråkke  i bedet til NBF og
deres lokallag. Da begrenser emnene seg drastisk.

ER DET LIV LAGA FOR LOKALLAGENE? Eller er strukturen
med en hovedorganisasjon med lokallag i hvert fylke rett og slett
avlegs? Når man skal lage en ny organisasjon  som BF er det
fristende å bruke oppgåtte spor. NBF og svært mange andre har
nettopp denne strukturen. Det er trist å høre om lokallag som
ikke har mulighet til å holde styremøter, fordi avstandene er for
store og pengepotten for liten til flybilletter. Hva blir det igjen av
virksomheten? Et viktig element  i et styre må nettopp være å
komme sammen til drøfting og gjennomgang av saker.  De
personlige kontaktene er i så måte også viktige å opparbeide og
er noe av det som gir glede i all organisasjonsvirksomhet.

Bladet Bibliotekaren er et utmerket informasjonsorgan med
hyppige utgivelser. Som bibliotekarer får vi faktisk det vi trenger
av info fra det sentrale BF der. Lokallagene har hatt mulighet til å
bruke det til info om egen virksomhet. Det siste har i realiteten
blitt møteinnkallinger og et  referat i ny og ne. All annen infor-
masjon er god nok som den er via Bibliotekaren. Jeg kan se en
eneste grunn til å beholde lokallagene i BF: Verving av nye
medlemmer.  Særlig i de litt større lagene er det ikke så lett å få
oversikt over hvem det er mulig å verve. Men å beholde lokalla-
gene bare av den grunn?? Går det ikke an å finne en måte å gjøre
det på likevel? Vi er alle klar over at verving  faktisk er viktigere
for BF enn for mange andre.  Lokallagene skal ikke forhandle,
bare unntaksvis skal det foregå. Og hva blir det da igjen?

Er det mulig å lage en ny struktur der man kutter ut lokallagene
og lager en del utvalg direkte under BF? Det er nærliggende å
«emneklassifisere» til f.eks. utvalg for etterutdanning, utvalg for
verving, utvalg for utdanning av tillitsvalgte... Personlig har jeg
stor tro på å skape en stor gruppe med velinformerte medlemmer
på områdene som angår lønn og lønnsforhandlinger.  Faktisk
lurer jeg på om det kanskje er den eneste veien å gå, for man kan
ikke komme med lønnskrav uten å vise at man kan noe, at man
står for noe, at man utfører noe...  Disse utvalgene må få en bred
sammensetning både geografisk og faglig.

Det har vært  flott å se hvor fint det sentrale sekretariatet i  BF
har utviklet seg - og hvor dyktige og profesjonelle de har blitt.
Noen midler blir spart ved å kutte ut lokallagene. Kanskje ikke
nok til å lage utvalgene mange nok i første omgang, men man
fikk i så fall ta det viktigste først: Skolering av medlemsmassen i
nettopp dette med lønn og de mange fasettene i den forbindelse.
Sekretariatet vil muligens måtte bli større, men det ville det
kanskje måtte bli i alle fall?

Jeg bare spør en kveldsstund - og skulle gjerne hatt noen til å gi
svar!

Kjetterske tanker om
lokallagene i BF

Evelyn H. Rygg
Bibliotekar

DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI
KUNDE HOS TRONSMO!

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

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

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

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

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

tegneserier
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Bibliotekaren  har hatt et par artikler om kunnskapsorganisasjon.
Jeg har lyst til å fortsette - så kanskje kan det bli en serie? Jeg vil
spesielt ta opp katalogisering  innen dette sakskomplekset.

En evaluering

At katalogisering er en del av kunnskapsorganiseringen - og en
viktig del, håper jeg å få frem - synes åpenbart ikke de tre som
har evaluert bibliotekarutdanningen ved Høgskolen i Oslo,
Bibliotek- og informasjonsstudiene. Det såkalte Evaluerings-
utvalget bestod av Ole Harbo fra Danmarks bibliotekskole,
Mariam Ginman fra Åbo Akademi - Helsingfors Universitet og
Kari Christensen fra Universitetet i Oslo.

Det har vel vakt størst oppmerksomhet at utvalget foreslår at
undervisningen i andre emner enn informasjonskunnskap skal tas
ut av undervisningsprogrammet. Men faktisk ønsker det å bar-
bere informasjonskunnskap også. I punkt 4.6 står det: «... Kon-
sentrasjon om katalogisering og håndbøker [er] ikke lenger like
relevant for bibliotekarene. Dagens katalogiseringsoppgaver
består ofte i å importere ferdige bibliografiske poster, og denne
typen av kilder forandres raskt både i innhold og oppbygging.
Det viktige blir analyse, bearbeiding og mestring av informasjon
uavhengig av dens fysiske form. Formen kan variere, og er bare
av betydning i forhold til type service overfor ulike bruker-
kategorier. Det er derfor viktig at den moderne bibliotekar løs-
river seg fra gamle dagers bundethet til dokumenters fysiske
form og konsentrerer ekspertisen om kunnskapsanalyse og kjenn-
skap til informasjonsbehov (også kulturbehov) for ulike bruker-
kategorier. I og med at bibliotekvirksomheten har frigjort seg fra
rom og form, er det viktig at også utdanningen gjør det. Den
teoretiske kunnskapsbasisen blir vesentlig for utdanningen. Den
praktiske ferdigheten foreldes i dag hurtig. ...»

I dette avsnittet savner jeg først og fremst en forståelse av at
katalogisering er en integrert del av kunnskapsorganiseringen.
Videre reagerer jeg på at emnet avfeies ved at man i dag ofte kan
importere ferdige bibliografiske poster (har de laget seg selv, de
da?). Og import av ferdige katalogposter står jo i en viss motset-
ning til den senere påpekingen av hvor viktig det er å tilfreds-
stille informasjonsbehov og kulturbehov for ulike bruker-
kategorier. Dette betyr ikke at jeg ikke ser behovet for en teore-
tisk forståelse av emnet - men at jeg vanskelig kan tenke meg
katalogisering fremstilt bare på grunnlag av teoretisk kunnskaps-
basis. Jeg mener at forståelse av et fag eller emnes teori går hånd

i hånd med grundig, praktisk opplæring i emnet. Og fortsatt er
dokumentene for de fleste tekst  -  hva enten den er i
(forhånds)trykt form, på en skjerm eller som en utskrift av
skjermteksten.

Hvorfor katalogiserer vi?

Jeg har engang lest (uten å greie å finne tilbake til hvor) at gren-
sen for antallet dokumenter man kan huske forfattere eller titler
på i hodet, ligger på ca. 500. Derfor trenger bibliotekarer å lage
lister eller fortegnelser over dokumentene de har som oppgave å
ta vare på og gjøre tilgjengelige. Tidligere var dette helt nødven-
dig, fordi selve litteraturen ikke lot seg ordne etter alle de inn-
ganger man trenger til den. I dag hevder mange at databaser med
selve verkene - eller digitale representasjoner av dem - erstatter
katalogene. Jeg mener nei - søking i selve dokumentene gir så
store og uoversiktelige mengder treff at en kataloginnførsel som
konsentrerer dokumentet, er nødvendig.

Hva er katalogisering?

Jeg har sett på de katalogiseringsreglene som har vært i bruk
under mine år i bibliotekvesenet  - utgavene av 1955, 1971 og
1983.  Hvordan definerer de emnet de gir regler for? Det er bare
utgaven av 1971 som innledningsvis gir en definisjon. 1955-
utgavens innledning går rett på katalogtypene, mens 1983-
utgaven har en kort forklaring på «Katalog» i avsnittet Ordfor-
klaringer.  I 1971-utgaven finnes derimot som første avsnitt i
Innledning  følgende:

«Katalogisering (fra gr. katálogos = opptelling, liste) vil si å lage
en liste som gir oversikt over et avgrenset materiale slik at man
både får et bilde av helheten og kan skille en eller flere av delene
ut fra ett eller flere synspunkter. Synspunktene velges på forhånd
og fastholdes under utarbeidelsen.»

Jeg har sett på noen andre definisjoner også. Jeg liker godt den
som gis av bibliotekar Carl S. Petersen i Salmonsens
Konversationsleksikon  2. utg. bind 13 (København 1922):

«Katalog (af gr. katalego [med greske bokstaver], jeg optegner)
betyder egl. en Fortegnelse, en Liste, men har i Tidernes Løb
faaet den begrænsede Bet. af en efter visse Principper udarbejdet
Fortegnelse, navnlig over videnskabelige ell. offentlige Bibliote-
ker, Museer, Maleri- og Skulpturgalerier o.s.v. ...
Bibliotekskataloger. De Hovedspørgsmaal, en Bibliotekskatalog
skal svare paa, er flg.: 1) Hvad ejer Biblioteket af en bestemt
Forfatter? 2) Ejer Biblioteket et Værk, som Spørgeren alene
kender Titelen paa, men ikke Forfatteren (f.eks. «Folketeatret i
Kbhvn»)? 3) Hvad ejer Biblioteket om et bestemt Emne (f.eks.
om den indre Mission)? ...»

Katalogisering - over og ut?
Anne M. Hasund Langballe
Førstebibliotekar
Bibliografisk avdeling
Universitetsbiblioteket i Oslo
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Artikkelen fortsetter med en gjennomgang av forfatterkatalogen,
tittelkatalogen og emnekatalogen og påpeker at katalogene bør
henvise til både hele bøker og artikler i bøker og tidsskrifter. Så
får vi høre om katalogisering: «For at sikre Nøjaktighed og
Ensartethed i Beskrivelserne af Bøgerne og i de Stikords-
henvisninger og headings, hvorunder Bøgerne ordnes ell.
opstilles, er en godt gennemtænkt og nøje overvejet Kodex af
Regler nødvendig; disse fastsættes efter vedk. Bogsamlings Art
og Omfang og efter det besøgende Publikums Behov. ...» Her-
efter følger en omtale av en rekke katalogiseringsregler fra 1841
(Panizzi) til Katalogisering, Raad og Regler  (1915, utgitt av
Statens Bogsamlingskomité). Endelig følger en lang gjennom-
gang av store  bibliotekkataloger.

Noen vil kanskje gjenkjenne de tre spørsmål bibliotekkatalogen
skal svare på fra Charles A. Cutters Rules for a dictionary
catalog. Vi bør merke oss at «katalogisere» altså betyr å lage en
innførsel for en katalog  - og inkluderer både angivelse av søke-
elementer som forfatternavn, beskrivende katalogisering og
angivelse av emne - hva enten dette gjøres med ord eller med en
klassifikasjonskode. At emneindeksering ofte ikke er inkludert i
ordet, slik vi bruker det i dag i Norge, er hverken filologisk eller
historisk korrekt.

Legg også merke til at «Kodexen af Regler» fastsettes «efter
vedk. Bogsamlings Art og Omfang og efter det besøgende Publi-
kums Behov». Dette står i et verk fra 1922 - hvordan passer det
med følgende fra evalueringsrapporten jeg siterte fra innled-
ningsvis?: «Det er derfor viktig at den moderne bibliotekar
løsriver seg fra gamle dagers bundethet til dokumenters fysiske
form og konsentrerer ekspertisen om kunnskapsanalyse og kjenn-
skap til informasjonsbehov (også kulturbehov) for ulike bruker-
kategorier». Hensynet til brukerne av den enkelte samling ble
nok meget bedre ivaretatt tidligere, med spesiallagde
klassifikasjonssystemer og kataloger, - enn i dag med sentralt
fremstilte katalogdata som importeres til egen katalog og dess-
verre oftest beholdes ubearbeidet.

Pat Oddy, katalogsjef i British Library, kommer også gjentatte
ganger inn på dette i en meget lesverdig bok fra 1996: Future
libraries - future catalogues  (London, Library Association
Publishing). Gang på gang betoner hun verdien av de «gammel-
dagse» katalogene, skreddersydd for eget bibliotek i overens-
stemmelse med det bibliotekarene av erfaring visste at lånerne
spurte etter.

En lignende erfaring har jeg gjort selv i den siste tiden. Med
tanke på en fremtidig konvertering til elektronisk form av de
katalogene ved Universitetsbiblioteket i Oslo som skal følge
Nasjonalbiblioteket, har jeg kartlagt det som finnes av kort- og
seddelkataloger. Det har slått meg gang på gang i hvilken grad
disse gjenspeiler spesielle informasjonsbehov hos bibliotekets
brukere - og i hvor begrenset  grad disse behovene dekkes av de
elektroniske katalogene i dag.

Hvilke kunnskaper trengs?

Alle bibliotekarer må ha en forståelse av hva en kataloginnførsel
er: En kortfattet beskrivelse av bibliotekets eksemplar av et
dokument som igjen representerer et verk (en immateriell

informasjonsmengde). At det
finnes mange regelsett
kataloginnførselen kan utar-
beides etter  - fortidens og
dagens, fremtidens  (Dublin
Core, SGML, nytt regelverk
bygd opp etter IFLAs
katalogiseringskomités Study
on the functional requirements
for bibliographic records  -
hvem vet?).  At forskjellige
utgaver av AACR 2 eller
ISBD-hefter brukes av veldig
mange land i dag, inkludert
vårt eget - og derfor må disse
reglene kunnes! At beskrivel-
sene kan finnes på lister, i
protokoller, i kortkataloger, i
elektroniske kataloger, i selve
dokumentene (CIP,
«cataloguing in publication»
eller mer moderne:
«metadata» som ihvertfall
foreløpig brukes mest om
kataloginnførsler i selve
dokumentene). At beskrivel-
sene gjerne har en basis-
informasjon som passer for
alle, men i tillegg også må
tilfredsstille spesielle behov i
det enkelte bibliotek. At det
for de elektroniske katalogene
finnes forskjellige edb-forma-
ter, men at MARC-formatet
har vært i bruk i bibliotek-
verdenen siden 1966 og at
millioner av beskrivelser
finnes i dette formatet, så det
kan ikke uten videre gis på
båten. At de elektroniske
systemene er forskjellige, slik at deler av innførslene ikke nød-
vendigvis er like relevante i alle systemer. At noen må være
spesialister i katalogisering og elektroniske systemer og samtidig
ha fantasi til å tenke utover det daglige og lenger enn bare til å
overføre det vi har nå og kjenner til i dag til fremtidens systemer.

Og dette tror jeg ikke vi oppnår ved å sløyfe praktisk
katalogiseringsundervisning, men ved å beholde den og i større
grad kombinere den med en teoretiske kunnskapsbasis. Den
praktiske ferdigheten foreldes faktisk ikke så veldig hurtig. Den
vi er avhengig av i dag, har i hovedsak vært gjeldende lenge.
Hvor lenge, kommer an på hvilke regelverk vi vil trekke inn:
MARC-formatet fra 1960-70-årene, katalogiseringsregler fra
1983 (norske regler) eller ISBD(M) fra 1974,  Dewey-utgaver
eller andre klassifikasjonssystemer, emneordslister eller tesauri
fra langt tilbake - vanskelig å sette årstall. For mitt eget vedkom-
mende synes jeg at de praktiske ferdigheter jeg tilegnet meg på
begynnelsen av mitt yrkesliv på 1960-tallet har vært et godt
grunnlag å bygge videre på.
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Kvinnherad kommune har l3.200 inn-
byggjarar og ligg ytst i Hardanger-
fjorden. Kommunen har variert nærings-
liv, varierte kulturtilbod og gode  tilhøve
for friluftsliv både sommar og vinter.
Rosendal er administrasjonssenter, medan

Husnes er skule- og handelssenter. Hovudbiblioteket
ligg på Husnes.

For snarleg tilsetjing er det ledig stilling som:

AVDELINGSLEIAR BIBLIOTEK

Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig stilling som
avdelingsleiar frå dags dato. Biblioteket er organisert
med hovedbibliotek, bokbuss og fire avdelingar. Ein
brukar EDB-systemet Bibliofil og internett. Hovedbi-
blioteket på Husnes har lyse og moderne lokale.

Hovedarbeidsoppgåver:
− ansvar for den daglege drifta av avdelinga for barn og

ungdom
- bokval, litteraturformidling, klasseundervisning og

arrangement innan barneavdelinga
- samarbeid med skular og barnehagar, vakter på bok-

bussen

Me ønskjer ein bibliotekar med:
− eksamen frå Høgskulen i Oslo, avd. for journalistikk,

bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarande god-
kjent utdaning

- interesse for arbeid med barn og unge
- kunnskap om barnelitteratur og gjerne praksis frå

barnebibliotekarbeid
- personlege eigenskaper: Utadvendt, kreativ, sjølvsten-

dig og samarbeidsvillig

Me kan tilby:
- ein spennande arbeidsplass i stadig utvikling med

varierte arbeidsoppgåver
- gode kolleger og godt arbeidsmiljø
- løn som avdelingsbibliotekar, st.kode 7027 - pt ltr. 26

Kommunen dekker delvis flytteutgifter etter reglement
og hjelper til med å skaffe husvære. Nærare
opplysningar ved biblioteksjefen tlf. 53 48 27 70.

Søknad med referansar og kopi av vitnemål og attestar
vert å senda:  Kvinnherad kommune, Personalkontoret,
5470 Rosendal, innan 4. mai 1998.

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

FYLKESBIBLIOTEKET

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek er
lokalisert i kulturbygget Førdehuset i

Førde i Sunnfjord. Her ligg også Førde bibliotek som
fylkesbiblioteket har nært samarbeid med. Byen
Førde ligg midt i trivselsfylket Sogn og Fjordane,
med gode mogelegheitar til friluftsliv i vakker natur
både på fjellet og ved kysten. Opplev fjordane og
breane! Norges nest største by, Bergen, ligg berre tre
timar unna. Førde har eit rikt kulturliv, mange ulike
fritidstilbod og byen er eit skulesenter. I Førdehuset
ligg òg Sogn og Fjordane teater, og kvar sommar vert
Førde internasjonale folkemusikkfestival arrangert.

Distriksbibliotekar - Barn og unge

Det er ledig 100% stilling som distriktsbibliotekar med
interesse for litteraturformidling til barn og unge.
Arbeidsoppgåvene tek utgangspunkt i bilioteklova sine
bestemmelsar om fylkesbiblioteket si verksemd.
Hovudarbeidsområdet vil bli bibliotektilbod til barn og
unge og sakshandsaming i biblioteksaker. Fylkesbiblio-
teket driv bokbuss og bokbåt og tenester her kan verte
aktuelt. Sogn og Fjordane har 26 kommunar, og
distriktsbibliotekaren kan rekne med noko
reisemerksemd.

Vi ønskjer søkjarar som har:
- bibliotekareksamen
- gode evner til samarbeid og til å arbeide sjølvstendig
- idèrikdom og innsikt i bibliotekutvikling

Vi kan tilby:
- godt fagleg og sosialt miljø
- varierte og utfordrane oppgåver
- vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår
- løn i lønsramme 8, ltr. 23-33 (kr. 198.700 - kr.
  234.500,-)
- hjelp med å skaffe husvære

Interesserte kan kontakte med fylkesbiblioteksjef
Solveig Bjordal, tlf. 57 72 18 88.

Søknad med godkjente kopiar av vitnemål og attestar
vert å sende til:

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6801
FØRDE.  Søknadsfrist: 15. mai 1998.
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Arkiv- og bibliotekleder
Kredittilsynet søker en IT-orientert arkiv- og bibliotekleder som
kan være pådriver for utvikling og daglig drift av såvel arkiv som
bibliotek. Hovedvekten legges på arkivet.

Vi søker en engasjert medarbeider med serviceinnstilling, nøyaktig-
het, og gode samarbeidsevner som kan kombinere utviklings- og
lederoppgaver med operativ drift. Det stilles krav om høyere utdan-
ning innen arkiv-/informasjons-/bibliotekfag (f.eks. eksamen fra
Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk, bibliotek og informasjons-
fag) eller tilsvarende.Vedkommende må ha bred erfaring fra arkiv
og kjennskap til fagbibliotek. Det er nødvendig med gode IT-kunn-
skaper og ønskelig med erfaring  fra linjeleder- eller prosjektleder-
funksjon. Erfaring fra eller interesse for ett eller flere av Kredit-
tilsynets fagområder vil være en fordel.

Stillingen som arkiv- og bibliotekleder hører inn under administra-
sjonsavdelingen og er underlagt informasjonssjefen. Lønnstrinn 35
- 48.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
informasjonssjef Kjetil Karsrud, tlf. 22 93 99 34, e-post:
kjetil.karsrud@kredittilsynet.no.

Søknader innen 23. april til Kredittilsynet, Postboks 100 Bryn,
0611 OSLO. For nærmere informasjon om Kredittilsynet se http://
www.jobshop.no på Internett.

Kredittilsynet fører tilsyn
med institusjonene i
finansmarkedet og er et
direktorat under Finans-
departementet med ca.
140 ansatte.

Etaten har et godt funge-
rende arkiv med fem
medarbeidere (inkl. leder)
i en sentralisert arkiv-
tjeneste. Vi har tatt i bruk
det elektroniske arkiv-
systemet DocuLive
NOARK Plus og vil i
tiden framover videre-
utvikle bruken av dette i
tråd med organisasjonens
behov.

Kredittilsynets bibliotek
er under utvikling. Det
samme gjelder Kredit-
tilsynets bruk av Intern-
ett/Intranett.

KREDIT  ILSYNET T

ANNONSÉR
LOKALLAGSMØTER

I
BIBLIOTEKAREN!

Bibliotekarforbundets lokallag kan gratis kunngjøre
sine årsmøter og andre medlemsmøter i Bibliotekaren.
Bruk dette eventuelt som påminning eller supplement
til innkallinger pr. brev.

Innleveringsfrister for de kommende numre står på
side 2.

ANNONSÉR
LEDIGE STILLINGER

I
BIBLIOTEKAREN!

Bibliotekaren er det tidsskriftet i bransjen som kommer
oftest, med kortest produksjonstid og laveste annonse-
priser. Og selv om vi ikke har størst opplag, er bladet
svært godt lest blant bibliotekarer landet rundt. En an-
nonse i Bibliotekaren er en effektiv og rimelig måte å
komme i kontakt med jobbsøkende bibliotekarer.

Annonsepriser og innleveringsfrister for kommende
numre står på side 2.
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Pressemelding 17. mars 1998:

AF ønsker å være med i
utredningsarbeidet knyttet til EVU

Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) har i dag oversendt et
brev til statsministeren, der AF støtter LO og NHOs forslag om å
igangsette ytterligere utredningsarbeid knyttet til etter- og videre-
utdanning (EVU). Samtidig ber AF om å få være deltaker i det
videre utredningsarbeidet som Regjeringen igangsetter. - AF
finner det naturlig at sentrale parter i arbeidslivet også deltar i
dette arbeidet, skriver Magne Songvoll i brevet.

Buerutvalgets innstilling ga ikke tilstrekkelig avklaring på vik-
tige deler av en etter- og videreutdanningsreform, og derfor er
det nødvendig med ytterligere utredninger.

AF støtter en utdanningsreform for de grupper som ikke har tatt
videregående utdanning, og at det offentlige tar ansvaret for
denne viktige gruppen. AF mener imidlertid at hovedgrepet må
være en arbeidslivsreform som dekker alle grupper i arbeidslivet.
Finansieringen må basere seg på reell tilførsel av nye midler fra
arbeidsgiverne, arbeidstakerne og det offentlige.
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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,
vedlagt dokumentasjon av bibliotekarutdanning.

Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.
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Hedmark og Oppland

Klaus Jøran Tollan
Høgskolen i Hedmark,
Avd. for lærerutdanning
Holsetgt. 31, 2300 Hamar
Telefon: 62 51 76 62
E-post: klaus.tollan@luh.hihm.no

Østfold

Anne Woje
Fredrikstad bibliotek,
Boks 100, 1601 Fredrikstad
Telefon: 69 38 34 33
Telefax: 69 38 34 34
E-post: annew@fredrikstad.folkebibl.no

Oslo

Inger Lise Strømme
Trondhjemsveien 7,
0560 Oslo
Telefon: 22 67 84 33
E-post: ingerlis@online.no

Akershus

Eli K. Wilhelmsen
Nasjonalt Læremiddelsenter
Postboks 8194 Dep., 0034 Oslo
Telefon: 22 47 65 00 / 67
Telefax: 22 47 65 51
E-post: eli.wilhelmsen@nls.no

Studentlag

Gro Heidi Råmunddal
Skjeldrupsgt. 17-19, H 715,
0559 Oslo
E-post:
groheidi.ramunddal@stud.jbi.hioslo.no

Finnmark

Lillian E. Rushfeldt
Aust-Finnmark fylkesbibliotek
Boks 615, 9801 Vadsø
Telefon: 78 95 34 00
Telefax: 78 95 36 24
E-post: lillian@vadbib.bibsyst.no

Troms

Liv Beathe Bråthen
Tromsø bibliotek
Boks 753, 9001 Tromsø
Telefon: 77 68 37 02
Telefax: 77 65 74 14
E-post: livb@tromso.folkebibl.no

Nordland

Kjersti Svendsen Bjerke
Norsk luftfartsmuseum
Pb. 1124, 8001 Bodø
Telefon: 75 50 85 50
Telefaks: 75 50 85 55

Trøndelag

Morten Haugen
Ørland folkebibliotek
7130 Brekstad
Telefon: 72 52 42 72
Telefax: 72 52 53 10
E-post:orland@online.no

Møre og Romsdal

Rannei Husby Furre
Kristiansund folkebibliotek
Postboks 163, 6501 Kristiansund N.
Telefon: 71 58 67 50
Telefax: 71 58 67 59
E-post: -

Sogn og Fjordane

Lise Vik-Haugen
Sogndal vidaregåande skule
Trolladalen 28, 5800 Sogndal
Telefon: 57 67 64 00
Telefax: 57 67 64 90
E-post: lisev-h@online.no

Hordaland

Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek, Fylkeshuset,
5020 Bergen
Telefon: 55 23 93 74
Telefax: 55 23 93 79
E-post:siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no

Rogaland

Gerd Røysland Steinnes
Stavanger bibliotek
Pb. 310/320
4001 Stavanger
Telefon: 51 50 78 82
Telefaks: 51 50 70 25

Agder

Anne Kristin Undlien
Kristiansand folkebibliotek
Postboks 476, 4611 Kristiansand
Telefon: 38 02 91 65
Telefax: 38 02 91 63
E-post: anne.kristin.undlien@krkom.no

Telemark

Elisabeth Bergstrøm
Porsgrunn bibliotek
Floodsgate 1, 3909 Porsgrunn
Telefon: 35 54 71 71
Telefax: 35 55 90 93
E-post:  -

Vestfold

Pål Ødemark
Sande bibliotek
Skolegt. 12, 3070 Sande
Telefon: 33 77 67 77
Telefax: 33 77 71 98

Buskerud

Liv Søland
Buskerud fylkesbibliotek
Postboks 1136, 3001 Drammen
Telefon: 32 80 63 42
Telefax: 32 80 64 53

Bibliotekarforbundets lokallag:
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Randi Rønningen  (ledr)
BFs sekretariat,
Lakkegata 21,
0187 Oslo
Telefon jobb: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96
Telefon privat: 22 19 56 41
Epost-adresse: randi.ronningen@bibforb.no

Siri Sjursen  (nestleder)
Hordaland fylkesbibliotek,
Fylkeshuset,
5020 Bergen
Telefon jobb: 55 23 93 74
Fax: 55 23 93 79
Telefon privat: 55 93 21 83
Epost-adresse: siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no

Bibliotekarforbundets styre:
May Line Angell (styremedlem),
   Hammerfest bibliotek
Leikny H. Indergaard (styremedlem),
   Rogaland fylkesbibliotek
Siri Kolle (styremedlem),
   Fredrikstad bibliotek, Avd. Onsøy
Steinar Lakså (styremedlem),
   Forlagssjef, Meråker
Hanne Fosheim (styremedlem),
   Fylkesbiblioteket i Akershus

Kari Lifjell (varamedlem),
   Deichmanske bibliotek
Mona Magnussen (varamedlem),
   Troms fylkeskommune
Ingebjørg Aagre (varamedlem),
   Aust-Agder fylkesbibliotek
Aasa Storlien (varamedlem),
   Brønnøy folkebibliotek
Aud Guttu (varamedlem),
   Rælingen bibliotek

Bibliotekarforbundets sekretariat:
Leder: Randi Rønningen

Faglig sekretær: Sølvi Kristiansen

Adresse: Lakkegt.21,
0187 Oslo

Telefon: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96

Elektronisk post: bf@bibforb.no
URL: http://www.bibforb.no

(Foto: ebe)



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B - BLADB - BLADB - BLADB - BLADB - BLAD

Sitatet:
«De ibland ganska «sömniga» brittiska biblioteken
kan komma att förvandlas till «infotainment centres»
som erbjuder besökarna allt från böcker till kaffe och
flygbiljetter, enligt den brittiska regeringens rådgiv-
are. Dessa ska föreslå att privata företag som t ex
British Airways, Microsoft ach Boots, «sponsrar» de
4500 brittiska biblioteken och förser dem med nya
tjänester.»

Peter Lorin, DIK Forum 16/97




