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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

wegner :

Bibliotekarforbundet er i streik når dette skrives. Såvidt vi
kjenner til er hovedbibliotekene i Drammen, Asker og Molde
alle stengt. I Fredrikstad, Trondheim og Tromsø er det
merkbare virkninger. Mange flere bør være nevnt. Når dette
leses er det kanskje opptrapping av streiken, med flere stengte
bibliotek. Eller kanskje streiken er avsluttet, med et resultat
som mange syns veldig mye om. Ikke noe av dette kan et
månedsblad som Bibliotekaren drive nyhetsformidling om.
Endringene skjer for raskt.

Men vi kan gi noen glimt fra BFs møte for lokallagsledere.
Det som skjer lokalt i BF er viktig, enten det er på den
enkelte arbeidsplass, blant tillitsvalgte eller i lokallagene. Vår
prat med lokallagslederen Lillian E. Rushfeldt i Finnmark
viser det. Stafetten med rapporter fra lokallagene har denne
gangen kommet til Klaus Jøran Tollan i Hedmark/Oppland
BF. Vi er i det hele tatt mottakelige for mer stoff som får fram
lokal aktivitet og problemstillinger.

Og fra og med dette nummeret av Bibliotekaren har vi vært så
heldige å få Astrid Wegner, styremedlem i Telemark BF, til å
tegne en liten humoristisk kommentar til bibliotekar-livet på
denne sida. Velkommen i bladet, Astrid!
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Redaksjonens adresse:
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Levering av stoff:

Artikler, annonser og annet stoff sen-
des redaksjonen innen deadline. Fore-
trukket tekst-format er Word eller
WordPerfect. Vi mottar helst stoffet
som filer vedlagt epost-sendinger
(attachments), som tekst i selve epost-
sendingen eller på diskett i vanlig
postsending. Men vi mottar selvføl-
gelig også stoff som kommer på pa-
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Informasjon om BF:
- se bak i bladet.

Randi Rønningen
Forbundsleder
i BF

AF godtok ikke arbeidsgivers
tilbud i det som betegnes som
tidenes lønnsoppgjør i offentlig
sektor. Hvorfor gjorde vi ikke
det?

Det umiddelbare inntrykket av
skissen fra meklingsmannen er
at den var bra, fordi den totale
rammen i år er større enn på
flere år. Men når jeg studerte
den mer detaljert, ble jeg
provosert. AFs krav har
overhodet ikke blitt tatt hensyn
til.

AF har i forbindelse med årets lønnsoppgjør gjentatte ganger
påpekt at utdanningsgruppene lønnsmessig har sakket akterut
over lengre tid. Det er vi som har måttet ta de negative konse-
kvensene av solidaritetsalternativet. Etter hvert som vi så årets
resultater fra privat sektor, var det grunn til å anta at også
rammene i offentlig sektor kunne bli større enn på mange år.
Dette sammen med solid støtte i opinionen ga oss forhåpninger
om at vi endelig kunne få rettet opp noen av de skjevhetene som
har oppstått over år.

Og så får vi igjen et tilbud fra arbeidsgiver som ikke på noen
måte tar hensyn til dette, men tvert i mot forsterker den uheldige
profilen vi i de siste lønnsoppgjørene har hatt for våre medlem-
mer.

Endelig hadde arbeidsgiver en mulighet til å gi utdannings-
gruppene et lønnsløft, det ga rammene i offentlige sektor rom
for. I stedet får vi et tilbud som bare fortsetter mindre-
lønnsutviklingen. I kommunene innebar tilbudet et gjennomsnitt
på 18.000 for alle ansatte. AF-medlemmene har fått et gjennom-
snitt på 14.000. Dette betyr at gjennomsnittet for de øvrige
gruppene er langt høyere enn 18.000. Arbeidsgiver har klart vist
at utdanning ikke lønner seg. Dette er alvorlig i en tid hvor
offentlig sektor taper konkurransen om de med høyskole- eller
universitetsutdanning. AF hadde derfor ikke noe annet valg enn
å si nei til tilbudet og gå ut i streik.

Årets lønnsoppgjør viser igjen at det kun er AF som tar ansvaret
for oss som har investert i utdanning. Jeg har fått en ny bekref-
telse på at vi valgte rett da vi dannet Bibliotekarforbundet og ble
medlem av AF.
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Danske bibliotekarer sjakk-
matt?

Av en artikkel i Jyllandsposten fra før
påske framgår det at gjennomsnittsal-
deren for bibliotekarer i danske folke-
bibliotek er mellom 45og 49 år, og at
den høye gjennomsnittsalderen med-
fører et stort behov for oppdatering av
den enkelte bibliotekars kunnskaps-
og utdanningsnivå. Særlig to områder
utpekes som sentrale: søking i data-
baser og kvalitetsvurdering av infor-
masjon innhentet via Internett. Beho-
vet for å sette den enkelte bibliotekars
utdannelsesmessige behov i sammen-
heng med en strategisk utdannelses-
plan understrekes.

Også for det danske Bibliotekar-
forbundet som organiserer 40 % av de
ansatte ved danske folkebibliotek,
betyr dette en stor utfordring. Skal
etterutdaning skje i arbeidstiden, el-
ler skal den enkelte bibliotekar bruke
egen fritid til faglig utvikling? Det
danske Bibliotekarforbundet har an-
satt en egen prosjektmedarbeider for
å jobbe med denne problemstillingene.

Ny versjon av SwetsNet

Swets & Zeitlinger melder at deres
elektroniske tjeneste SwetsNet nå er
lansert i ny versjon. SwetsNet er en
type tjeneste som fungerer som mel-
lomledd mellom brukerne og forla-
gene som utgir fulltekst elektroniske
tidsskrifter på internett. De har i dag
avtaler med 24 forlag og kan med det
tilby 884 tidsskrift-titler til brukerne.
Avtalene gir ikke SwetsNet noen ene-
rett på formidling av disse elektro-
niske tidsskriftene, du vil finne de
samme titlene tilbudt av konkurre-
rende formidlere. Så bibliotek som
skal velge leverandør for elektroniske
tidsskrifter står overfor mange av de
samme vurderingene som ved valg av
tidsskriftagent. I tillegg kommer selv-

Informasjon fra AF
om grunnlaget for
brudd i tariffoppgjøret

Magne Songvoll
Leder for Akademikernes
Fellesorganisasjon (AF)

Meglingen med staten og Kommunenes
Sentralforbund førte ikke fram, og 3.000
medlemmer i statlig tariffområde og 2.000
i KS-tariffområde var i streik fra 28. mai.
Arbeidsgivers tilbud til AF på kommune-
sektoren var kr. 4.000 lavere enn gjen-
nomsnittet for hele kommunesektoren.
Tilbudene ligger langt under AFs krav på
25.000 kr. Meglingsmannens skisser i
statlig og KS tariffområde ble gjort kjent
28. mai.

 * For første gang på mange år ble
rammene i offentlig sektor store.
Arbeidsgiverne hadde ved årets
oppgjør en glimrende anledning
til å gi utdanningsgruppene et
lønnsløft. De skjevheter som har
utviklet seg over flere år, kunne
vært rettet opp. Denne sjansen lot
de gå fra seg.

 * Velferdsstaten er bærebjelken i vårt
samfunn og en hjørnestein i distrikts-
politikken. Ingen er tjent med at den
kompetansen det tar år å bygge opp,
flyttes fra offentlig til privat sektor.
AF viser ansvar ved å streike.
Alternativet er at medlemmene søker
seg over i andre og bedre betalte
jobber.

 * Den relativt høye rammen ligger langt
under det som er AFs krav. Spesielt da
oppgjørene i privat sektor ser ut til å
bli høyere enn rammen i offentlig
sektor.

 * Selv om lærerne i tilbudet er priori-
tert, er dette ikke nok i forhold til
den mindrelønnsutviklingen som har

vært i forhold til funksjonærgruppene
i privat sektor. Mindrelønns-
utviklingen for lærerne har i det siste
året vært på 1 %.

 * Et stort flatt kronetillegg er ikke i
samsvar med AFs krav om et prosent-
vis tillegg på alle trinn.

 * Arbeidsgiver viste heller ingen
vilje til å gjøre noe med likelønns-
problematikken i kommunal
sektor, til tross for at dette er et
sentralt krav fra AF. Mens
opinionen støtter våre krav,
er arbeidsgiverne ikke villig til å
betale for vår kompetanse.

 * Avsetningen til lokale forhandlinger
er for liten, både i statlig tariffområde
og i kommunal sektor.

 * Offentlig sektor taper konkurransen
om de med høyskole- og/eller

       universitetsutdanning.

 * Avkastningen pr. år for personer i
staten med universitets- eller
høgskoleutdanning, er gradvis blitt
forverret. Meglingsforslaget som
ble framlagt vil ytterligere forsterke
disse skjevhetene.

 * Rammen er disponert til et stort flatt
kronetillegg og en betydelig lav-
lønnsprofil. Lavlønnsprofilen er
sterkere enn både i 1997 og 1996.
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følgelig de tekniske løsningene som
leverandøren kan tilby.

I den siste versjonen av SwetsNet kan
man nå slippe å gi seg til kjenne med
bruker-id og passord, dersom abonne-
mentet er knyttet til en IP-adresse man
ønsker å knytte bruker-godkjenningen
til. Lenker fra bibliotekkataloger til
SwetsNet er blitt mulig. Det er inn-
ført en ny funksjon for SDI (Selective
Dissemination of Information), som
gir en bruker mulighet til å lagre en
søkestreng, få denne kjørt hver gang
SwetsNet fylles med nye data og der-
etter få artikkel-referanser overført på
e-post. Og en ny lagringsfunksjon lar
brukeren velge ut og midlertidig la-
gre artikkel-referanser fra søkelister
for senere å ta dem fram for utskrift.

Mer informasjon om Swets &
Zeitlinger sine tjenester for fulltekst
elektroniske tidsskrifter kan finnes på
verdensveven: www.swetsnet.nl eller
www.swetsnet.com

EBSCO Online kommer

EBSCO Online er en ny tjeneste for
elektroniske tidsskrifter som kommer
fra tidsskriftagenten EBSCO. Som for
sine konkurrenter, gjelder det for
EBSCO å ha et omfattende, bruker-
vennlig og rimelig tilbud av elektro-
niske tidsskrifter. Ved å bruke f.eks.
EBSCO Online skal brukeren slippe
å ha forskjellige passord og ta stilling
til forskjellige brukergrensesnitt for å
få tilgang til disse tidsskriftene. Med
EBSCO Online skal man kunne søke
på artikkel- og tidsskriftsnivå og man
skal kunne browse alle tidsskriftene
som finnes på tjenesten.

For sluttbrukeren skal dette gi lett til-
gang til full tekst av alle de elektro-
niske tidsskriftene biblioteket abonne-
rer på. I tillegg skal man kunne søke
innenfor alle tidsskriftene som finnes
på EBSCO Online og få lese innholds-

Aktive og kritiske
lokallagsledere
Mandag 18. mai var BFs lokallagsledere
samlet til møte i Oslo, der de foruten å
møte hverandre også møtte forbundssty-
ret og sekretariatet. Randi Rønningen
åpnet møtet, som hadde flere viktige
saker på dagsorden. Rett nok har ikke
dette møtet noen formell plass i vedtek-
tene eller noen besluttende myndighet.
Men det er et godt egnet sted for utveks-
ling av idéer og erfaringer, og til å lodde
stemninger.

Anne Woje (bildet øverst til høyre) er
leder i Østfold BF og brakte med seg et stort spørsmål fra sitt lokallag: Trenger vi i det
hele tatt lokallagene i BF? Hvilke oppgaver er de ment å løse, bortsett fra å velge dele-
gater til landsmøtene? Østfold BF kan komme til å fremme forslag for kommende

landsmøte, om at lokallagene legges ned.

Lillian E. Rushfeldt (bildet til venstre) er leder i
Finnmark BF og brakte med seg saken om bevilgnin-
ger til lokallagene. Dette begynte som en sak om
ekstrabevilgning for at Finnmark BF skulle få arran-
gert årsmøtet sitt. Men diskusjonen ble prinsippiell og
avklarte at BF mangler felles regler for dekning av
utgifter i lokallagene. Her fikk BF-ledelsen en klar
utfordring tilbake: Det må utarbeides felles kriterier
for hvilke utgifter som dekkes i lokallagene, og det
må settes økonomiske rammer på dette. Det må også
avklares om det skal være mulig for lokallag å sette
penger på bok, når aktiviteter har blitt utsatt eller
mindre kostnadskrevende enn forventet. Ett lokallags
planer om å friste nye BF-medlemmer med bok-
premie ble også trukket inn i debatten, både som et
eksempel på at noen lokallag har bedre råd enn andre,
men også som eksempel på at lokallagsøkonomien
trenger felles retningslinjer. At Finnmark BFs initia-
tiv fungerte konstruktivt på møtet, var det i alle fall
ingen tvil om.

Reorganiseringen i AF var en hovedsak på møtet. Og her var det mange tankevekkende
innspill fra lokallagene, blant annet fra Monica Alida Deildok (bildet under), styremed-
lem i Oslo BF. Hun fortalte at hun som
Deichman-tillitsvalgt hadde måttet rekrut-
tere og arbeide på grunnlag av en identitet
med BF, ikke noen AF-identitet. Slik har
nok flere opplevd det. Dermed blir vårt
hovedanliggende nå BFs interesser i forhold
til AF, mer enn AFs felles interesser. Hun
bidro også til å sette fokus på hvilket sam-
funnsmessig grunnlag en AF-identitet kan
ha, og et kritisk søkelys på hvilken pris en
styrking av AF vil ha for medlemsforbund-
ene.

(Foto: ebe)

(Foto: ebe)

(Foto: ebe)
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BF har vært høringsinstans for Statens
bibliotektilsyn sitt forlag til nye forskrifter
til biblioteklova. Forbundsstyret har sendt
sitt høringssvar, med følgende ordlyd:

«Bibliotekarforbundet (BF) støtter Statens
bibliotektilsyn når de skriver at det er viktig
å sikre at alle bibliotek har tilstrekkelig
bibliotekfaglig kompetanse. Vi finner det
derfor bekymringsfullt at så mange som 39
% av kommunene ikke har fagutdannet
biblioteksjef, og at stadig nye
dispensasjonssøknader må behandles.

BF mener den beste måten å få fag-
utdannede søkere til ledige stillinger som
biblioteksjef er å tilby hele stillinger. Da-
gens krav til hvilke oppgaver bibliotekene
skal utføre  setter store krav til den som er
ansvarlig for driften. De nye utdannings-
reformene som er og vil bli innført tillegger
biblioteket nye og arbeidskrevende oppga-
ver. Bibliotekarforbundet mener en som er
tilsatt i mindre enn hel stilling vil ha små
muligheter til å tilby kommunenes innbyg-
gere de tjenester de har krav på. Dette vil gi
en utilfredsstillende arbeidssituasjon. I
tillegg til problemene med å ivareta oppga-
vene som tilligger en biblioteksjef, vil en
redusert stilling også gjøre det vanskelig å
forsørge seg selv og eventuell familie.

BF er klar over at Statens bibliotektilsyn
ikke har mulighet til å kreve at kommunene
skal tilsette biblioteksjef i full stilling, men
mener at dette aspektet også må tas med når
det innvilges dispensasjon fra kravet om
fagutdannet biblioteksjef.

Definisjon av «fagutdannet»

BF ser behovet for en ny definisjon på hva
som er fagutdannet biblioteksjef, siden det
ikke lenger kun er Høgskolen i Oslo som
tilbyr den kompetanse som er nødvendig
for å få en bibliotekarutdanning. Vi støtter

BF om de nye forskriftene
om personale i folkebibliotek

derfor forslaget om å endre forskriftenes
punkt 2.

Når det gjelder selve endringsforslaget har
vi imidlertid noen innvendinger. Vi er enig i
at en kandidat med cand.mag.-grad som
inneholder minimum 40 vekttall med
bibliotekfag kan sidestilles med en kandidat
med bibliotekareksamen fra Høgskolen i
Oslo. Men vi er skeptiske til at det kun er
Statens bibliotektilsyn som skal gi retnings-
linjer for hvilke fag og fagkombinasjoner
som kan være aktuelle innenfor rammen av
40 vekttall.

Siden vi i dag ikke har noen beskyttelse av
tittelen bibliotekar, vil den definisjonen av
fagutdannet biblioteksjef i biblioteklovens
forskrifter være det eneste stedet det er
mulig å finne en beskrivelse på hvilke krav
som stilles til en bibliotekar. Vi mener
derfor definisjonen på en fagutdannet
biblioteksjef vil få overslagseffekt til andre
sektorer og til øvrige bibliotekarstillinger i
kommunesektoren. Vi finner det også
uheldig dersom en person som fyller kravet
til fagutdannet biblioteksjef ikke automatisk
kan godkjennes som kvalifisert søker til
øvrige bibliotekarstillinger. Dette var ikke
noe problem så lenge vi kun hadde en
godkjent bibliotekarutdanning i Norge, men
har blitt annerledes nå når vi har fått ulike
tilbud om bibliotekarutdanning.

BF foreslår derfor at det opprettes et nasjo-
nalt råd som får som oppgave å definere
hvilke fag og fagkombinasjoner som i en
cand.mag.-grad gir noen rett til å kalle seg
bibliotekar. Personer som har disse fagene
vil automatisk også kunne defineres som
fagutdannet biblioteksjef. Et slikt nasjonalt
råd bør bestå av representanter fra departe-
ment, utdanningsinstitusjoner og fagfore-
ninger. Dette rådet kan også få som opp-
gave å vurdere utenlandske utdanninger.

BF ser ikke behovet for det tredje strek-
punktet i forslaget til endring av forskrift-
enes punkt 2.  Kandidater med fullført
akademisk løp mener vi kan komme inn
under strekpunkt to. Vi ser ikke at fullført
akademisk løp i seg selv kvalifiserer til
godkjenning, utdanningen må også her
inneholde minst 40 vekttall bibliotekfag.

Høringssvar fra BF,
underskrevet av forbundsleder
Randi Rønningen

fortegnelser og abstracts av disse –
også de som ikke er på abonnement.
Sluttbrukeren vil også kunne velge seg
ut noen tidsskrifter som leses ofte og
legge disse inn som ”Favourite
journals”. Brukeren vil da fra hjemme-
siden kunne komme rett inn i
innholdsfortegnelsene av disse tids-
skriftene uten først å måtte søke etter
dem.

Det skal også bli en administrasjons-
tjeneste på EBSCO Online. Her kan
bibliotekaren bestille elektroniske
tidsskrifter og gi rettigheter til slutt-
brukerene (hvilke tidsskrifter skal de
få tilgang til), danne brukergrupper,
tidsskriftsgrupper osv.

Mye av dette ble presentert på et se-
minar om «det elektroniske bibliotek»
arrangert av EBSCO i januar i år. Et-
ter seminaret er det imidlertid frem-
deles ikke lansert noen tjeneste. Inter-
esserte kan sjekke vev-sida der lanse-
ringa vil bli kunngjort: http://
www.ebsco.com/home/bropage1.asp

Vigdis Moe Skarstein ble
NTNU-direktør

Vår nordnorske kollega i Trondheim,
Vigdis Moe Skarstein, har gjort karri-
ere der i byen. Den tidligere biblio-
teksjef ved Trondheim folkebibliotek,
kultursjef i samme by, og nå sist
bibliotekdirektør ved NTNU, har tatt
steget helt til topps i universitets-
administrasjonen i Trondheim. Der-
med er hun blitt den første fast ansatte
kvinnelige universitetsdirektør i
Norge. Vi finner grunn til å gratulere.
Men til Universitetsavisa i Trondheim
sier Skarstein, på spørsmål om hun har
skjulte anlegg for selvpining: «Noen
har kondolert i stedet for gratulert,
med min nye jobb! Jeg har en klar er-
kjennelse av at jeg går til en temme-
lig utsatt posisjon, at man til tider må
innta rollen som hoggestabbe.Men
den dominerende følelesen er at dette
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Kandidater med bibliotekarutdanning
utenfor Norden mener vi kan inkluderes
ved at en i første strekpunkt erstatter «til-
svarende nordisk utdanning» med «tilsva-
rende utenlandsk utdanning». Hvilke
utenlandske utdanninger som kan defineres
som godkjente mener vi skal behandles av
et nasjonalt råd, jfr. avsnittet ovenfor.

Ny dispensasjonsordning

BF støtter ikke forslaget om at store kom-
muner kan søke om dispensasjon fra kravet
om fagutdannet biblioteksjef.

BF er enige i at biblioteksjefen i store
kommuner må legge større vekt på de
administrative oppgavene, og at det er
viktig at store bibliotek innehar denne
kompetansen. Vi mener imidlertid at denne
kompetansen kan skaffes gjennom andre
personer enn biblioteksjefen.

Det er biblioteksjefen som må ha det øver-
ste faglige ansvaret for driften av bibliote-
ket. Det kan oppstå uheldige situasjoner
dersom andre enn den øverste leder skal ta
bibliotekfaglige beslutninger på et overord-
net nivå. Det er også biblioteksjefens
oppgave å formidle bibliotekets oppgaver
og funksjon til kommunenes ledelse. Dette
gjøres best av en som har bibliotekfaglig
utdanning og erfaring.

BF ser ikke behovet for en slik dispen-
sasjonsmulighet. Vi vet at noen hevder at
det er problemer med å få godt kvalifiserte
søkere til stillingen som biblioteksjef i store
kommuner. Vi kan ikke finne dokumenta-
sjon på dette. Problemet er faktisk større for
de minste kommunene. Vi er enige i at det
må stilles andre krav enn bare bibliotekar-
utdanning til en biblioteksjef i en stor
kommune, og ser at søkerlistene til disse
stillingene ikke er spesielt lange. Men dette
er ikke typisk for biblioteksjefer, det er et
generelt problem at det er for få søkere til
bibliotekarstillinger.

Vi tror ikke det blir lettere å få gode søkere
selv om en ikke forlanger bibliotekar-
utdanning. Administrativ utdanning og
erfaring er ikke nok for å kunne lede et
bibliotek i en stor kommune. Vedkom-
mende må ha forutsetning for å se bibliote-
kets rolle i samfunnet, og må kunne være en
god leder. Denne kombinasjonen av kom-
petanse er ikke enkel å finne. Vi mener det
er best å satse på bibliotekarer med kompe-
tanse innen ledelse og administrasjon, enten
i form av tilleggsutdanning eller fra erfa-
ring. Svært mange bibliotekarer starter sin

karriere som ledere av små enheter, enten
som biblioteksjef i små kommuner eller
som ledere av små fagbibliotek. Det burde
derfor være gode muligheter til å utvikle
godt kvalifiserte ledere blant fagutdannede
bibliotekarer. BF mener Statens bibliotektil-
syn må se det som sin oppgave å sørge for
at denne ressursen blir utnyttet. Vi nevner i
denne sammenhengen Riksbibliotek-
tjenestens program for lederutvikling som
vi ser har hatt betydning for rekruttering av
ledere i fagbibliotek. Vi stiller oss undrende
til at Statens bibliotektilsyn ikke ser det
som sin oppgave å initiere noe tilsvarende
for ansatte i folkebibliotek.

BF støtter intensjonen med å få personer
med annen yrkeskompetanse inn i bibliote-
kene. Men vi mener altså at dette må gjøres
gjennom andre personer enn bibliotek-
sjefen. De bibliotekene som det her er
snakk om vil som regel ha en nestleder/
stedfortreder. Dette måtte være en stilling
hvor det er naturlig å etterspørre spesifikk
kompetanse innen administrasjon.

Dersom den foreslåtte dispensasjons-
ordningen skulle innføres kan ikke BF se
annet enn at alle kommuner med over et
visst antall innbyggere ville få søknaden
innvilget. Vi mener det vil bli vanskelig å
kunne etterprøve om en kommune har
«godt utbygd bibliotektjeneste og bred
bibliotekfaglig kompetanse», spesielt fordi
dette vil forandre seg over tid. Vi har heller
ingen garanti for at en godt utbygd biblio-
tektjeneste vil bli opprettholdt.

Kvalifikasjonskrav, overgangs-
ordninger m.v.

BFer enig i at følgende  formuleringene i
punkt 3 kan være problematisk: »Dispensa-
sjon fra kravet gis av Statens bibliotektilsyn
dersom kommunen dokumenterer at det ikke
har meldt seg kvalifisert fagutdannet sø-
ker.». Vi ser også at en biblioteksjef må
vurderes ut fra andre kriterier en fagutdan-
ning, men denne formuleringen kan bli
brukt av kommuner som av ulike grunner
ønsker å tilsette en annen person enn en
fagutdannet søker.

I tilfeller hvor kommuner søker om dispen-
sasjon selv om det er fagutdannet søker, må
kravet til dokumentasjon på at denne
allikevel ikke er kvalifisert være meget
strenge. BFs erfaring er dessverre at be-
grunnelsen for å omgå en fagutdannet søker
kan være veldig svak.»

er en skikkelig utfordring, å få være
med på å utvikle en
kunnskapsorganisasjon som et univer-
sitet først og fremst er. Det er mange
flotte folk her, som utgjør et team jeg
gjerne vil være en del av.»

Rana-utdanninga har blitt
ettåring

I disse dager avrunder et spesielt utdan-
ningstilbud fra Høgskolen i Nesna sitt
første år. Det gjelder grunnfag i
samlingsutvikling, der studentene får
innføring i grunnleggende prinsipper
for organisering og oppbygging av sam-
linger i arkiv, bibliotek og museum. I
den forbindelse uttaler primus motor for
studiet, førsteamanuensis Johan Koren:

«Grunnfaget i samlingsutvikling vå-
ger seg inn på et område som få andre
har prøvd seg på: å undersøke likhe-
tene og forskjellene mellom kultur- og
kunnskapssamlinger, og legge grunn-
laget for arbeid i bibliotek., arkiv el-
ler museum.»

Studiet begynte høsten 1997. I dette
første året har de fått undervisnings-
bistand fra nærliggende institusjoner
som NBR, Rana bibliotek, Nordland
fylkesbibliotek og arkiv-institusjoner
i Bodø. Tirsdag 9. juni arrangerte høg-
skolen et evalueringsmøte for studiet.
Både studenter, samarbeidende insti-
tusjoner, høgskolens egne ansatte og
andre interesserte var invitert. Johan
Koren opplyser ellers at det fremde-
les er ledige studieplasser på dette stu-
diet for skoleåret 1998-99.

Bokbyen i Fjærland i full
sving

Den tredje sesongen til bokbyen i
Fjærland er i gang. Bokbyen ble åp-
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Hedmark og Oppland.

Hvorfor vi er så få lokalt ...

Hedmarkingen og opplendingen er, dess-
verre må vi kanskje noen si, seg selv evig
lik - også i BF sammenheng. I innlandet
kaster man seg ikke over etableringen av
et nytt fagforbund for bibliotekarer med
glød og interesse, her inntar man den
sedvanlige, kritiske og tilbakelente positu-
ren mens man avventer med uendelig-
heten som tidshorisont! Eller som en
kollega så trøstende og mildt ironisk
uttrykte det: «Ikke noe sted, og spesielt
ikke på Hedemarken, kan man forvente å
høste samme dag som man sår».

Som lokallagsleder i Hedmark og Opp-
land må jeg innrømme at den svake opp-
slutningen om BF i våre to fylker er et
stadig tilbakevendende tema når utfor-
dringene for lokallaget bringes på bane.
Det er rett og slett uhyre svakt at bare i
underkant av 30 bibliotekarer i Hedmark
og Oppland ser BF som det beste alterna-
tivet for å bedre bibliotekarenes status og
lønns- og arbeidsvilkår!

Det er naturligvis for enkelt å forklare den
dårlige oppslutningen om BF i Hedmark
og Oppland kun med innlandsbeboerens
«konservative» lynne. Jeg tror man skal
lete etter  forklaringer andre steder. Store
geografiske avstander (det største lokalla-
get i  utstrekning), små bibliotekmiljøer,
tradisjonell LO-dominans (røde Hed-
mark!) og relativ svak oppslutning blant
bibliotekarene ved fylkesbibliotekene kan
være faktorer som til sammen forklarer
den dårlige oppslutningen om Bibliotekar-
forbundet i innlandsfylkene. Som
lokallagsleder kan jeg heller ikke se bort
fra at arbeidet i lokallagets styre og de

strategiske valg lokallaget har tatt, ikke i
tilstrekkelig grad har ivaretatt det som
bibliotekarene i fylket oppfatter som sin
virkelighet og sine problemer.

Hvorfor vi er så få
på landsbasis…

På landsbasis har Bibliotekarforbundet
omlag 900 medlemmer. Til tross for det
store og gode arbeidet som er nedlagt
sentralt og lokalt de siste årene, er dette
tallet etter min mening altfor lavt for et
forbund som hadde som målsetting å
samle alle bibliotekarer i Norge i en
fagforening. Arbeidet med å samle biblio-
tekarene i en fagforening går for  lang-
somt, og BF har fått erfare at virkelighe-
ten er en treg materie å bearbeide.  Selv
om motkreftene muligens er utdøende,
viser de seg å være seige og utholdende.
BF må  forsatt leve med en situasjon hvor
bibliotekarers faglige og lønnsmessige
posisjon forblir relativt svakere enn
nødvendig fordi oppslutningen blant den
jevne bibliotekar er for dårlig.

Jeg kan ikke dokumentere en direkte
sammenheng, men for meg ser det ut som
om bibliotekarers manglende evne og
vilje til å stå sammen og slutte rekkene,
bidrar til at samfunnet hverken faglig eller
lønnsmessig i tilstrekkelig grad verdsetter
det arbeid bibliotekarer utfører og den
kompetanse vi innehar. Det bør være et
paradoks for andre enn BF-medlemmene
at det ved inngangen til kunnskaps- og
informasjonssamfunnet ser ut til at
bibliotekarenes verste fiende er å finne
blant bibliotekarene selv!

På lokallagsledermøtet i Oslo i mai disku-
terte man bl.a. bevilgningene til lokalla-
gene. Foranledningen til diskusjonen var
et brev fra BF Finnmark til BF-styret hvor
lokallaget redegjorde for at kostnadene
ved å drive lokallaget ikke sto i forhold til
de faktiske overføringen man fikk for å
drive lokallaget. Tidligere på dagen hadde
en av lokallagslederne luftet tanken om å
legge ned lokallaget fordi aktiviteten var
så liten, mens en annen lokallagsleder

Klaus Jøran Tollan
Lokallagsleder i
Hedmark /
Oppland BF

net jonsokhelga 1996 av daværende
kulturminister Åse Kleveland, som
den første i Norden og den åttende i
Europa. En bokby er et sted der det er
samla så mange antikvariat og brukt-
bok-butikker at det i seg selv er en
attraksjon. Rundt det gamle og vakre
Hotell Mundal i Fjærland finner du
hele 14 forskjellige bokutsalg med
ulik stil og spesialisering. I tillegg til
å tilby tilreisende å kikke blant flere
hundre tusen bøker, er det også arran-
gement gjennom hele sommeren.
Boknatta lørdag 20. juni er et høyde-
punkt. Men forfattermøter med Marit
Tusvik, Per Olav Kaldestad, Einar
Økland og Georg Johannessen, foru-
ten kåserier av Ola Jonsmoen, Tho-
mas Breivik og Willy Dahl, er eksem-
pler på hva arrangørene har spredt ut-
over i juli og august.

Initiativ for skolebiblio-
tekarutdanning i Telemark

Det har lenge vært et ønske om å gjen-
opprette tilbudet om halvårsenhet for
skolebibliotekarer i Telemark. Statens
utdanningskontor i Telemark og Te-
lemark fylkesbibliotek har derfor tatt
initiativ til å sette ned en arbeids-
gruppe som kan utarbeide ny plan for
dette. I gruppa sitter representanter for
Skolebibliotekarforeningen i Tele-
mark, Høgskolen i Telemark,  JBI ved
Høgskolen i Oslo, Statens bibliotek-
tilsyn og Telemark fylkesbibliotek.

Nytt bibliotek åpna i Aren-
dal

«Superlativene nærmest haglet da
Arendals nye bibliotek ble åpnet i går.
Fylkesmann Hjalmar Inge Sunde sa
under åpningen at Arendal nærmest
har «tatt helt av», og han roste alt som
var blitt gjort i Arendal by de siste
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nærmest beklaget seg over at lokallaget
hadde for god økonomi og ikke fikk brukt
opp pengene sine p.g.a. liten aktivitet.

Jeg måtte dessverre forlate møtet før
diskusjonen var ferdig, men på hjemveien
tenkte jeg litt nærmere over hvor polariser-
ende standpunktene i bibliotekarmiljøet
ofte er til tross for at gruppen bibliotekarer
er svært begrenset i omfang. Et sted vil
man ha mer penger for å drive aktivt, men
et annet sted kan man tenke seg å legge
ned!

Problemet er ikke ulike standpunkter -
engasjement og egne oppfatninger er flott
og helt nødvendig for en livskraftig orga-
nisasjon  - utfordringen er å finne fram til
praktiske løsninger som gjør det mulig for
ulike standpunkter å kunne leve side om
side tilpasset virkeligheten slik den til
enhver fortoner seg bibliotekarer rundt
omkring i det langstrakte landet vårt. På
dette området har nok BF fortsatt mye å
lære av mer etablerte organisasjoner.

Hva vi skal gjøre lokalt…

I år skal arbeidet i vårt lokallag konsen-

trere seg om tre hovedpunkter:

1) Våre tillitsvalgte skal kurses lokalt og
    det skal bygges et nettverk mellom de
    tillitsvalgte.

2) Vi skal synliggjøre BF som den aktive
    fagorganisasjon for bibliotekarer i
    Hedmark og Oppland som ivaretar
     både faglige spørsmål og lønns- og
    arbeidsvilkår.

3) Minst 10 nye medlemmer skal være
     vervet før neste årsmøte.

Uansett om hedmarkingen og opplendin-
gen faktisk er tregere enn andre eller
ikke, så er han tross alt ingen pessimist
av natur. Derfor «forbanner» vi forsiktig
de som ikke står sammen med oss, spyt-
ter i neven, biter tennene sammen og
fester blikket på det langsiktig målet: 100
% oppslutning blant bibliotekarene før
BF er ti år!

Stafettpinnen sendes over grensa til
Trøndelag og lokallagsleder Morten
Haugen!

Etter vel overstått bibliotekmøte og NBF-
landsmøte, stilte vi dette spørsmålet til
avdelingsleder Anne Kristin Undlien ved
Kristiansand folkebibliotek.

- For undertegnede er lands-
møtet det første landsmøtet
jeg har vært til stede på. Når
mitt arbeidssted Kristiansand
folkebibliotek var vertskap
for landsmøtet, og jeg i
tillegg skulle i ilden med et
innlegg under et seminar på
landsmøtet, må jeg si jeg så
fram til landsmøtet med
atskillige sommerfugler i
magen, innrømmer hun.

- Men det gikk bra?

- Ja. For alle bibliotekarer og bibliotek-
ansatte som ønsker å komme bort fra den
grå hverdagen anbefales det å søke om å få

Hvordan er det å jobbe i Kristiansand og
få det 66. norske bibliotekmøtet i fanget?

arrangere landsmøtet. Man kommer
under press og får en deadline på å sette i
verk alle ville drømmer for å gjøre sitt
bibliotek attraktivt og spennende.

- Ble det total fornying av
Kristiansand folkebibliotek
før bibliotekmøtet?

- Nei, alle forslag blir selv-
følgelig ikke gjennomført.
Men jeg kan nå gå rundt og
se på flere konkrete «saker»
som landmøtet har forårsa-
ket, jeg nevner bare nye
gardiner i hele huset, ny fin
sittegruppe i 2.etg, ommø-
blering av skjønnlitteraturen

i voksenavdelingen og koselig lekestue i
barneavdelingen. Flere flotte utstillinger
er også åpnet i forbindelse med landsmø-
tet, sier Anne Kristin Undlien.

årene», skriver Agderposten 8. mai i
år. «Mange har ønsket at biblioteket
skulle bli det nye møtestedet for Aren-
dals befolkning og slik så det ut til å
fungere på åpningsdagen.» Det nye
biblioteket er på hele 4.500 kvadrat-
meter, en formidabel økning fra de 800
trange kvadratmetrene boklånerne
inntil nå har hatt til disposisjon. Ikke
rart da at mange først og fremst be-
merket lyset og luftigheten i nybyg-
get. For bibliotekpersonalet er det nye
biblioteket en stor forbedring. Ar-
beidsforholdene i det gamle var egent-
lig ikke til å tåle, var det ikke for at
man visste at det nye snart skulle stå
ferdig. Så det nye biblioteket i hjertet
av Arendal er vel fortjent, både for de
foran og de bak skranken.

Forfatterforeningen vil
verne litteraturfaget på JBI

Årsmøtet i Den norske Forfatterfore-
ning har vedtatt en skarp protest mot
forslaget om å nedlegge litteratur-
studiet i bibliotekarutdanningen på
JBI, Høgskolen i Oslo. Forslaget kom
som kjent i den såkalte evaluerings-
rapporten, tidligere omtalt her i bla-
det. Det heter i forfatterforeningens
uttalelse: «Vi vil peika på at skrift-
kulturen er grunnleggande for all
kunnskapstileigning, og at ein utvikla
tekstkompetanse er avgjerande for den
som skal vera rettleiar i dagens
informasjonsmangfald. Ein inngåande
kjennskap til litteratur, og særleg
samtidslitteratur, er nødvendig for at
bibliotekaren skal ivareta si rettleiar-
rolle på ein forsvarleg måte. Evalu-
eringa er uttrykk for ei marknads-
tenkning som reduserer bibliotekaren
til rein teknikar. Ein må heller styrka
den humanistiske sida ved utdanninga.
I dagens samfunn må vi motverka  alle
tendensar  til utarming av den gene-
relle kulturkunnskapen blant folk. Det
er viktigare enn nokon gong å styrka
bibliotekarens rolle som folkeopplysar
og kulturformidlar.»
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Finnmark er et allright fylke

- La meg først få spørre deg hva du synes om å delta på slike
møter for lokallagslederne?

- Det er nyttig med ledermøter. Interessant å høre hva andre
lokallag holder på med. Jeg får inntrykk av at vi i Finnmark
kanskje har større behov for Bibliotekarforbundet enn BF-ere i
andre fylker. Det er i alle fall stor interesse hos oss.

- Finnmark BF har søkt om ekstraløyving for å kunne avholde
årsmøte. Det er dyrt å drive BF i Finnmark?

- Det er jo et rimelig stort fylke. Fra Vadsø til Alta er det 45 mil.
Buss fra Vadsø til Alta tar 11 timer. Med bil tar det 6 timer. Fly
tar 50 minutter. Det sier seg sjøl hva du kan gjøre uten å bruke 2
reisedager. Og flybillett Vadsø-
Alta koster i overkant av to tusen
kroner.

- Kan dere ikke kombinere BF-
årsmøtet med andre arrangement
som mange BF-ere likevel samles
for?

- Vi skal ha årsmøte i forbindelse med
samrådsmøte i fylket. Selv om mange
skal dit, vil årsmøtet koste oss ca.
10.000 kroner. Og vi får nå en nest-
beste løsning. Vi må ta til takke med et
inneklemt møte i et allerede tettpakka
program. Vi får ikke anledning til å
avholde medlemsmøte, det blir kun
årsmøtesakene.

- Hvilke arbeidsoppgaver prioriterer dere i lokallaget?

- Vi har drevet intensiv verving. Vi gikk hardt ut, kanskje mer
enn andre som er redd for å mase.  Når du jobber på fylkesbiblio-
teket treffer du ofte bibliotekarene i fylket. Og de har blitt minnet
om BF-medlemskapet hver gang. De andre i styret gjør likedan.
Bibliotekarene i Finnmark kjenner hverandre. Det gjør vervingen
lettere enn om vi skulle «mast» på vilt fremmede.

Jeg har vært på møte med BFs lokallagsledere. De var samlet i Lakkegata 18. mai, med en rekke
temaer på dagsorden. Her var det spennende personer samlet rundt bordet og jeg hadde mange
gode idéer til intervju med deltakere etter møtets slutt. Lokallagsleder i Finnmark, Lillian
Rushfeldt, sto øverst på lista. Det var godt. For hun var den eneste - bortsett fra medlemmer av
forbundsstyret -  som ikke hastet avgårde til andre avtaler da møtet var slutt! Og Lillian vil gjerne
bidra til at Finnmark framstår som det allright fylke det er.

- Andre aktiviteter?

- Vi følger med på stillingsannonser i fylket, for å få BF-sekreta-
riatet til å reagere på feil i utlysninger, for dårlig lønn, o.l. Vi har
hjulpet til og gitt råd ved lokale forhandlinger. Noen ganger får
vi henvendelser om andre sider ved lønns- og arbeidsforhold. To
bibliotekarer i videregående skoler hadde f.eks. fått feil informa-
sjon om flyttereglementet i fylkeskommunen, og ba oss om
hjelpe til. Vi holder på med den saken nå. En annen sak dreier
seg om en bibliotekar som har vært konstituert i 6 år. Her jobber
vi for å sikre vedkommende fast tilsetting.

- Makter dere alt dette?

- Mange henvendelser håndterer vi sjøl. Når vi ikke vet svaret på
spørsmålene vi får, henvender vi oss til BF-sekretariatet i Lakke-
gata.

- Er de lokale forhandlingene en viktig del av arbeidet deres?

- Det er nok det vi bruker mest tid
på. Og resultatet har blitt veldig
bra. For de som har vært medlem
av Norsk Kommuneforbund eller
andre fagforeninger før, er resul-
tatene mye bedre enn det de
opplevde før. Vårt beste resultat
var en lokal forhandling som ga
et medlem 7 lønnstrinn i en jafs!

- Hva med bibliotekarene i vide-
regående skoler?

- Vi hadde gruppekrav inne for disse
bibliotekarene. De fikk alle sammen
et opprykk på 2 lønnstrinn, fra l.tr. 28
til l.tr. 30. Alle fikk det, uavhengig av
om de var medlem av BF eller ikke.
Så vi baner vei!

- Og dette blir vel lagt merke til?

- Bibliotekarene er mye mer synlige nå. Det har BF bidratt til.
Det viktigste er jo at arbeidsgiver ser oss, og at vi blir gitt sjansen
til direkte å fortelle hva bibliotekarer faktisk gjør i jobben sin.

Lillian E. Rushfeldt,
lokallagsleder i Finnmark BF,
intervjuet av Erling Bergan

(Foto: ebe)

�
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Selv har jeg ca 20 års erfaring i barnesektoren bak meg, og har som
Siri Jordal, Kirsti Tveitereid,  Kari Westheim Arntsen og mange
andre jobbet utallige timer gratis. En av mine tidligere sjefer pleide
å forespeile meg «lønn i himmelen». Håper St Peter har vært nøy-
aktig med bokføringen! Den «lønnen» jeg til nå har oppnådd er god
bokkunnskap, faglig trygghet og fornøyde brukere.

Ja, vi er noen helter! Yngre kolleger er rystet når de hører hvor mye
jeg leser på fritida, og bibliotekskoleelever får hakeslepp. (Håper
jeg ikke har skremt altfor mange studenter bort fra barne-
bibliotekaryrket!)

Noe vi derimot ikke er flinke nok til er å markedsføre vår kompe-
tanse. Lærerne og førskolelærerne  sier at de ikke har tid til å lese
barne-og ungdomsbøker Hvordan skal vi nå denne  yrkesgruppa
med vår bokkunnskap?

Hva kan vi kreve?

1.Jeg synes ikke vi skal  kreve lønnskompensasjon for å lese bøker
hjemme. Lønna er i utgangspunktet såpass lav, og betingelsen for å
få en skikkelig lønn skal ikke være å lese opptil 6-7 timer ekstra i
uka slik f.eks.  Siri gjør.

2. Å ha en øremerket lesetid på jobben har jeg heller ikke tro på.
Den vil garantert bli oppspist av kurs, ferier, sykdomsfravær og
annet som stadig rammer vår travle hverdag.

3. Kortere bundet arbeidstid er det forslaget jeg ser som mest

Barnebibliotekarenes fritidslesning - nok en gang.

Eli Frisvold
Spesialbibliotekar
Barne-og ungdomsavdelingen
Deichmanske bibliotek

realistisk. Problemet er hvordan den skal gjennomføres. Kari anslår
at hun leser 100 timer i året, altså ca 2 timer i uka. Skal barne-
bibliotekaren ha «fri» en dag eller to i måneden, slik at biblioteket
kanskje blir uten barnebibliotekar eller skal barnebibliotekaren ha
kortere bundet arbeidsdag?

4. Oppdrag utenfor biblioteket.
Noe fagforeningen virkelig må ta fatt i er å utarbeide standard
takster for foredrag/bokprat på foreldremøter etc utenom arbeids-
tida. På min arbeidsplass har vi ikke anledning til å ta betaling, vi
får bare overtidstillegget.

Problemer

I bibliotekarutdanningen er det som kjent fremmet forslag om å
kutte ut hele litteraturdelen i utdanningen. Litteraturformidling
ansees altså ikke som spesielt viktig i enkelte kretser. I forbindelse
med R-97 er pågangen fra grunnskolene større enn noensinne, og
p.g.a. dårlige skolebibliotek har folkebiblioteket også i stor grad
overtatt den oppgaven. På min arbeidsplass er det  blitt stilt spørs-
mål om barnebibliotekarene legger for stor vekt på skjønnlitteratu-
ren.

Internett er en morsom utfordring, og har gitt oss mange nye mulig-
heter til informasjonssøk, der må vi være med. Men er det flere enn
meg som føler at IT-kunnskaper for tida gir større anerkjennelse
enn bokkunnskap? Forholdene er  med andre ord ikke de beste for å
stille krav om kompensasjon for å lese skjønnlitteratur. Men når blir
de det?

Jeg tror at kortere arbeidstid for barnebibliotekarene vil falle folke-
bibliotekets voksenbibliotekarer tungt for brystet. Jeg er sikker på at
også mange av voksenbibliotekarene driver pliktlesning, for å finne
noe å anbefale den voksne låner som spør etter «den gode boka»,
eller den modne tenåringen som prøver å orientere seg i voksen-
litteraturen. Det er ikke sikkert at dette alltid er bøker som samsva-
rer med bibliotekarens egne favoritter!

Jeg tror vi må slutte med å argumentere bare for at barne-
bibliotekarene skal få kompensasjon for hjemmelesning. Voksen-
bibliotekarer! Kom dere på banen!

Hvis bare barnebibliotekarene skulle få redusert arbeidstid, kan vi
dessuten  snart risikere at kommunene ville vegre seg mot å opp-
rette rene barnebibliotekarstillinger, men isteden ville foretrekke
allround-stillinger. Konklusjonen blir; skulder ved skulder!

Gevinsten

1. Med hånden på hjertet: ikke alle barnebibliotekarer er like plikt-
oppfyllende som Siri, Kari og Kirsti. Hvis alle får redusert bundet
arbeidstid vil kanskje flere se seg i stand til å lese mer hjemme og
se en større forpliktelse til å lese.

2. Vi får anerkjennelse for den jobben vi gjør, og vi ender opp som
fornøyde bibliotekarer med overskudd!

- Er det stor gjennomtrekk av bibliotekarer i Finnmark?

- Alle yrker som krever høyere utdanning opplever dette i Finn-
mark. Mange har kommet opp for å starte karriéren, fått avskevet
litt studielån, for så å dra sørover igjen. Kanskje er det mindre av
det nå. Men fordelen er jo at vi stadig får tilført «siste skrik» i
bibliotekarutdanning! Vi ser dette blant annet på de videregående
skolene. Det er positivt.

- Er det godt miljø blant bibliotekarene i Finnmark?

- Når vi overvinner avstandene og møtes, vil vi helst ikke skilles
så fort igjen. Vi er i grunnen veldig sosiale, sier Lillian Rushfeldt
til slutt. Jeg kikker meg rundt bordet og finner: Finnmarking og
lokallagsleder Lillian Rushfeldt, finnmarking og BF-styremed-
lem May Line Angell, og undertegnede. Resten av forsamlingen
fra BFs møte for lokallagsledere er forduftet. Jeg må gi Lillian
rett. Finnmark må være et allright fylke.
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Cathrine Almaas
Bibliotekar og bokhandler

Som regel er det «stille før stormen» i
Bok-Norge på denne tiden. Forfattere
er refusert. De utvalgte manus er klar
for siste finvask, og noen tar seg ferie
før årets bokhøst starter.

Men freden har ikke senket seg over
alt. Forprosjektet til Leselyst-kampan-
jen er i full gang. Et prosjekt som
ønsker å sette søkelys på ungdom og
litteratur. Spesielt unge menn og bøker,
ifølge Åse Kleveland. Gutter i
ungdomsalderen er de beryktede
«bokdropperne».Det er disse vesnene
man vil gi muligheten til å boltre seg
vilt og uhemmet i bokhyllene.

Det er forsåvidt et prisverdig tiltak fra
bokhandlere, forleggere og i siste runde
bibliotekarer. Motivene er ulike, men
de har et felles ønske om å se flere
unge menn med nesetippen begravet i
bøkenes verden.

Men hvorfor skal unge gutter lese
bøker?

De leser allerede enormt med tekst via
f.eks internett og andre typer media.
Her får de lesetrening på lik linje med å
lese en bok. Dessuten lærer de engelsk

på en enklere måte. Forøvrig ser det ikke
ut som om menn har lidd overlast. Tvert
imot har de klart seg bra når man kaster et
skrått blikk på samfunnshistorien

Det som har forundret meg er hvorfor
man i stedet ikke har trukket inn det store
samfunnsmessige problemet med funksjo-
nell analfabetisme. Et problem som ikke
bare angår Bok-Norge, men i like stor
grad skoler, barnevern og PP-tjenester.
Dette er de som tilsynelatende kan lese,
men som har store problemer med
avkodingseffekten. De får ikke tak i
innholdet av hva de leser. Og er dermed i
ferd med å bli de store taperne i vårt
kompliserte samfunn. For å kunne delta i
dagens samfunn, er man helt avhengig av
å kunne forstå hva man leser.

Problemet for funksjonelle analfabeter er
at verken bibliotek eller bokhandel er en
arena som de ønsker å oppsøke, eller som
er naturlige steder for å  tilbringe sin
fritid. Derfor krever et slikt problem en
bredere tverrfaglig sammensetting, med et
tyngre og mer handlingsrettet nedslags-
felt.

Man skal ikke kimse av Leselyst-kampan-
jen. Den har mye godt i seg, og vi håper
alle at den også har en effekt. Og etter-
hvert som gutter blir menn, skjønner man
at kulturell dannelse alltid er godt å ha
med seg. Man er jo aldri helt sikker på om
ikke  «Dagens Næringsliv» kontakter
akkurat deg i dag for å se hva som ligger
på  nattbordet. Da bør man helst være litt
mere forberedt enn han som på det spørs-
målet svarte; «Gjengangere» av Bjørnson.

Bokdropperne og
kampanjen for
leselyst
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Carol van Nuys
Bibliotekkonsulent IT,
Østfold fylkesbibliotek

Utvekslingsmuligheter for bibliotekarer (4):

LEONARDO DA VINCI

Europakommisjonen er EUs «regjering» og den største av EUs
institusjoner. Den har som oppgave å fremme forslag til nye
felles regler for Unionsrådet. I tillegg har den overvåkende,
iverksettende og forvaltende funksjoner. Det finnes 24 general-
direktorater underlagt Europakommisjonens generalsekretariatet,
blant dem er DG XXII, Generaldirektoratet for utdanning og
ungdom.

DG XXII administrerer bl.a. SOKRATES- og LEONARDO DA
VINCI-programmene. Tankene som ligger bak begge disse
programmene kommer til uttrykk i Europakommisjonens White
Paper on Education and Training, med tittelen «Teaching and
learning : towards the knowledge-based society».

I forrige artikkel beskrev jeg  SOKRATES-programmet. I denne
artikkelen skal jeg ta for meg LEONARDO DA VINCI, etter en
kortfattet innledning som forteller litt om programmets adminis-
trerende enhet her i Norge.

Leonardo i Norge

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet opprettet en
nasjonal koordineringsenhet, LEONARDO Norge, ved Teknolo-
gisk institutt i Oslo
for å administrere
EUs program
LEONARDO DA
VINCI. LEONARDO
Norge har blant annet
til oppgave å infor-
mere om programmet,
koordinere søknads-
behandling, holde
kontakt med aktuelle
søkermiljøer i Norge
og Europa, samt andre
Leonardo-sekretaria-

ter, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Europa-
kommisjonen (*).

LEONARDO DA VINCI er EUs program for yrkes- og
profesjonsutdanning. Programmet omfatter utdanning på alle
nivå - fra grunnleggende-, videre- og etterutdanning til livslang
læring. Programmet kan være interessant for BIBIN ved Høgsko-
len i Oslo, nettopp fordi bibliotekarutdanningen er en profesjon-
sutdanning. Foreløpig er LEONARDO DA VINCI opprettet for
en periode på 5 år, fra 1. januar 1995 til 31. desember 1999.

LEONARDO DA VINCI gir økonomisk støtte til tiltak innen tre
hovedområder (*):

Område 1:

Støtte til forbedring av yrkes- og profesjonsutdanningssystemene
og ordningene i Europa. (F.eks. støtte til forbedring av en
undervisningsinstitusjons fagplaner, mm.)

Område 2:

Støtte til forbedring av yrkes- og profesjonsutdanningen, inklu-
dert samarbeid mellom næringslivet og utdanningssektoren.

Område 3:

Støtte til forbedring av språkkunnskaper, kunnskap om yrkes- og
profesjonsutdanning samt spredning av resultater og nytenkning
gjennom opplæringstiltak.

Innenfor hvert av disse tre hovedområder gis det støtte til ulike
typer av tiltak, f. eks.:

- Pilotprosjekter
- Utplasserings- og utvekslingsprosjekter
- Undersøkelser/analyser

I denne fremstillingen
er hovedvekt lagt på
utplasserings- og
utvekslingsprosjekter.

EØS-avtalen har gitt
Norge adgang til å
delta i LEONARDO
DA VINCI-program-
met. Deltagerlandene
består av de 15 EU-

Vi har bedt Carol van Nuys skrive en serie
artikler om hvilke muligheter biblioteka-
rer og bibliotekarstudenter har - i
jobb- eller studiesammenheng
- til å oppholde seg i utlan-
det. Det dreier seg om både
korte og lengre opphold.
Noen stipend og tilskudds-
ordninger er kjent  i bibliotek-
miljøet. Andre er praktisk talt
ukjent. Vi ønsker å bevisstgjøre
bibliotekarer og bibliotekarstudenter til å

utnytte mulighetene til å skaffe seg spen-
nende profesjonelle erfaringer. Serien er

basert på en oppgave Carol
van Nuys skrev mens hun gikk
på sivilbibliotekarstudiet.  Vi
gjør oppmerksom på at
utvekslings-, stipend- og
tilskuddsordninger kan va-
riere fra år til år, nye ord-

ninger kan komme til og andre
falle bort.  Opplysninger og vilkår bør
sjekkes før man sender søknad . � s. 18
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landene, samt de 3 EFTA-landene. I fremtiden vil også en del
øst-europeiske land, samt Malta og Kypros delta.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner kan ikke søke på utvekslinger. I LEONARDO
DA VINCI er det nødvendig å gå via en organisasjon som søker
på vegne av flere partnere/deltagere. Med andre ord, biblioteka-
rer som vil være med på en utveksling må være med i et
utvekslingsprosjekt der en institusjon, f. eks. et bibliotek, søker
om støtte og står ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

I følge KUFs pressemelding nr. 001-96 av 8. januar 1996 (**),
har Norge fått ca. 17, 5 millioner kroner i støtte fra EU til 14
prosjekter. Hele 25 % av de norske søknadene fikk støtte, langt
over gjennomsnittet (18 %) for deltagerlandene. Norge deltar
dessuten i andre lands prosjekter. Disse tallene bør gi håp til
norske bibliotekarer som vil gå i gang med prosjekter innenfor
LEONARDO DA VINCI-programmet.

Utplasserings- og utvekslingsprosjekter er tverrnasjonale pro-
sjekter som bygger på prinsippet om mobilitet fra en partner
(organisasjon) til en partner i et annet deltagerland. Høgskolen i
Oslo deltar i et LEONARDO-pilotprojekt, «Women and Techno-
logy», men pr. i dag har ikke BIBIN benyttet seg av
LEONARDO DA VINCI-programmets muligheter for utvekslin-
ger av studenter eller lærere med andre europeiske land.

Utplasserings- og utvekslingsprosjekter

Det finnes et felles rammemålsetting for LEONARDO DA
VINCI, men i tillegg opplyser DGXXII om hvilke mål som skal
være veiledende for årets Leonardo-prosjekter. Det er derfor
viktig at utplasserings- og utvekslingsprosjekter er i samsvar med
denne overordnede målsettingen. Målsettingen i et utveksling-
sprosjekt har stor betydning når det gjelder muligheter for å få
økonomisk støtte til et prosjekt.

Leonardo-programmets målsetting for utplasserings- og
utvekslingsprosjekter er å bidra til å utvikle yrkes- og profesjons-
utdanningen innenfor EU/EFTA-landene. I følge «EUs
utdanningsprogram Leonardo da Vinci», kan dette målet nåes
ved:

- å styrke den europeiske dimensjonen i utdanningspolitikken
   og innholdet i grunn-, etter- og videreutdanning

- å tilføre praksis og grunnleggende arbeidserfaring ved å:

- utvikle språkkunnskaper og faglige kvalifikasjoner

- fremme samarbeid mellom ulike typer av organisasjoner og
   ulike nivåer av yrkes- og profesjonsutdanningen

- bedre overføring av ny teknologi til bedrifter gjennom
   opplæringstiltak

Hvem kan utveksles og utplasseres?

Utplasserings- og utvekslingsprogrammet gjelder for «unge»,
dvs. mennesker under 28 år, som er under utdanning, i overgang
til arbeidsliv, i arbeid eller uten arbeid. Dvs. at bibliotekar-
studenter, nylig uteksaminerte bibliotekarer, yrkesaktive- og
arbeidsledige bibliotekarer kan være med på utplasserings-/
utvekslingsprosjekter bare de er under 28 år.

I tillegg kan instruktører, lærere/akademiske personell, folk
engasjert i utforming av utdanningspolitikk/-programmer eller
planlegging av tiltak for personalutvikling, inkludert arbeidsli-
vets parter, også være mulige utvekslings-/utplasserings-
kandidater uansett alder. Bibliotekarer som arbeider med
bibliotekarutdanning, bibliotekarer i ledende stillinger eller de
som arbeider med brukeropplæring i sitt bibliotek kan være
mulige søkere.

Utvekslings- og utplasseringsprosjekter er fordelt på tre hoved-
områder:

Område 1:

- Tverrnasjonale utdanningsopphold for unge under
   grunnleggende yrkesrettet opplæring (I.1.2.a)

- Tverrnasjonale utdanningsopphold for unge arbeidstakere
   og unge arbeidssøkere (I.1.2.b)

- Tverrnasjonale utvekslingsprosjekter for lærere, planleggere
   og administratorer av utdanningsprogrammer (I.1.2.c)

Punkt I.1.2.a er ikke aktuelt for bibliotekarstudenter eller biblio-
tekarer, men gjelder kun mennesker som går på videregående
skoler eller skoler på tilsvarende nivå.

Utplasseringstiltak under punkt I.1.2.b kan benyttes av unge
mennesker uten høgskoleutdanning, for eksempel bibliotekas-
sistenter under 28 år. I tillegg kan nylig uteksaminerte eller
arbeidsledige bibliotekarer under 28 år søke om utplassering i
Europa fra 3 til 12 måneder. Søknaden sendes kun til Norge for
behandling.

Under punkt I.1.2.c kan bibliotekarer som arbeider som lærere ved
Høgskolen i Oslo, BIBIN eller tilsvarende institusjoner som utdan-
ner bibliotekarer utveksles for 2 til 8 uker. Slike utvekslinger kan
brukes blant annet for å forberede pilotprosjekter. Denne typen av
søknad forutsetter at man skal ha en gjensidig tilbakebesøk fra det
landet man reiser til. Dermed må utvekslingen også godkjennes i
utlandet. Søknaden sendes kun til Norge for behandling.

Område 2:

- Tverrnasjonale prosjekter for utdanningsopphold i bedrifter
   for personer under universitets- eller høgskoleutdanning
  og nylig uteksaminerte kandidater (II.1.2.a)

- Tverrnasjonale utvekslingsprosjekter mellom bedrifter og
   universiteter/høgskoler/utdanningsinstitusjoner (II.1.2.b)

- Tverrnasjonale utvekslingsprosjekter for opplæringsansvarlige
   i bedrifter og organisasjoner (II.1.2.c)

�s. 17
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Område 2 er mer anvendelig for bibliotekarer. Punkt II.1.2.a er
aktuelt for bibliotekarstudenter under utdanning og nylig uteksa-
minerte bibliotekarstudenter (ingen aldersgrense). Disse grupper
kan søke om utplassering fra 3 til 12 måneder på en arbeidsplass
i Europa. Tiden de er i utlandet blir ikke inkludert i den normale
studietiden på sammen måten som med SOKRATES/ERASMUS,
slik at studieforløpet kan bli forlenget. Søknaden må sendes både
til Norge og til Brussel.

I følge LEONARDO Norge kan Punkt II.1.2.b være aktuelt for
yrkesaktive bibliotekarer. Her kan man søke om utveksling fra 2
til 12 uker på en arbeidsplass i Europa. Søknaden må sendes både
til Norge og til Brussel. Koordinator for prosjektet styrer pen-
gene og har kontrakt på vegne av både de norske og utenlandske
partnere. Fokus på bruken av informasjonsteknologi i bibliotek
kan være en interessant innfallsvinkel til et utvekslingsprosjekt.

Punkt II.1.2.c kan også være aktuelt for bibliotekarer som har
ansvar for brukeropplæring eller undervisning. Slike utvekslinger
bør rettes mot å utvikle opplæringsmetoder eller for å se på
løsninger som tar i bruk ny teknologi. Søknaden sendes både til
Norge og Brussel. Avgjørelsen om støtte tas i Brussel.

Område 3:

- Tverrnasjonale utvekslingsprosjekter til forbedring av
   språkkunnskaper

- Prosjekter for studieopphold (European Centre for the
  Development of Vocational Training (CEDEFOP))

Utvekslingsprosjekter under område 3 ser ikke ut til å være
særlig aktuelle for bibliotekarer. For de som vil undersøke nær-
mere, er det bare å ta kontakt med LEONARDO Norge.

Finansiering av LEONARDO-utveksling

I følge brosjyren «EUs utdanningsprogram Leonardo da Vinci»
kan man få fra kr. 6.400,- til kr. 40.000,- per utplassert/utvekslet
person, avhengig av varighet for utplasseringer og utvekslinger.
Oppholdet kan være fra 2 uker til 12 måneder. Stipendet gis i sin
helhet til mottakeren og er ment å dekke tilleggskostnader ved
utplassering eller utveksling. Det forutsettes at vanlige inntekts-
kilder som studielån og stipend eller lønn fortsetter som normalt
under oppholdet.

Koordinator vil i tillegg kunne motta opptil ca. kr. 1.600,- per
person som utveksles/utplasseres, med en maksimumsgrense på
ca. kr. 120.000,- pr. år og koordinator. Beløpet skal gå til dekning
av kostnader i forbindelse med organisering, oppfølging og
videreformidling av prosjektet/resultater. Kostnadene må være
realistiske og godt dokumentert i søknaden.

Det er ikke vanlig å oppnå maksimale støttesatser.

Hjelp fra LEONARDO Norge

LEONARDO Norge har lagt opp til en prosess som er ment å
hjelpe potensielle søkere til å skrive gjennomarbeidede søknader,

slik at sjansene er gode for å få støtte fra Brussel. Det er viktig at
søkere har formulert sine prosjektidéer før de begynner å skrive
søknaden. LEONARDO Norge har utviklet et kortfattet spørre-
skjema som søkeren fyller ut ved å beskrive mål og ønskede
resultater. Deretter kommer sekretariatet med forslag til hvordan
idéen best kan tilpasses LEONARDOs mål. Dersom det finnes
flere søkere med sammenfallende prosjektidéer, forsøker
LEONARDO Norge å koble disse sammen.

LEONARDO Norge arrangerer flere typer seminarer. Det er bl.a.
mulig å delta i et veiledningsseminar som tar utgangspunkt i
hovedelementene i søknaden. Et «søknadsseminar» tilbys søkere
som vil sjekke alle «småting» med søknaden - en slags kvalitets-
sikring. I tillegg tilbyr LEONARDO Norge «partnersøk-semina-
rer» hvor deltagere disponerer kontor, telefon og telefaks. Et
«prosjektsstyringsseminar» planlegges for de som ønsker bedre
kunnskap om hvordan prosjekter skal styres (*).

Referanser:

* EUs utdanningsprogram LEONARDO DA VINCI :
et handlingsprogram for yrkes- og profesjonsutdanning på
alle nivå 1995-1999 / Teknologisk institutt. - Oslo :
Teknologisk institutt, 1995. - 15 s.

** http://odin.dep.no/kuf/prm/96/k1/960108.html

Brosjyrer:

Arbeidsdirektoratet ([1995?]). Dagpenger i EØS land. - Oslo : Arbeidsdirektoratet.
- 8 s. - (EUROPA formidling ; PB-0055)

Arbeidsdirektoratet (1995). Søke arbeid i Europa : informasjon til arbeidssøkere,
selvstendig næringsdrivende og studenter. - Oslo : Arbeidsdirektoratet. - 11 s. -
(EUROPA formidling ;
PB-0054)

EUs utdanningsprogram LEONARDO DA VINCI : et handlingsprogram for
yrkes- og profesjonsutdanning på alle nivå 1995-1999 / Teknologisk institutt. -
Oslo : Teknologisk institutt,
1995. - 15 s.

Norges forskningsråd (1996). Stipend til utlandet 1997/98 : informasjon om stipend
under kulturavtalene og andre program, for studenter og forskere som ønsker et
opphold i et annet land / sekretariatet for kulturavtaleprogrammet (KAS) i Norges
forskningsråd. - Oslo : Norges forskningsråd. - 84 s.

Praksis ved EUs institusjoner / brosjyren er utarbeidet av Europakommisjonens
delegasjon i Norge i samarbeid med Utenriksdepartementet og NHO, desember
1995. - 7 s.

Studere i Europa med SOKRATES/ERASMUS. - Bergen : Senter for internasjonalt
universitetssamarbeid, [1996?]. - 1 foldebrosjyre
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bibliotekvesen. - S. 16-17. - I : Internkontakt. - Årg. 20, nr 2

Opdahl, Svein Inge (1994). EU/EØS omstilling i bibliotekene i sentral-
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URL-adresser (sist sjekket 1.7.97.)

STING
(URL: http://sting.bibsent.no/)

SOKRATES - EUs handlingsprogram for utdanning
(URL: http://www.siu.no/info/ sokrates.htm)

Leonardo da Vinci, EUs utdanningsprogram
 (URL: http://www.teknologisk.no/leonardo/brosjyre/index.html)

Nordplus och Nordjobb
(URL: http://www.abo.fi/norden/studinor/nordnord.htm)

Innan du packar resväskan
(URL: http://www.abo.fi/norden/studinor/godarad.htm)

European Commission - DGXXII Home Page
(URL: http://europa.eu.int/en/comm/dg22/dg22.html)

SIU - Senter for internasjonelt universitetssamarbeid
(URL: http://www.siu.no/)

General description of the whole of SOCRATES
(URL: http://europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates/socrat.html)

University of Sheffield
(URL: http://www.shef.ac.uk/)

Universitat de Barcelona
(URL: http://www2.uu.se/insts/oia/unet/barcelona.html)

HanzeWeb international page (URL: http://www.hanze.nl/eng/ehomepag.htm)

Fachhochschule Hamburg, Homepage (URL: http://www.fh-hamburg.de/)

KUF - Pressemeldinger 1996 - Yrkesopplæringsprogrammet Leonardo
(URL: http://odin.dep.no/kuf/prm/96/k1/960108.html)

Nordiska ministerrådet (URL: http://www.norden.no/nmr/nmr_se.htm)

Nordisk råd (URL: http://www.norden.org/nra/nra_dk.htm)

HiO/JBI/B&I : NORDPLUS (URL: http://www.jbi.hioslo.no/gu/nordplus.htm)

Medical Library Association: MLANET Home Page
(URL: http://www.kumc.edu/MLA/index.html)

Job Exchange (URL: http://ahsc.arizona.edu/~lei/mla/jobs.htm)

CERN Scientific Information Service (URL: http://wwwas.cern.ch/library/)
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ARLIS - NORGE - INFO
(URL: http://www.ub.uio.no/uhf/art/arlis-norg-info.html)

Kommunalansattes fellesorganisasjon (URL: http://www.kfo.no/index.htm)

Stipend fra Statens bibliotektilsyn (URL: http://samson.bibtils.no/stipend.htm)

LO STAT - HISTORIE (URL: http://www.lo.no/lostat/lostat/historie.html)

Norsk bibliotekforening (NBF) (URL: http://www.bibsent.no/nbf/)

NFF - Norsk fagbibliotekforening (URL: http://info.rbt.no/nff/omnff/omnff.html)

Forskerforbundet (URL: http://www.forskerforbundet.no/)

Riksbibliotektjenesten (URL: http://info.rbt.no/rbt.html)

Statskonsult (URL: http://www.sol.no/statskonsult/)

Høgskulen i Sogn og Fjordane
er ein mellomstor høgskule i det
nye Norges-nettet. Høgskulen
har 2200 studentar og 250
tilsette fordelt på studiestadane
Sogndal, Førde og Sandane.

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

Høgskulen har ein felles-
administrasjon og 4
fagavdelingar i Sogndal:
Avdeling for lærarutdanning
Avdeling for naturfag
Avdeling for samfunnsfag
Avdeling for økonomi og språk

2 fagavdelingar i Førde:
Avdeling for ingeniørutdanning
Avdeling for helsefag

I tillegg har ein høgskule-
utdanning på Sandane som
administrativt er knytt direkte til
fellesadministrasjonen.
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BIBLIOTEKAR I FØRDE
Ledig stilling som bibliotekar i ½ stilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
for tilsetjing snarast.

Høgskulen i Sogn og Fjordane har 5 bibliotek med i alt 12 stillingar. Den
ledige stillinga er primært knytt til biblioteket på Vie, som yter tenester til
Avdeling for helsefag i Førde. Avdelinga har både grunn- og vidareutdanning i
sjukepleie. Det er under planlegging nytt høgskulebygg i Førde, der m.a. felles
bibliotek for denne avdelinga og Avdeling for ingeniørutdanning vil inngå.

På desse to biblioteka er det i tillegg til den utlyste stillinga ein avdelingsbi-
bliotekar og ein bibliotekar. Bibliotektenesta spelar ei viktig rolle både for
studentane og det faglege personalet. Biblioteket nyttar BIBSYS og er knytta
til lokalt edb-nett og UNINETT. Nett-tenester og CD-ROM spelar ei aukande
rolle i biblioteket sitt arbeid.

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

Søkjarar må ha bibliotekareksamen frå Høgskulen i Oslo eller tilsvarande
utanlandsk utdanning.

Stillinga er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.205, st.kode 1074,
lønnsramme 13, l.tr.17-28 etter ansiennitet. Søkjar med cand.mag. vert plassert
i st.kode 1213, lønnsramme 17, l.tr. 19-32 etter ansiennitet. Frå bruttoløna vert
det trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse. Tilsetjing skjer på dei vilkår
som følgjer av lov om offentlege tenestemenn og dei reglement som til eikvar
tid gjeld i høgskulen.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til
hovudbibliotekar Erling Bergan, tlf. 57 72 25 19, eller avdelingsbibliotekar
Anja A. Mjelde, tlf. 57 72 25 20. Søknad med rettkjende vitnemål og attestar
skal sendast Høgskulen i Sogn og Fjordane, postboks 133, 5801 Sogndal.
Søknadsfrist er sett til 26. juni.

Informasjonsmeglere er en yrkesgruppe som befinner seg i grenselandet
mellom bibliotekarer, journalister, markedsanalytikere og informatører. I
følge vurderinger gjort i svensk undervisningsvesen og  i det svenske
arbeidsmarkedet kan det være at denne yrkesgruppa har en lys framtid.
Og troen på en framtid som informasjonsmeglere er stor bl.a. på
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Der starter de til høsten et treårig
undervisningsopplegg i informasjons-megling, melder vårt svenske
søsterorgan DIK-forum. De bringer også intervju med Marit Andersson,
som i et drøyt år i 1995-96 holdt det gående som privat informasjons-
megler. «Det här jobbet är inget för veklingar. Man får nog vara lite
galen. Lite av en gambler. Seg, uthållig och envis, säger Marit Anders-
son», i følge DIK-forum 9/98.

Info-meglere i Sverige
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DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI
KUNDE HOS TRONSMO!

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

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

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

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

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

tegneserier

Høgskolen i Oslo
Avd. for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag

Høstens program er klart - noe av det vi tilbyr
bibliotekarer er:

Barn, bibliotek og medier  (5.-9. oktober)
Det nye folkebiblioteket  (30. oktober)
Finn statistikk  (13. november)

For andre medarbeidere i bibliotek/arkiv tilbyr
vi:

Bibliotek grunnkurs I  (17.-21. august)

For full kursoversikt og beskrivelser, se våre
nettsider:

http://www.hioslo.no/JBI/KURS/INTER.HTM

Bibliotekar - vikariat

Ved Kristiansand folkebibliotek er det ledig et 100% vikariat
for bibliotekar for perioden 1.9.1998 - 30.6.1999.

Stillingen er knyttet til Voksenavdelingen i Hovedbiblioteket.
Til stillingen inngår kvelds- og lørdagsvakter etter oppsatt
turnusplan. Biblioteket har 42 ansatte i 30 årsverk. Biblioteket
bruker biblioteksystemet Media og har eget publikumsnett
med CD-ROM og Internett. Arbeidet med valg av nytt
biblioteksystem er i gang.

Vi søker en initiativrik og utadvendt medarbeider. Vi kan tilby
en krevende og travel hverdag i et positivt arbeidsmiljø. Det
kreves godkjent bibliotekarutdanning.

Stillingen er plassert i st.kode 7026, lr. 7.3, ltr. 19-27. For
nærmere informasjon kontakt nestleder Anne Kristin Undlien
eller biblioteksjef Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 12 91 65

Søknaden merkes med stillingsnr. 40130 og sendes Kristian-
sand folkebibliotek, Postboks 476, 4601 Kristiansand.

Søknadsfrist: 20. juni 1998.

KRISTIANSAND KOMMUNE
KRISTIANSAND FOLKEBIBLIOTEK
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Larvik kommune

Larvik kommune har ca. 40 000 inn-
byggere og ligger sentralt til i Øst-
landsområdet med gode bomiljøer og

store muligheter for friluftsliv, kulturaktiviteter m.v.

Kommunen er omorganisert både m.h.t. politisk og
administrativ struktur og er nå administrativt delt inn i
større og mindre resultatenheter hvor den enkelte
enhetsleder har et klart definert ansvar for sin virksom-
het.

Biblioteksjef
Biblioteket er en egen resultatenhet med Oppvekst- og
kulturkomiteen som politisk organ. Virksomheten
består av hovedbibliotek og 6 avdelinger som sysselset-
ter 31 personer fordelt på 21,24 stillingshjemler. Utlå-
net ligger på ca. 320 000 i året og aktivitetsnivået er
høyt. Vi benytter EDB-systemet Bibliofil. Kommunen
starter nå et spennende lederutviklingsprogram.

Viktige oppgaver for biblioteksjefen i 1998 vil være
videreføring av IT-oppbyggingen og samordning av
bibliotektjenesten i kommunen.

Vi søker en person som

 *  har dokumentert ledererfaring
 *  har erfaring fra administrasjon og
      personalforvaltning
 *  er serviceinnstilt
 *  har evne og vilje til samarbeid utover egen enhet
 *  har god innsikt i og erfaring med IT
 *  har økonomisk kompetanse

Søkeren må ha eksamen fra Statens bibliotek- og
informasjonshøgskole eller annen godkjent utdanning.

Stillingen avlønnes i st.kode 7439 etter kvalifikasjoner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til biblioteksjef
Mariane Karlsen, tlf. 33 18 63 01 eller driftsrådgiver
Jan Kristengård, tlf. 33 12 16 67.

Søknad med oppdatert CV, kopi av attester og vitnemål
sendes Larvik kommune, Personalseksjonen, postboks
295, 3251 Larvik innen 26.06.98.

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår innenfor ram-
men av gjeldende lovverk, hovedtariffavtale og arbeids-
reglement, herunder medlemskap i KLP.

FYLKESBLIOTEKSJEF
Buskerud fylkeskommune søker fylkesbiblioteksjef til
nyopprettet hel stilling ved Buskerud fylkesbibliotek for
snarlig tiltredelse.

Fylkesbiblioteket er et serviceorgan som står overfor en
rekke spennende oppgaver som initiativtaker og medspiller
for å videreutvikle bibliotekene i fylket. Spesielt gjelder
dette innenfor IT og med vekt på å øke kompetansen hos de
bibliotekansatte. Det ligger også mange utfordringer og
venter når det gjelder å utvikle samarbeid om kultur-
formidling, mellom skolen og folkebibliotekene lokalt, og å
medvirke til at barn og unge fortsatt skal like å lese.

Buskerud fylkesbibliotek er samlokalisert med Drammen
folkebibliotek og har et avdelingskontor på Gol. Fylkesbi-
blioteket har 14 ansatte med egen nestleder og tre distrikts-
bibliotekarer. Av personalet er sju knyttet til driften av to
bokbusser.

Fylkesbiblioteksjefen vil ha ansvar for planlegging, øko-
nomi og personaladminismsjon og ivareta kontakten med
kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter på
områder det er naturlig å samarbeide om. Fylkeskultursjefen
er fylkesbiblioteksjefens nærmeste administrative
overordenede.Vedkommende vil også være saksbehandler
for Hovedutvalget for kultur i biblioteksaker og ev. på andre
nærliggende områder.

Vi søker en person som
      * er utadrettet og kreativ
      * har gode lederegenskaper og dokumentert erfaring

på området personaladministrasjon og økonomi
      * har god evne og vilje til å samarbeide bredt innad

og utad
      * har erfaring fra forskjellige typer bibliotek-

virksomhet
      * er resultatorientert
      * har god kjennskap til IT

Vi oppfordrer spesielt kvinner å søke.

Stillingen er plassert i stillingskode 6576, fylkesbibliotek-
sjef, og avlønnes i lønnstrinn 45-50 (kr. 288 300 - 316 100).

Søkere må ha eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. for
journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende
godkjent utdanning.

Søknad sendes Buskerud fylkeskommune, Kulturavdelin-
gen, Fylkeshuset, 3020 Drammen innen lørdag 1. august.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
fylkeskultursjef Åse Klundelien, tlf. 32 80 86 63 eller Helge
Lærum tlf. 32 80 63 54 (etter 15.7.).

BUSKERUD
FYLKESBIBLIOTEK
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REGIONAL UTVIKLING
FYLKESBIBLIOTEKET

Avdeling for regional utvikling har
ansvaret for tilrettelegging og gjen-
nomføring av fylkeskommunen sine
regionalpolitiske oppgåver. Avde-

linga omfattar Fylkesplanseksjonen, Seksjon for areal,
miljø og idrett, Seksjon for næring og arbeid,
Samferdselsseksjonen og Kulturseksjonen. Fylkesbiblio-
teket er ein del av Fylkesplanseksjonen.

Ved Hordaland fylkesbibliotek er det ledig stilling som

Distriktsbibliotekar (vikar) 1 1/2 år

Stillinga inngår i eit team av distriktsbibliotekarar
som har ansvar for kvar sine spesialområde
innanfor ei bibliotekfagleg rettleiingsteneste. Til
denne stillinga ønskjer vi ein person med røynsle
frå administrativt og fagleg bibliotekarbeid på
kommunenivå.

Aktuelle arbeidsområde er: Rettleiings- og opplæ-
ringstiltak for den kommunale biblioteksektoren,
oppfølgjing av tiltak i den reviderte fylkesdel-
planen for biblioteka i Hordaland og samarbeid
mellom folkebibliotek og utdanningsinstitusjonar.

Søkjarane må ha bibliotekfagleg utdanning på
minimum 3 år.  Det vil i tillegg bli lagt vekt på
relevant praksis.

Stillinga er plassert i stillingskode 6112, lønsramme
8, lønssteg 24-33.

Styringsmålet i kommunen er nynorsk. Elles gjeld
dei vanlege tilsetjingsvilkåra for Hordaland fylkes-
kommune.

Spørsmål om stillinga kan rettast til Tove Pemmer
Sætre, tlf.  55 23 93 70

Søknad med rettkjende vitnemål og attestar skal
sendast innan 23. juni til

HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Fylkesbiblioteket
5020 Bergen
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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

Torun Torsteinsrud
Høgskolen i Oslo
Avd. for JBI
Pilestredet 52, 0167 Oslo
Epost:
torun.torsteinsrud@stud.jbi.hioslo.no

Finnmark

Lillian E. Rushfeldt
Aust-Finnmark fylkesbibliotek
Boks 615, 9801 Vadsø
Telefon:  78 95 34 00
Telefaks: 78 95 36 24
E-post: lillian.e.rushfeldt@vadso.folkebibl.no

Troms

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

Nordland

Kjersti Svendsen Bjerke
Norsk luftfartsmuseum
Pb. 1124, 8001 Bodø
Telefon:  75 50 78 63
Telefaks: 75 50 78 51
E-post: kjersti.bjerke@luftfart.museum.no

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: ranneif@online.no

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

Elisabeth Dyvik
Harde fakta
Boks 8034, 4003 Stavanger
Telefon: 51 87 43 04
Telefaks: 51 87 43 24
E-post: harde.fakta@c2i.net

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:  elisabet@PorsBib.bibsyst.no

Vestfold

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

Buskerud

Anne Stenhammer Skjæret
Røyken videregående skole
3440 Røyken
Telefon:  31 29 22 41
Telefaks: 31 29 22 10
E-post: askjaret@online.no

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
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Sitatet:
«- Du er blitt 37 år gammel, hvordan går det med
     damene?

  - Jeg merker at jeg av og til har veldig draget på
     bibliotekarer. De kommer ofte bort og skal prate.»

Fra intervju med forfatter og musiker Arne Berggren i
tidsskriftet «Henne»   nr.5 / 1998.


