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Trøndelag BF melder
om verving, lokale
forhandlinger, blom-
ster til streikende kol-
legaer, m.m.
(s.8 - 10)

Den røde bokhandelen
Tronsmo jubilerer

(s.12 - 13)
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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

wegner :

Resultatene av årets tariffoppgjør avtegner seg, skritt for skritt.
I dette nummeret kan du lese om resultatet av de sentrale
justeringene i staten. Men leserinnlegg som kommenterer
hvordan AF og BF gjennomførte årets tariffoppgjør er mangel-
vare. Når sommeren er vel over og tillitsvalgte igjen er i
nærheten av et tastatur, må det komme noen innlegg om dette.
Omgivelsene våre er jo stinne av synspunkter på AFs
forhandlingsstyrke og begrensningene i en streik blant akade-
mikere i det offentlige. Da må vi greie å føre en intern disku-
sjon som bringer større forståelse for hvordan vi bør håndtere
neste oppgjør.

I dette nummeret fortsetter stafetten med rapporter fra BFs
lokallag. Det er populært stoff og gir nødvendig innblikk i mye
av det viktige arbeidet som BFere gjør lokalt. Verving er en
selvsagt arbeidsoppgave for lokallagene. Og selv om Trøndelag
BF, som er denne månedens rapportør, trådte litt feil med et
forslag om vervepremier til nyinnmeldte, skal ingen ta fra dem
forståelsen for å legge «trøkk» i vervearbeidet.

Og så fylles en rekke nye stillinger ved Nasjonalbibliotek-
avdelinga i Oslo denne høsten. Navnene finner du i dette
nummeret. Endelig blir det opprydning mellom UBO og NBO,
og vi ser Nasjonalbiblioteket vokse fram i sin fulle bredde. Det
er kjekt når en tilsynelatende evig kampsak endelig finner sin
løsning.

denne måneden...
Bibliotekaren
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Informasjon om BF:
- se bak i bladet.

Randi Rønningen
Forbundsleder
i BF

Juli er over, jeg ser ut av
vinduet og lurer på hvor
sommeren ble av. Det regner og
blåser, som det har gjort
mesteparten av tiden der jeg
har oppholdt meg de siste
månedene. Leverandører av is-
og mineralvann klager over lav
omsetning og stolene på
uterestaurantene er tomme.
Men kinoene er godt besøkt.
Og fra vår verden observerer vi
at folkebibliotekene blir brukt.
Flere bibliotek i Sør-Norge
melder om stor aktivitet i
sommer. De utsteder svært

mange nye lånekort, noe som tyder på at det ikke bare er den
vanlige låneren som utnytter sommermånedene.

Det er sikkert flere årsaker til at de ferierende kommer til
biblioteket. Men jeg tror flere oppsøker oss fordi de ønsker å bli
underholdt. Og når regnet styrter ned, VM i fotball er over og
alle kabalene er gått opp, kan en bok være et godt aktivitetstil-
bud.

Når vi snakker om bibliotekets oppgaver blir vi ofte alvorlige og
til tider misjonerende. Vi bruker ord som formidling, lesestim-
ulering, informasjon, demokrati, gratis tilgang o.s.v. Og for all
del, vi skal snakke varmt om bibliotekets viktige oppgave i
samfunnet, og noen ganger kan det være riktig å misjonere.

Men heldigvis bruker vi også andre ord, for eksempel leseglede
og opplevelser. Kanskje det er nettopp disse aspektene som
kommer fram når bibliotekene får en økende aktivitet i sommer-
regnværet.

«La bokhandlerne selge bøker og la bibliotekene arbeide med
informasjons- og kunnskapsformidling» sier tidligere leder i
NBF Karl Kalseth til Aftenposten 30. juli. Ja, bibliotekene skal
fortsette arbeidet med informasjons- og kunnskapsformidling,
også folkebibliotekene. Men jeg mener folkebibliotekene skal ha
flere fasetter, også de som heter kultur og underholdning.
Mangfoldet er vår styrke, men kan selvsagt også bli en svakhet
dersom vi ikke klarer å foreta de riktige prioriteringene.

Jeg synes det er bra at nordmenn har anledning til å hente
opplevelser i bibliotekene i feriene, selv om de ikke på hjemste-
det sitt.

Og så venter jeg spent på sommerens biblioteksstatistikk fra
Nord-Norge!
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Yrkesetikk igjen?

NBFs leder Turid Tharaldsen skriver
i siste Bibliotekforum en leder der det
blant annet står følgende å lese: «Etikk
er et stadig aktuelt tema. Antall bøker
om dette, beregnet på spesielle yrkes-
grupper, øker stadig. Ved Universite-
tet i Oslo (UiO) er etikk ett av fire
innsatsområder på den strategiske plan
fram til 1999. Et konkret resultat av
innsatsen er en bok om etikk i
universitetssamfunnet, redigert av
Fredrik Engelstad. Alle ansatte ved
UiO har fått et eksemplar hver. Det
sier noe om satsningen. Er det flere
sektorer som trenger spesiell fokuse-
ring på temaet? Hvordan står det til
med etikken blant bibliotekansatte?
Yrkesetiske retningslinjer var på
NBFs dagsorden for vel 8 år siden,
men har siden vært en ikke-sak. Vur-
derer vi det på samme måte i dag? -
Selv tror jeg det etiske aspektet er so-
lid vevet inn i vårt daglige arbeid, - i
vår service, veiledning, hjelp, under-
visning, løsning av oppgaver etc. Men
det er et viktig og alvorlig tema i da-
gens samfunn og vil møte oss i ulike
sammenhenger, - ikke minst i vår
håndtering av opphavsretten.»

Med Kurt mot år 2000

I siste nummer av «Bok og bibliotek»,
forøvrig det suverent beste tidsskrif-
tet på vår sektor for tida, blir biblio-
teksjef Kurt Kristensen i Stavanger
intervjuet i forbindelse med at han går
over i et tre-års engasjement som le-
der for rogalandbyens tusenårs-
markering og markering av Alexan-
der Kielland-jubiléet. Kurt har alltid
hatt en rimelig høy vurdering av hvor
sentral og framtidsretta han selv er i
kulturlandskapet, i motsetning til fler-
tallet av bibliotekarer som liksom står
litt isolert og tilbakelent i bibliotek-
landskapet. Som denne vurderinga
han kommer med i Bok og Bibliotek:
« - Bibliotekene spiller ikke den sen-

Det er foretatt sentrale justerings-
forhandlinger i staten. Siden AF ikke har
godkjent Riksmeklingsmannens skisse
deltok vi ikke i disse forhandlingene. AF
hadde imidlertid sendt inn justeringskrav
tidligere og flere av disse ble tatt til følge.
Nedenfor gjengir vi resultatet for
bibliotekarstillingene. Siden mange bi-
bliotekarer er ansatt i konsulentstillinger,
tar vi også med disse.

Stillingskoder i lønnsspenn fikk følgende
endringer:

Kode 1178 Avd. bibliotekar:
fra lønnstrinn 34-40 til 35-44
Kode 1077 Hovedbibliotekar:
fra lønnstrinn 38-50 til 39-54

Alle som er i disse kodene går opp ett
lønnstrinn, uansett hvor i spennet de
befinner seg.

Kode 1067 Førstekonsulent: Her er spen-
net fremdeles lønnstrinn 32-48, men alle
som befinner seg i stillingskoden går opp
ett lønnstrinn, unntatt de som er på det
høyeste alternativet (lønnstrinn 48).

Det ble også nå foretatt endringer i lønns-
rammer. I forslaget fra Riksmeklingsman-
nen ble det foretatt endringer i bunnen av
lønnsrammene, bl.a. fikk grunnkoden for
bibliotekarer hevet begynnerlønnen med
to lønnstrinn. I justeringene skjedde det
motsatte, de med ansiennitet ble hevet.
Nedenfor ser dere i hvilke lønnsrammer
de aktuelle stillingskodene er plassert.

Kode 1074 Bibliotekar: Lønnsramme 13
Kode 1213 Bibliotekar: Lønnsramme 17
Kode 1064 Konsulent: Lønnsramme 13
Kode 1065 Konsulent: Lønnsramme 17
Kode 1212 Konsulent: Lønnsramme 22

Justeringsoppgjøret i staten

Randi Rønningen
Forbundsleder

Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 24
nr.          alt.        Lønnstrinn

Lønnsramme 13
LR 1 19 20 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30
13 2 20 21 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31

3 21 22 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32
             4-10 (32-38)

Lønnsramme 17
LR 1 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33
17 2 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34

3 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35
             4-10 (35-41)

Lønnsramme 22
LR 1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
22 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
              4-10 (38-44)

Endringene skal gjelde fra 1. august. AFs medlemmer må imidlertid avvente kjennelsen
i Rikslønnsnemnda hvor virkningstidspunktet for våre medlemmer blir fastsatt.
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trale rollen de kan spille. De setter seg
selv på sidelinjen. Etter min mening
har bibliotekene tre oppgaver: For-
midling, formidling, formidling. Vi er
i en konkurransesituasjon som bare
blir tøffere og tøffere. Det er ikke nok
å lene seg tilbake på en lov. [...] Jeg er
meget skeptisk på vegne av mange
bibliotek.»

Frisvold i farta

Øyvin Frisvold er for tida prodekanus
på Avdeling for journalistikk, biblio-
tek- og informasjonsfag ved Høgsko-
len i Oslo. En krevende posisjon. I til-
legg underviser han både ved grunn-
utdanninga og på kurs for eksterne
deltakere. I siste «Bok og bibliotek»
figurerer han med to artikler om of-
fentlig informasjon på internett. Og i
Tidsskrift for bibliotekforskning har
han en lengre artikkel om
folkeopplysningstanken og det ideo-
logiske grunnlaget for folke-
bibliotekene. Stor aktivitet og høy
kvalitet. Full fart med Frisvold!

Ustabile nett-tidsskrifter

Anne M. H. Langballe har en artikkel
med denne tittelen i siste nummer av
«Bok og bibliotek». Hun tar utgangs-
punkt i at det surrer med «synser» om
internett og at det er et åpent spørs-
mål hvor mye vi kan stole på det som
ligger der. Hun tok en kikk på på nor-
ske tidsskrifter på internett. Som  kon-
klusjon på undersøkelsen skriver hun:
«Hovedhensikten med undersøkelsen
var å se på hvor stabile eller ikke-sta-
bile nett-tidsskriftene er. Men jeg øn-
sket også å få mer generell kunnskap
om dem. Den vanlige oppfatningen,
at de er svært ustabile, ble bekreftet.
Undersøkelsen understøtter også at en
fullstendig bibliografisk kontroll ikke
kan baseres på lagring hos utgiveren

Institutt for dokumentasjonsvitenskap har
fått egen hjemmeside på verdensveven.
Førstekonsulent Helen Mæhre ved institut-
tet melder at adressa er : http://
www.hum.uit.no/dokvit/index.htm

Institutt for dokumentasjonsvitenskap er
som kjent arnestedet for «de nye biblioteka-
rene» i landet. Her er det dokumentasjons-
vitenskap grunnfag og mellomfag, i tillegg
til dr.art.studiet i dokumentasjonsvitenskap.
Faget startet den 15. januar 1996 med 1
midlertidig tilsatt lærer og ca. 25
studenter på grunnfag dokumentasjons-
vitenskap. Etterhvert har det kommet til
flere ansatte og studenter ved mellom-
fag og på doktorgradsprogrammet. I
tillegg har de opprettet bibliotekfag
grunnfag, der de første gikk ut denne
våren. De regner med å kunne gi tilbud
om hovedfag i løpet av 1998.

Samtidig med reorganiseringen på
Universitetet i Tromsø pr. 1. august

Dok.vit. i Tromsø på veven
1997 med innføring av fakulteter og insti-
tutter, ble seksjon for dokumentasjonsviten-
skap eget institutt (Institutt for
dokumentasjonsvitenskap) under Det nye
humanistiske fakultet.

 Og det er altså dette instituttet som nå er på
verdensveven med selvlaget informasjon.
Ta en kikk, og bli bedre kjent med hva
bibliotekarutdanninga i Tromsø driver
med!

Siden AFs organisasjoner ikke godtok
Riksmeklingsmannens forslag til ny tariff-
avtale i stat- og kommunesektoren, vil
heller ikke våre medlemmer bli omfattet av
de nye avtalene. I Oslo kommune godtok
BF forslaget, der vil derfor våre medlem-
mer få tilleggene i samsvar med det som ble
foreslått fra Riksmeklingsmannen.

I statssektoren ble streiken blant alle AF-
forbundene stoppet ved lov om tvungen
lønnsnemnd og uenigheten med arbeidsgi-
ver blir behandlet i Rikslønnsnemda. I
kommunesektoren ble som kjent kun Norsk
Sykepleierforbund, Norges Ingeniørforbund
(NITO) og Norsk Radiografforbund stoppet
av lov om tvungen lønnsnemnd. De øvrige
organisasjonene valgte imidlertid å avslutte
streiken samtidig med de som var blitt
stoppet. Det er nå inngått avtale med Kom-

Når får vi i BF lønnstillegg i år?
Randi Rønningen
Forbundsleder

munenes Sentralforbund om at Rikslønns-
nemndas kjennelse for de tre AF-forbun-
dene også skal gjøres gjeldende for oss som
ikke ble stoppet. Det betyr at BFs medlem-
mer må avvente Rikslønnsnemndas kjen-
nelser før vi vet hva slags tariffavtale vi vil
ha i kommende periode. Det er også kjen-
nelsen som sier fra når våre medlemmer
skal ha eventuelle tillegg, altså når
virkningstidspunktet for den nye avtalen
skal være.

Det er lite sannsynlig at kjennelsen fra
Riksmeklingsmannen vil avvike mye fra
det de øvrige har fått. Når det gjelder
virkningstidspunktet har tidligere praksis
vært at det har blitt satt til det tidspunktet
streiken blir avblåst. Medlemmene i de
organisasjonene som har vært ute i streik
kan altså risikere å få tilleggene en eller to
måneder senere enn de øvrige.

Behandlingen i Rikslønnsnemnda starter i
siste halvdel av august. Vi håper at det
foreligger en kjennelse både i stat og kom-
mune i løpet av oktober.
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og automatisk kontroll av adresser på
verdensveven. Skal man basere seg på
web-tilgang til andres maskiner,
trengs stadig oppfølging ved
bibliotekpersonell i tillegg til automa-
tiske kontroller. Dette bør bibliotekene
være klar over hvis de legger opp en
lenke til et nett-dokument i MARC-
felt 856 i den bibliografiske beskri-
velsen.»

Bibliotek-kiosker?

Redaktør Ragnar Aamodt i Bellona
Magasin har i siste nummer av «Bok
og bibliotek» et innlegg med tittelen
«En gyllen sjanse - bibliotek-kios-
ken». Der skriver han i siste avsnit:
«Inndeling i skolebibliotek og folke-
bibliotek og andre varianter er kuns-
tig. Det bør etableres kultur- og
informasjonssentra som tiltrekker seg
folk gjennom sin daglige formidling
og sine arrangementer. Man bør
strekke ut hånden til en rekke kultur-
former, kulturaktiviteter og
informasjonsoppgaver. Man bør gripe
sjansen.» Ragnar Aamodt driver i til-
legg et informasjonsrådgivingsfirma.

Aksjon for leselysten

Bokbransjens organisasjoner har siden
sommeren 1997 arbeidet med et for-
prosjekt som skal utrede tiltak for å
øke leselysten hos unge mennesker i
Norge over en tre-års periode. Åse
Kleveland er leder av dette
arebidsutvalget og er aksjonens front-
person. Bakgrunnen for denne satsin-
gen er en felles bekymring over den
negative utviklingen av barn og un-
ges leseinteresser. I alderen 11 til 16
år er det mange som slutter å lese bø-
ker. Aksjonen skal derfor i første om-
gang rette seg mot denne målgruppen
og spesielt gutter. Statens biblioteks-
tilsyn er med på dette felles løftet for

Kvinne og sjef
Kvinners situasjon på arbeidsmarkedet har
forandret seg drastisk på slutten av 1900-
tallet, skriver vårt svenske søsterorgan
DIK-forum i sitt juni-nummer.

«Kvinnorna har gjort sitt intåg även i de
mest traditionellt manliga yrkerna. Och
kvinnor har i genomsnitt högre utbildning
än män. Trots detta återfinns väldigt få
kvinnor på toppositioner i samhället. Ju
högre upp i hierarkin man tittar, desto
mindre har skett. Exempelvis är 0,4
procent av landets VD-ar i börsnoterade
bolag kvinnor.»

DIK-forum har intervjuet tre kvinnelige
sjefer blant DIK-förbundets medlemmer.
Etter disse erfaringene bringer de en
statistikk om sjefslønninger fordelt på
kvinner og menn, som er gjengitt ved
siden av her. Ikke uegnet til ettertanke -
og handling.

Forskerforbundets representantskap fattet
29. juni følgende vedtak: «Forsker-
forbundet melder seg ut av AF med virk-
ning fra 1.1.1999. Forskerforbundet søker
umiddelbart om medlemskap i Akademi-
kerne.».

Vedtaket ble fattet med 329 stemmer
(99,4%) mot 2 stemmer (0,6%). Represen-
tantskapet som er Forskerforbundets
øverste organ, består av delegater fra
samtlige av forbundets 66 medlems-
foreninger. Foreninger representerende
93,5% av medlemsmassen deltok på møtet
- som altså nær enstemmig vedtok å søke
opptak i Akademikerne.

Forskerforbundets søknad ble behandlet
av Akademikernes rådsmøte tirsdag 30.
juni, og de ble der tatt opp som medlem-
mer i Akademikerne med virkning fra 1.
juli 1998. Forskerforbundet meldte seg
samtidig ut av AF med virkning fra
1.1.99.

Forskerforbundet fra AF
til Akademikerne

I informasjon sendt ut fra Forsker-
forbundet sier de at de umiddelbart vil
starte arbeidet for at Akademikerne skal
bli den beste hovedorganisasjonen for
fagorganiserte med lang utdanning.

Skiftet av hovedorganisasjon vil ikke ha
konsekvenser for Forskerforbundets
organisering, interne arbeid eller overord-
nede lønnspolitiske og forsknings/
utdanningspolitiske mål. Videre oppgir de
at Forskerforbundets medlemsgrunnlag vil
ligge fast, og at politikken for rekruttering
av nye medlemmer vil forbli uendret.

I tariff- og avtalemessig sammenheng
(hovedtariffavtale, hovedavtale mm.) vil
Forskerforbundet være medlemmer av AF
ut 1998, og ha sine rettigheter i henhold
til dette medlemskapet.
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Husker du et forsideoppslag  i Biblioteka-
ren for to somre siden? «På vei ut av
trangboddheten» var tittelen. Tema var
Arendal-bibliotekarenes etterlengtede
nybygg. For var det noen i bransjen vår
som trengte bedre armslag, så var det de
ansatte  ved Arendal bibliotek.

Nå er nybygget kommet. Og Arendal har
«tatt helt av», som det står i Agderposten.
Superlativene nærmest haglet da byens
nye bibliotek ble åpnet. Det var feststem-
ning på Torget og publikum kunne knapt
vente på at fylkesmann Hjalmar Inge
Sunde og ordfører Sigurd Ledaal foretok
den offisielle åpninga.

Det nye biblioteket er på 4.500 kvadrat-
metre, en formidabel økning fra de 800
trange kvadratmetrene de hadde før. Ikke
rart da at mange først og fremst bemerket
lyset og luftigheten i nybygget.

Bibliotekdirektør Langeland var så opp-
løftet at han sang Odd Børretzen-refrenget
«Noen ganger er det ålreit...» og sa at
andre bibliotek som klager over at de ikke
har råd til bibliotek nå bare kan være
misunnelige. Direktøren for biblioteket i

den
latviske
byen
Rezekne,
vennskaps-
byen til
Arendal,
meldte at
hun bare
kunne
drømme om
noe slikt som de har fått i Arendal.

Et pikant poeng ved åpninga var da ordfø-
reren i Arendal forsikret om at han var
svært fornøyd med biblioteket og helt
sikkert kom til å bruke det, hvoretter han
måtte innrømme at han ikke hadde låne-
kort! Faktisk hadde han aldri lånt en
eneste bok på biblioteket i Arendal.

- Jeg tror ikke jeg har lånt bøker siden jeg
gikk på skolen. Da trengte vi ikke låne-
kort, vi fikk låne bøker på vårt ærlige
ansikt, fortalte ordfører Sigurd Ledaal.

Biblioteksjef Guri Erlandsen og alle de
bibliotekansatte i Arendal hadde all mulig
grunn til å være fornøyd etter åpninga. Nå

kan de få sjansen til å
utfolde fag-
kunnskapen og
tjenestevilligheten sin
på en langt bedre
måte enn de kunne i
gamlebygget.

Gratulerer!

barne- og ungdomsboka, og de lar
derfor sine midler til litteratur-
formidlingstiltak for barn og unge
(BUBA) i 1998 inngå i denne aksjo-
nen. 15. oktober til 15. november er
utpekt til årets aksjonsmåned. Årets
høstkonferanse på folkebibliotek-
sektoren vil finne sted 14. - 16. okto-
ber i Arendal under temaet «Aksjon
leselyst». Aksjonsmåneden vil bli åp-
net på denne konferansen.

NBF og BF i Telemark skal
samarbeide om bibliotek-
faglige møter

I siste nummer av «Tele-løysing»,
informasjonsblad fra Telemark fylkes-
bibliotek og NBF avd. Telemark, har
leder av sistenevnte, Kirsti Tveitereid,
skrevet følgende: «NBF-avdeling Te-
lemark har fått en henvendelse fra
Bibliotekarforbundet i fylket. De har
tatt et initiativ om å samarbeide om å
arrangere møter med bibliotekfaglig
innhold. Styret i biblioteklaget synes
dette er positivt. For oss betyr det at
vi kan få flere mennesker på medlems-
møtene, at vi kan få drahjelp til å ar-
rangere faglige møter - og dermed
trekke i lag når det gjelder det økono-
miske. Telemark har ikke svært mange
bibliotekansatte. Å gå sammen om
faglige møter er fint! Ansatte i biblio-
tekene er som kjent spredt utover i
mange foreninger - vi samarbeider
gjerne om innspill og idéer fra flere
enn Bibliotekarforbundet!»

Utlånet ned også i Telemark

Folkebiblioteka i Telemark lånte ut
759.841 bøker og andre media i 1997.
Dette er 12.546 færre en året før, dvs.
en tilbakegang på 1,62 prosent. Utlå-
net var på 4,65 pr. innbygger i fylket,
og 9.970 pr. årsverk i bibliotekene.
Bokbussutlånet er ikke med i disse
tallene, men også dette utlånet hadde
tilbakegang i 1997, med 4,13 prosent.
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Keith i biblioteket

Rolling Stones "Bridges To Babylon
World Tour" skulle ha kommet til Eu-
ropa allerede 22. mai, men gitarist og
legende Keith Richard falt
ned en trapp i sitt bibliotek i
sin ringe bolig i USA og brakk et par
ribben. Derfor startet de litt
forsinket, først lørdag 13. juni i
Nürnberg. I følge Richards sjøl, var
det en bok om anatomi han strakte
hånda ut etter da det fatale skjedde.

BFs hjemmesider på
verdensveven

Telleren på BFs hjemmesider passerte
2000 besøk før sommeren satte inn. Vi
har hatt svært godt besøk i løpet av
streikeperioden, fra 27. mai til 1. juli
har vi hatt 1262 treff. Dette ser altså ut
til å være en informasjonstjeneste som
medlemmene våre benytter seg av.  Et-
ter ferieperioden fra 3. til 21. juli vil
sidene igjen bli oppdatert jevnlig. Du
finner BFs internett-sider på følgende
adresse: http://www.bibforb.no/

Nordisk bibliotekuke 1998

«PR-foreningen for nordiske biblio-
teker» samarbeider også dette året
med Foreningen Norden om en nor-
disk bibliotekuke i tiden 9. - 15. no-
vember. Prosjektet er finansiert av
Nordisk Ministerråd, Foreningen Nor-
den og de nordiske bibliotek-
foreningene. Årets tema er HUMOR
i Norden. Bibliotek som ønsker å
delta, må melde seg på som deltakere
for å få tilsendt årets plakat og post-
kort. NBFs lokale avdelinger og
fylkesbibliotekene har ytterligere in-
formasjon. Se prosjektets hjemmeside
på Internett, hvor også påmelding kan
foretas: http://www.nordisk-
biblioteksuge.org. Kontaktperson i
Norge: Live Gulsrud, Asker bibliotek.

Generelt

Trøndelag BF dekker begge Trøndelags-
fylkene. Fra Røros i sør til Leka i nord er
det ca. 42 mil, så også vi må forholde oss
til lange avstander.  Til sammen har Sør-
og Nord-Trøndelag 49 kommuner. En
storkommune (Trondheim), noen mellom-
store, men de fleste forholdsvis små når
det gjelder folketall.

Mange kommuner har fremdeles kun
deltidsstillinger ved biblioteket, og svært
mange av de små kommunene
er uten fagutdannet bibliote-
kar. Ved de videregående
skolene i fylkene (til sammen
49) har bare 4 (!) fagutdannet
bibliotekar. Svært få grunn-
skoler har fagutdannet biblio-
tekar, der det finnes er det
gjerne et samarbeid skole /
folkebibliotek.

Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet for bibliote-
karer i Trøndelag mener vi å
kjenne ganske godt etter at
lokallagsstyret i BF har over-
våket ledige stillinger for
bibliotekarer i Trøndelag det
siste året.

Vi kan trekke følgende kon-
klusjoner ut av denne stillings-
oversikten:

Rapport fra BFs lokallag i
Trøndelag

I Trondheim er det mange søkere pr.
stilling. Flest søkere er det til bibliotekar-
jobber i statlige og private institusjoner
hvor lønna også ofte er høyere.  Det kan
derfor være vanskelig å komme seg inn på
jobbmarkedet i Trondheim for forholdsvis
ferske bibliotekarer.

Ellers i Trøndelag er det lett å få seg jobb.
At de kommunene som lyser ut deltids-
stillinger - Midtre Gauldal, Røyrvik og
Verran siste år - ikke får nok interesserte
søkere, er kanskje ikke så rart.  Men både
Snåsa, Verdal og Vikna har ledig hel
stilling som biblioteksjef uten at de får
den besatt. Selv Høgskolen i Nord-Trøn-
delag og fylkesbiblioteket på Steinkjer og
Innherred sykehus strever med å få nok
søkere til stillingene sine.

Hva er årsaken?  Ja si det?  Sikkert er det
at det er ikke nok bibliotekarer som
ønsker å bosette seg fast i Trøndelag
(Trondheim unntatt).  Kan det være væ-

Guri Sivertsen
Haugan,
Styremedlem i
Trøndelag BF

Jan Erik Sandhals, Guri Sivertsen Haugan og
Morten Haugen (fra venstre mot høyre) utgjør
styret i Trøndelag BF. (Foto: TBF)
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De baltiske land har bedt om å få delta
i prosjektet. Som svar på deres hen-
vendelse er det bevilget DKK 70.000,-
til innkjøp av bøker fra de nordiske
land. Bøkene skal sendes i gave til
byene Tallin, Riga og Vilnius. Videre
skal en gruppe musikere og gjøglere
turnere i Baltikum i bibliotekuken.

Den internasjonale teddy-
bjørndagen 27. oktober

«PR-foreningen for nordiske biblio-
teker» oppfordrer bibliotekene til å slå
et slag for «bamsen» og for sine barne-
avdelinger. 27. oktober er Teddy Roo-
sevelt sin fødselsdag. Dagen marke-
res bl.a. i England og med stor suk-
sess i svenske bibliotek. Nå er det re-
sten av Norden sin tur. Nordens bi-
bliotek vil med enkle midler kunne få
til en markering som kan gi bibliote-
kene positiv presseomtale og glede
barn i alle aldre. Hvem har ikke hatt
et forhold til en «teddybjørn»? Biblio-
tekene bør i utgangspunktet ha meng-
der av bøker og sanger om den kjære
bamsen, og høytlesning og allsang er
ingen heksekunst.

Fra firmaet Ohlsson & Lohaven kan
bibliotekene kjøpe en «ekte» teddy-
bjørn for videresalg i bibliotekene.
Kontaktperson i Norge: Live Gulsrud,
Asker bibliotek.

Stengt grunnet godt besøk

Bergen Offentlige Bibliotek har et
kjempeproblem, melder Bergens Ti-
dende 3. august. De er for populære.
Derfor stengte de alle filialer en hel
uke i sommer. Avisa synes unektelig
det høres litt merkelig ut å stenge
samtlige filialer i Bergen en uke i juli,
når tallene viser at vi låner bøker som
aldri før. Riktignok har bibliotekene i

ret?  «Verre enn været kain værra i Ver-
ran…..» sang Otto Nielsen.  Eller er
årsaken at for få Trøndere utdanner seg i
yrket?  Og er det fordi det ikke finnes et
utdanningstilbud for bibliotekarer i Midt-
Norge? Eller utdannes det rett og slett for
få bibliotekarer i Norge?

Trøndelag BF

Årsmøtet for 1998 ble avviklet i Trond-
heim.  Trondheim ble valgt fordi det er
der vi har flest medlemmer.  I tillegg
hadde vi sagt at vi skulle dekke reiseutgif-
ter over kr. 100.  Skuffende 6 stykker
møtte opp.  Men årsmøtet ble
avviklet, og styret består nå av
følgende personer:

Morten Haugen, biblioteksjef
ved Ørland bibliotek ble
gjenvalgt som leder.  Han
synes han skriver nok i Bi-
bliotekaren og har derfor
overlatt til meg - Guri Sivert-
sen Haugan - å skrive denne
rapporten.  Jeg er avdelings-
bibliotekar ved Levanger
bibliotek, og i Trøndelag BF
har jeg ansvar for pengene i
år som i fjor.  Jan Erik Sand-
hals er vår sekretær og tredje
styremedlem.  Han er til
daglig avdelingsleder ved
Saupstad filial i Trondheim.
Kirsti Sand er varamedlem.  Vårt andre
varamedlem har sagt opp sin jobb og
flyttet fra Trøndelag.

Vi holder de fleste styremøtene som
telefonmøter, men sørger for å ha minst
ett «skikkelig» møte i året.  Da er
Trondheim et naturlig sted å møtes.
Ellers kommuniserer vi ofte både på
telefon og e-post.

Vi har alle tre i styret gått grunnkurs for
tillitsvalgte. Jan Erik er tidligere hoved-
tillitsvalgt ved Trondheim folke-
bibliotek, og Morten og Guri er tillits-
valgte ved sine respektive arbeidsplas-
ser.  Å være tillitsvalgt kun for seg selv
eller for en eller to andre er svært
vanlig blant våre medlemmer utenfor
Trondheim folkebibliotek.

Vi har i dag 39 medlemmer, 16 av disse
jobber ved Trondheim folkebibliotek.  Vi
har 4 medlemmer på Steinkjer bibliotek,
ellers er det 1 eller 2 medlemmer på hvert
sted.

Aktiviteter

I handlingsprogrammet vårt for 1998 står
det at vi skal arrangere et medlemsmøte i
løpet av året.  Det skal være i Trondheim
mandag 7. september. Vi kombinerer det
med en kursdag for våre tillitsvalgte, og
har vært så heldige at vi får Randi R.
oppover på besøk.

Videre har vi slått fast i handlingspro-
grammet at vi i styret skal være i kontakt
med medlemmene minst to ganger i året.
Dette skjer enten pr. brev eller at vi forde-
ler oss imellom å ringe. Vi skal også
fortløpende kontakte nye medlemmer for

å ønske dem velkommen og gi dem hjelp
til å avklare sin tillitsvalgtsituasjon.

Når det gjelder faglig-politisk arbeid skal
vi fortløpende vurdere skolering av tillits-
valgte, sørge for erfaringsoverføring og
holde minst ett møte for våre tillitsvalgte,
delta aktivt i regionale AF-tiltak og vide-
reføre stillings-/søkeroversikten som ble
påbegynt i fjor.

Verving

I handlingsprogrammet sier vi også at
styret skal følge opp de mest positive av
tidligere kontakter med ikke-medlemmer,
og at vi alltid skal følge opp nyansettelser
med tilbud om medlemsskap.

Vi skal i sommer ha en vervekampanje
rettet mot ca. 20 bibliotekarer i Trøndelag

Mange oppgaver for en lokallagsleder i BF: Her
får Kirsti Sand (t.v.) og Sissel Bostad Michaelsen
blomster som takk for streikeinnsatsen av Trønde-
lag BFs leder Morten Haugen. Begge arbeider ved
Trondheim folkebibliotek.  (Foto: TBF)

➯ s. 10
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alle år kjørt redusert åpningstid om
sommeren, men det er første gang alle
filialer stenger så lenge samtidig.

- Vi har ikke nok bibliotekarer. Ved
enkelte filialer er publikums-
tilstrømmingen og utlånsøkningen
formidabel, mens vi ikke har nok an-
satte på bibliotekene til å ta unna øk-
ningen, forklarer Gudrun Gregersen
ved Bergen Offentlige Bibliotek til
avisa. Å stenge alle filialene i juli var
et grep for å avhjelpe en prekær be-
manningssituasjon, forteller Greger-
sen: Å ta inn sommervikarer er uak-
tuelt for bibliotekene. - Vi har ikke
penger til det, sier Gregersen og på-
peker at utdannete bibliotekarer også
er mangelvare.

Den store veksten i sommerutlån kan
for eksempel junitallene for Lodde-
fjord filial illustrere: Der har øknin-
gen på utlån vært 75 prosent fra 1988
til 1998. I samme periode har filialen
fått bare en halv stilling ekstra. Fana-
filialen har opplevd en tredobling i
sommerutlånet; fra 3300 bøker i juni
1988 til 9900 utlånte bøker i juni 1998.

Mange finner også veien til bibliote-
kene uten å låne noe: - I tillegg har vi
alle som «gresser» - de som er innom
og ser i hyllene. Disse blir også stadig
flere, står det å lese i Bergens Tidende,
som melder at 17. august utvides åp-
ningstiden igjen for høsten.

Internett mest populært i
Japan

Internett er mest populært og utbredt
i Japan, melder NTB. 18 prosent av
japanske husholdninger har internett-
tilknytning, viser en studie utført av
den amerikanske forskningsgruppa
International Data Corporation (IDC).
USA kommer på annenplass med 16
prosent av husholdningene tilknyttet
nettet, og Hongkong kommer på tredje
med 12 prosent. Fremste europeiske
land er Tyskland, på fjerdeplass inter-
nasjonalt med 11,7 prosent. Deretter

vi mener kan være potensielle medlem-
mer.  Vi håper å få flest mulig med før vi
skal gå igang med lokale forhandlinger til
høsten.  Når vi passerer 40, 45 og kanskje

50 medlemmer (vi er optimister), skal vi
trekke en boksjekk på kr. 400.- blant
gamle og nye medlemmer.

Lokale forhand-
linger

Vi synes vi har hatt
gode resultater i
lokale forhandlinger.
Blant våre 18 med-
lemmer i folke- og
skolebibliotek utenom
Trondheim, fremmet
vi i 1997 lokale lønns-
krav for 14.  Tretten
fikk lønnsforhøyelse,
en fikk hele 4 lønnstrinn.  Det er bare i
Trondheim kommune vi føler det er
vanskelig å få gjennomslag i lokale for-
handlinger.  De som har ønsket bistand i
lokale forhandlinger har fått det.  Både
Morten og Guri har deltatt i lokale for-
handlinger utenfor egen kommune.

Streik i vår

8 av våre medlemmer ved Trondheim
folkebibliotek ble i år tatt ut i streik.  De

jobber alle ved voksen-
avdelingen.  Noen av dem
syntes kanskje vi i lokal-
laget burde ha fulgt dem
opp i større grad under
streiken.  Om ikke annet
gitt dem oppmuntring og
kanskje en liten oppmerk-
somhet.  Det synes vi
også i ettertid, men vi får
skylde på at vi ikke har
særlig erfaring med
streiker.  Vi har ialle fall

lært noe og lover å bli bedre neste gang.  I
forbindelse med styremøte i Trondheim
den 26. juni, overrakte vi en blomst til alle
som hadde streiket som en takk for innsat-
sen.

Utfordring

Som neste lokallag til å rapportere om
aktiviteten sin, utfordrer jeg Troms BF og
leder Liv Beathe Bråthen.

➯s. 9

Mange dyktige og aktive bibliotekarer i Trøndelag. Her
biblioteksjefen i Levanger,  Sveinung Havik, i aksjon.
(Foto: TBF)

Store utfordringer for trønderske bibliotekarer, både fra
IT (t.v.) og bøker (t.h.).  Barnebibliotekar og BF-medlem
Lise Lichtwarck Hammerås i midten.  (Foto: TBF)

«Bibliotekpressen»s redaktør Per Nyeng
kommenterer innsiktsfullt 75-års jubiléet til
danske BF i juni-nummeret:

«Mens de første decennier af BF´s 75-årige
historie hovedsagligt gik med at få stablet en
struktur og et apparat på benene og at få
indført nogenlunde ensartede løn- og
arbejdsvilkår for bibliotekarer, så er den
biblioteksfaglige og -politiske indsats i de
seneste tre tiår blevet en ligeså væsentlig
bestanddel af fagforeningens arbejde som
lønpolitikken, i en enquete i dette

Utfordringer for  BF i Danmark ...og i Norge?
jubilæumsnummer forbinder flere tidligere
BF-formænd ligefrem forbundets eksistensbe-
rettigelse med denne dobbelthed i formål og
indsats.»

Og i billedkommentaren til «friis», som
ledsager teksten, blir dette fulgt opp:

«På sine gamle dage overlader BF stadig flere
arbejds-opgaver til tillidsrepræsentanterne.
Det frigør kræfter og inspirerer til biblioteks-
faglig og -politisk dynamik i hovedkvarteret.»
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60 prosent av den norske befolkningen var
på kino i 1997, 54 prosent på idretts-
arrangementer, 52 prosent på folke-
bibliotek - og seks prosent så opera. Mens
tre av fem nordmenn aldri har vært på
opera eller operette, er det bare en prosent
her i landet som aldri har vært på kino.

Ytterpunktene i nordmenns bruk av
kulturtilbudene kommer frem i undersøkel-
sen, som omfatter de av oss som er mellom
ni og 79 år. Nesten 2200 nordmenn er
intervjuet om hvilke kulturtilbud de har
benyttet seg av «de siste 12 månedene».

Kulturbarometeret viser at barn og unge er
storbrukere av kulturtilbud. Over 90
prosent av de mellom 13 og 24 år har vært
på kino i 1997. De som er i første halvdel
av 20-årene har vært på kino nesten ti
ganger hver i gjennomsnitt. Krim og action
er de mest populære filmene, mens kom-
ediene er på retur.

Gjennom hele 90-tallet har besøkskurven
på krim-og actionfilmer økt, mens det i
første rekke har gått nedover med interes-
sen for historiske filmer og western.

Barn og unge topper flere statistikker for
kulturinteresse. De er blant de ivrigste når
det gjelder besøk på både museer, biblio-
tek, idrettsarrangementer, kino og ikke-
klassiske konserter. Men de går ikke i
opera. Den legningen øker med alderen.
Ifølge undersøkelsen ligger ikke barn fra
9-12 år særlig tilbake for voksne i teaterbe-
søk, men tenårene fører dem bort fra slike
interesser, før de som etablerte finner
tilbake til den slags saler igjen. Menn
følger sine behov for å være tribuneslitere
mer enn kvinner. En av fire nordmenn sier
de er «meget interessert» i å gå på idretts-
arrangementer - mot tre prosent for ballett.

Kino, idrett og bibliotek
på topp
Kino, idrett og bibliotek er de kulturtilbudene nordmenn be-
nytter mest. Flest går på kino, mens opera og ballett innehar
jumboplassene for nordmenn flest. 62 prosent av befolknin-
gen har aldri vært på opera, ballett eller danseforestilling.

Fotball er suverent mest populær; 60
prosent av idrettsbesøkene skjer på
fotballbanen, mot 14 prosent for håndball
og åtte prosent for en eller annen form
for skiidrett. Aldersgruppen 35-44 år går
oftest på idrettsarrangement.

Utdannelse har lite å si for sportsinteres-
sen. I motsetning til en rekke andre
kulturtilbud, avhenger heller ikke delta-
gelsen ved sportsarrangementer særlig av
hvor i landet du bor. Det er likevel en
tendens til at trønderne ser hyppigere på
idrett enn andre nordmenn.

Idrettsarrangementene topper statistikken
for hvor hyppig nordmenn besøker det
enkelte kulturtilbudet i løpet av ett år: 6,2
ganger. Her er tallene for folke-
bibliotekene og kino henholdsvis fem og
3,6 prosent.

Kvinner er klart mer interessert i å be-
nytte seg av kulturtilbud enn menn. Det
forandres ikke av at undersøkelsen om-
fatter idrett. Ved siden av idrettsarrange-
mentene, går menn mer på popkonserter
og museer enn kvinner.

Kvinner foretrekker sosialdramatikk i
kinosalen. De går oftere på teater enn
menn. 44 prosent av kvinner og menn
hadde vært i teater det siste året. Syv
prosent har aldri vært i teater. Revyene er
mer populære enn institusjonsteatrenes
tradisjonelle program. Teaterbesøkene
øker med utdannelsen og hvor stor by
man bor i. I Nord-Norge har hver femte
person aldri vært på teater, revy eller
musical.

kommer Storbritannia, Frankrike og
Italia. Halvparten av alle europeere ser
hjemmet som sitt fremste sted for til-
knytning til internett, viktigere enn
arbeidsplassen eller offentlige institu-
sjoner. IDC mener internett vil fort-
sette å vokse raskt blant private hus-
holdninger. I USA vil tilknytningspro-
senten øke til 23 prosent innen utgan-
gen av 1998, tror forskningsgruppa.

Felles forskerutdannelse
mellom Oslo og Tromsø

Institutt for dokumentasjonsvitenskap
ved Universitetet i Tromsø melder at
det er inngått avtale om å drive felles
forskerutdannelse innen biblioteks-,
informasjons- og dokumentasjonsom-
rådet mellom Høgskolen i Oslo ved
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag og Institutt for
dokumentasjonsvitenskap ved Univer-
sitetet i Tromsø. De to institusjonene
har allerede to felles doktorgrads-
kandidater som er i gang med stipend
fra bibliotekforskningsprogrammet.

Dok.vit. i Tromsø er aktive
med nordisk samarbeid

I forrige semester hadde Institutt for
dokumentasjonsvitenskap ved Univer-
sitetet i Tromsø håndfast bevis på nyt-
ten av avtalen de har med tilsvarende
institutt ved Universitetet i Uleåborg i
Finland om utveksling av lærere og stu-
denter. Assisterende professor Vesa
Suominen var gjestelærer i Tromsø på
vårparten, og holdt  forelesning og se-
minar om temaet: «semiotics for
librarians». Instituttet var også vert for
det årlige møtet mellom lederne for de
nordiske bibliotekfaglige utdannelser,
som ble avholdt på Hurtigruta mellom
Finnsnes og Tromsø i juni, umiddelbart
etter bibliotekforskningsseminaret på
Senja, med tittelen «Er (folke-)-biblio-
teket noe særlig (interessant)?».
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Nøkkelen til å overleva i kommersialismens vrimmel er eit
selektivt, men breitt utval og engasjerte og kunnskapsrike tilsette.
- Det er ikkje noko i vegen for at dei som handla her på 70-talet
kan handla bøkene sine her i dag også, om ein tenkjer på utvalet
av titlar. Det er berre det at dei folka les ikkje så mykje lenger,
seier Anne Titlestad, som har arbeidt i bokhandelen sidan
byrjinga av 80-talet. Bokhandelen har framleis same grunn-
haldning og profil mot undertrykking og imperialisme som då vi
starta. Vi er til dømes store på stoff om Midt-Austen og vi har
mange afrikanske kundar. Vi sel avisene til alle som enno define-
rer seg som radikale i dette landet. Vi opplever også ei
oppblømande interesse blant ungdommar for politisk litteratur,
særleg på rasisme. Det ringjer også ungdommar frå heile landet
for både å få tak i dei politiske klassikarane og i nyare filosofi.

25-års jubileum

- Det er jo bra berre det å bli 25 år, seier dagleg leiar Eva Sten-
lund Thorsen. Om ein samanliknar med oktoberbokhandlar og
bokkaféar i Stockholm og København, er det veldig bra. Dei har
jo hatt tilhald i større byar med eit større kundegrunnlag, i land
kor både produksjonen av politisk litteratur og omfanget av
omsett litteratur har vore større. Likevel har ikkje desse
bokhandlane klart seg, men vi har.

Det merkast lite i dag til den dels dramatiske historia til
Tronsmo. Sumarsol herskar ute og det er ein fredsæl tone inne i
butikken, som er fylt til døra av bøker. Men heilt til 90-talet
måtte folk liggja vakt her inne natt til 1. mai, med eit høgst reelt
trugsmål om terroraksjonar mot seg og den radikale bokhande-
len. Oktoberbokhandelen i Tromsø vart bomba og det fanst
planar om det same i Oslo. I starten var det ein kamp for å få
halda til i lokala.

Den raude bokhandelen
er 25 år

- Den 2. mai visste vi kva som ville møte oss. Då var vindauga
knuste og nazipropaganda klistra opp utanfor, fortel Titlestad.

Engasjerte tilsette

Det er mange myter omkring Tronsmo, og mange har vore
opptekne av dei no når det er jubileum. Folk bør koma hit og sjå
sjølv før dei gjer seg opp ei meining, meiner dei som arbeider
her. Og dei tilsette på Tronsmo fortel gjerne engasjert og lenge
om arbeidsplassen sin.

- Det er artig, men tungt, fysisk, seier Titlestad, det er ikkje få
tonn som er bore opp og ned trappa frå og til kjellaren - som no
huser den omfattande teikneserieavdelinga.

- Vi fungerer også som eit slags infosenter for all verdas ting,
seier Thorsen.

Medan vi sitt der og pratar, kjem det inn ein kunde og spør om
dei har noko passande prosa for høgtlesing i ei kyrkje. Det blir
ein del konferering, og Göran Tunströms Juleoratoriet blir fun-
nen fram.

- Eit «typisk» spørsmål, får vi vita. Både journalistar som vil
halda seg oppdaterte, akademikarar på leit etter fagbøker, dei
som løyser kryssord og dei som lagar spørsmålsspalter i avisene -
alle ringjer til Tronsmo, for der veit dei folk tar seg tid til å svara
dei. Det har også hent at folk har sprunge heim etter ei bok som
dei har vore utselde for i butikken.

- Det er idealistiske og dyktige folk som arbeider her, seier
Thorsen. Det er noko av grunnen til at vi har klart oss. Saman
med det politiske engasjementet har det alltid vore ei genuin
litterær interesse blant dei som har drive Tronsmo.

- Slik må det vera. Med den vesle plassen og så små som vi er,
mellom dei store bokhandlane i hovudstaden, så må vi vera
utruleg selektive med kva vi fører. Då blir ein også personleg
engasjert i kva som finnst i hyllene. Produkt vi ikkje veit noko
om, går det ikkje an å selja her. Difor har bokhandelen også

Guri Kulås
Journalist

Tronsmo feirer 25 års jubileum denne sommaren. Bok-
handelen har endra seg mykje på desse åra, men det er
berre utanpå, i følge dei som driv han i dag.
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utvikla seg i lag med dei som til ei kvar tid har arbeidt her. Det
har heller aldri vore vanskeleg å få folk til å arbeida her. Eg trur
at eg i snitt får fire søknader i veka frå folk som vil ha jobb, kan
Thorsen fortelja.

Nisjebokhandelen

- Ikkje skriv at vi er «alternative», ber Thorsen, for då trur folk
at vi driv med New Age og den typen ting. Vi har rett nok
voodoodukker og oppblåsbare «Skrik» i butikken, og til jol
selde vi draumefangarar, men elles strekker vi oss ikkje lenger
enn til bøker om solhatt og B-vitaminer.

Tronsmo er og blir oppfatta som ein nisje-
bokhandel, men med mange nisjer.

- Vi er profilerte. Vi har satsa mykje på
eigenimport, både av skjønnlitteratur og
fagbøker. Vi har ei stor avdeling av homse-
og lesbelitteratur, vi har den politiske littera-
turen, litteratur frå og om 3. verda og vi er
dei som har vore leiande på dei seriøse
teikneseriane.

- Ei avdeling som tildømes «mat og makt»,
som er noko vi har hatt i butikken lenge, har
byrja å selja for alvor no, når globaliserings-
ordskiftet har tatt av for alvor her heime.

Det er sagt mykje fint om Tronsmo frå folk
som høyrast i norsk bokheim. Jan Erik Vold
meiner det er den einaste «kule» bokhande-
len i Noreg. Per Petterson, som sjølv lenge
har arbeidt har, seier at Tronsmo var hans
universitet. Butikken har mange trufaste
kundar. Det blir fortalt om ein amerikanar,
ein forretningsmann som er i Noreg ein gong
i månaden, og som stikk innom Tronsmo
kvar gong. Han påstår at han kjøper alle dei
amerikanske bøkene sine her, av di bokhan-
delen er så profilert og fører det han er ute etter.

Når vi spør om kven gjennomsnittskunden er, så får vi høyra at
det er mange akademikarar, men det varierer mellom dei ulike
avdelingane i butikken.

- Dei som kjem for å høyra på opplesingane til Kjell Askildsen
representerer vel eit tverrsnitt. Dit kjem alle frå dei
litteraturelskande, pelskledde, eldre damene til dei pur unge med
ringar i nasen og farga hår, som synst Askildsen er rå.

«Tronsmoforfattarar»

Det finnst også ein del forfattarar som dei tilsette reknar som
«sine» forfattarar. Ikkje berre mellom dei norske, men kanskje
særleg blant dei utanlandske, som bokhandelen har introdusert
for det boklesande folket i Noreg.

- John Fante, må jo trekkast fram særskilt. 1933 var et dårlig år

vart jo omsett til norsk av Per Petterson og gjeve ut på eige forlag,
«Tronsmobok». Elles gjorde Petterson, i si tid som ansvarleg for
utanlandsavdelinga, mykje for å synleggjæra svarte, kvinnelege,
amerikanske forfattarar. Til dømes Alice Walker, men også Toni
Morrison. Om ein går lenger tilbake, så må det jo seiast å væra
Tronsmo si forteneste at Bukowski vart introdusert i Noreg. Det
har også vore poetar som har arbeidt i denne butikken, så vi har
hatt ein tre-fire bølger med Beat-forfattarar, medan eg har arbeidt
her, fortel Titlestad.

Ho fortel også at dei har vore vel tidleg ute med ting, som seinare
har vorte populært i Noreg. Til dømes selde dei Najib Mahfuz,
fem år før han fekk Nobel-prisen. Då det skjedde, og journalistene
ringte og lurte på kven denne mannen var, hadde dei alt hatt han

på sal og pakka han ned.

- Vi har så rart syn på utanlandske forfattarar i
dette landet. Særleg på forfattarar frå den
arabiske verda. Det er jo ofte snakk om folk
som er langt meir kjende på verdsbasis enn alle
norske forfattarar, kanskje med unntak av
Ibsen, seier Titlestad.

Forlaga feige

Vi spør om dei vil spå om nye forfattarar, som
står i hyllene no, vil bli store i Noreg og blant
dei eigenimpoterte bøkene blir amerikanaren
Thom Jones’ The Pugilist at Rest, trekt fram.
Det er ei novellesamling som dei tilsette på
Tronsmo trur vil få status som den nye
Hemingway. Blant den omsette litteraturen er
mellom anna Rohinton Mistry, indisk forfattar
busett i Kanada. Han er omsett til norsk, med
bøkene Så lang en reise og Balansekunst,
Sapphire, amerikansk svart kvinne som er
omsett til norsk med den sterke romanen Trøkk
og skotten James Kelman, Hvor sent det var,
hvor sent, som vart omsett til norsk av Oktober
i fjor.

Kelnan selde også mykje før han vart omsett, men elles er det
gjennomgåande at det er ei norsk omsettjing som må til for at ting
skal få noko gjennomslagskraft. Her er det brei semje mellom dei
tilsette om at forlaga er for feige til å satsa. Dei store forlaga er
også mindre flinke til å selja det dei har utover bestseljarlistene og
bokklubbane, meiner dei. Det er dei små forlaga som har vore
dyktigast her, som Stenersen, Solum og Pax, som har satsa med-
vite på nye omsetjingar av stor, men i Noreg ukjend, litteratur.

14. mai feira Tronsmo seg sjølv med program i bokhandelen frå
opning til stengjetid. Det var  foredrag som spegla noko av bok-
profilen til Tronsmo, sjølvsagt opplesing frå mange forfattarar -
det skulle vera 25, men det vart nokon fleire. Det var forteljingar
frå «stamkundar», musikk og masse bøker til jubileumspris.

- Tronsmo har den same anti-
imperialistiske profilen i dag,
seier dagleg leiar Eva Stenlund
Thorsen om bokhandelen som
også fungerer som eit slags
infosenter for all verdas ting.
(Foto: Trond Brubak, Klasse-
kampen)
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«Bibliotekene har
heller ingen plass...»
- Typisk NHO!

Cathrine Almaas
Bibliotekar og bokhandler

Det er sommer. Ingen sol (ihvertfall
ikke her jeg sitter). Nitimen presenterer
oss flittig for bortkomne pelstryner og
lave badetempraturer. Sonja skal få seg
et klesskap til 6,4 millioner, og den
norske tabloidpressen velter seg i
agurktidens kjedsommelige tomgangs-
prat.

I en slik dorsk og bedagelig ferietid
faller man av og til i en tilstand hvor
man dyrker sine fordommer. Her må
leserne, (hvis det er noen?), på ingen
måte trekke forhastede eller kortsiktige
slutninger. Jeg oppfordrer ingen til å
generalisere seg gjennom tilværelsen,
men jeg lar et vidløftig og barbarisk
tanke-eksperiment konkretiseres gjen-
nom følgende tastetrykk.

Utgangspunkt er en uttalelse fra en
fagsjef fra NHO som ytret seg under det
66. norske bibliotekmøte. Jeg siterer:

«Boka er død. Jeg ser ingen fremtid for
den trykte skjønn- og faglitteraturen.
Den digitale utgaven kommer. Det er
bare et spørsmål om tid. Bibliotekene
har heller ingen plass i de nye
utdanningsreformene.»

Denne mannen fortalte også at han ikke
hadde vært på et bibliotek siden 1984,

og at han ikke leste skjønnlitteratur.
Bibliotekverden var for ham ganske anti-
kvarisk. (Kilde: Bibliotekforum 6: 1998)

Det er da jeg utbryter: Typisk NHO! Se for
dere en hærskare av dresskledde menn som
kjører rundt i litt for dyre biler. De har
usmakelige slips som dingler om halsen
som utslitte fallos-symboler. Noe som bare
forsterker deres patetiske selvbilder som
uerstattelige personer. Når de ikke sitter i
lange ubetydelige møter med hverandre,
pludrer de i mobilen, for å få den høybry-
stede og lavpannede engangsuglen til å
kjøpe dyr parfyme til kona, og ett-eller-
annet til barna som de ikke helt husker hva
heter.

På fritiden pumper de jern, minst 3 ganger i
uka, og seiler med gutta i helgene. Hvis de
ikke kuler’n i baren på golfklubben hvor de
har livsvarig medlemskap. «Sofies verden»
er de overbevist om er en ny Barbie-dukke,
og de leser børsnoteringene som aftenbønn
hver kveld. Dessuten er de dønn kjedelige
som bordkavaler i middagsselskap. For når
de er ferdig med å snakke om seg selv, er
festen over. De opptrer helst i flokk, ler
høyt og lenge og dunker hverandre kame-
ratslig på skulderen av vitser vi andre
sluttet å le av på 70-tallet.

Etter å ha levd slik et par år får de hjerte-
problemer. De får sparken til fordel for
noen yngre, fremadstormende, dynamiske
menn. De oppdager at kona har gått fra
dem for 10 år siden og de husker fremdeles
ikke hva ungene heter.

Slik er alle NHO-medlemmer. Helt sikkert.
Men jeg har aldri snakket med noen av
dem.
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Carol van Nuys
Bibliotekkonsulent IT,
Østfold fylkesbibliotek

Utvekslingsmuligheter for bibliotekarer (5):

Studie- og praktikantopphold i 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. 16

I de to foregående artiklene beskrev jeg de to
utvekslingsprogrammene SOKRATES og LEONARDO. I
denne artikkelen skal jeg ta for meg mulighetene for studie-
og praktikantopphold i noen av EUs institusjoner.

Ordningen med offentlige tjenestemenn
i EU-kommisjonen

Utenriksøkonomisk avdeling I, Seksjon I i Utenriksdeparte-
mentet arbeider med bl.a.opphold og stillinger i EU-institu-
sjonene og i EFTA. Seksjonen administrerer ordninger som
kan være til støtte for bibliotekarer som vil reise til utlandet
for å arbeide.

Norge er blant de land utenfor EU som kan bruke ordningen
med offentlige tjenestemenn i EU-kommisjonen. Denne
ordningen gir norske tjenestemenn anledning til å få et stu-
dieopphold på inntil tre måneder ved en arbeidsrelevant
avdeling i Europakommisjonen.

Målet med denne ordningen er å gi offentlige tjenestemenn
kjennskap til saksbehandlingsrutinene i Europakommisjonen
og førstehåndserfaringer fra dette arbeidsmiljøet.

Frem til våren 1991
var norsk deltagelse
i ordning for offent-
lige tjenestemenn av
ad hoc karakter.
Senere ble den
endret til ett fast
opptak pr. år, og fra
1993 til to faste
opptak. Siden 1994
da Norge ble med i
EØS-avtalen har
norsk deltagelse økt
betydelig.

En forutsetning for studieoppholdet i Europakommisjonen er
at oppholdet er relevant for vedkommendes arbeidsoppgaver
og at man får beholde sin lønn fra arbeidsgiveren. Søkeren
må ha høyere utdanning og må beherske engelsk som arbeids-
språk.

«Utenriksdepartementet har i samråd med Administrasjonsde-
partementet kommet til følgende beløp som veiledende for
støtte til slike studieopphold: NOK 25 000 i studiestipend og
boligutgifter dekket begrenset oppad til NOK 25 000, samt
dekket reise.»

Disse summene er fra 1996 og kan være endret i 1998.

I følge byråsjef Tore Tannum ved Utenriksdepartementet
kommer denne ordningen til å gjelde fylkeskommunal- og
kommunal forvaltning i tillegg til statsforvaltningen fra og
med høsten 1997. Kommunenes sentralforbund kommer til å
administrere denne delen.

Ordningen lyses ut til departementene og eventuelt kommu-
nene to ganger i året. Et særskilt skjema må benyttes. Flere
opplysninger kan fås fra Utenriksdepartementet. Søkere kan
få gode råd i forbindelse med denne ordningen i «Nyttig å
vite før du søker».

Har noen bibliotekarer reist?

Svaret til dette spørsmålet er «ja»!

I 1994 deltok Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Doku-
mentasjonstjenesten og departementsbibliotekene i et
omstillingsprosjekt for å tilegne seg nødvendig spiss-
kompetanse innen EU/EØS-dokumentasjon og for å bygge
opp et personlig og teknologisk nettverk mellom
sentralforvaltningens bibliotektjenester. Omstillingsprosjektet
ble avsluttet med et studieopphold i Brussel og Luxembourg

som blir beskrevet av
Svein Inge Opdahl i
Synopsis 4/1994.

Samme året dro Svein
Inge Opdahl og Kari
Mjøvik fra Dokumen-
tasjonstjenesten ved
Statens forvaltnings-
tjenesten til Brussel
for å delta i ordnin-
gen for offentlige
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tjenestemenn i EU-kommisjonen. I 1995 dro ennå en bibliote-
kar, Teppo Ahlo.

Svein Inge Opdahl og Teppo Ahlo skriver om sine studieopp-
hold i respektive Synopsis 2/1995 og Synopsis 2/1996.

Praksis ved EUs institusjoner

Praktikantordningen har følgende målsetting:

«[...] å gi generell kunnskap om målene og problemene knyt-
tet til den europeiske integrasjon. I tillegg er formålet å gi
praktisk kunnskap om hvordan arbeidet foregår innen de
ulike institusjonene. Praktikantoppholdene skal også gi mu-
lighet til å skaffe seg personlig erfaring gjennom de kontak-
tene som knyttes i det daglige arbeidet. Målet med
praktikantordningene er videre å gi praktikantene mulighet til
å utvikle og praktisere den kunnskapen de har ervervet under
sine studier eller yrkesmessige karrierer.»

Det er mulig å få praksis (lønnet eller ulønnet) i flere EU-
institusjoner: Europakommisjonen, Europaparlementet, Den
økonomiske og sosiale kommité (ØKOSOK), samt
Regionskomitéen. Jeg antar at det også kan gjelde bibliote-
kene ved disse institusjoner. Det er begrenset muligheter for
søkere fra ikke-medlemslandene, men dette behøver ikke å
bety at det er umulig.

Praktikantene velges ut i fra kvalifikasjoner og med hensyn
til ønsket om en viss geografisk fordeling. Søkere må ha
fullført høyere utdanning - betingelsene varierer litt fra insti-
tusjon til institusjon. Søkere vurderes i første omgang etter de
resultatene de har oppnådd under sine studier. I tillegg ser
man om kandidaten har gjennomført eller påbegynt en under-
søkelse som berører den europeiske integrasjon. Relevant
yrkeserfaring blir vektlagt.

For alle institusjoner untatt Europaparlamentet gjelder føl-
gende opplysninger: Praksisperioden kan vare 2-5 måneder.
Er arbeidet ulønnet, får praktikanten et stipend som tilsvarer
ca. kr. 5.300,- pr. måned. Vilkårene for praksisplass varierer
avhengig av hvilken institusjon det dreier seg om. Søkere må
være under 30 år den dagen praksisperioden begynner. Alle
opplysninger er hentet fra «Praksis ved EUs institusjoner».

Opplysninger kan fås fra Utenriksdepartementet eller hos
Europakommisjonens delegasjon i Norge. Søknader kan
sendes direkte til de respektive institusjonene i EU eller via
Utenriksdepartementet eller Europakommisjonens delegasjon
i Norge.

Europaparlamentet

Europaparlamentets praktikantprogrammer er delt inn i 2
kategorier:

- Praktikantprogrammer for forskning og studier.
   (Robert Schuman-stipend)

- Programmer for ikke-subsidierte studiebesøk.

Robert Schuman-stipend er til forskning og studier innen
emner som er relatert til EU og spesielt til Europa-
parlamentet. Det er mulig at dette stipend kan benyttes av
bibliotekforskere. Nærmere opplysninger fås fra Utenriksde-
partementet.

Ikke-subsidierte studiebesøk blir arrangert i General-
direktoratet for forskning i Luxembourg eller i Brussel hvor
Europaparlamentets bibliotek ligger. Denne ordningen har
som formål å gi økt kunnskap innen spesifikke områder.
Dette skal skje gjennom studier og forskning av problemer
knyttet til europeisk integrasjon enten via konsultasjon av
dokumenter og arkiver, eller via kontakt med medlemmer
eller offentlige tjenestemenn. Startdato og varigheten på
studiebesøkene bestemmes av Generaldirektoratet for fors-
kning.

Bibliotekområdet kan kanskje være et spesifikt område for
nærmere studier i Luxembourg eller Brussel.

�s. 15

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 tren-

ger 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 * reise-
skildringer * midtøsten * afrika * asia*

latinamerika * og en hel kjeller full av knalle
tegneserier
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Nye ansettelser i Nasjonal-
bibliotekets avdeling i Oslo

Fra 1. januar 1999 vil
Nasjonalbiblioteket overta
Universitetsbiblioteket i
Oslo sin bygning i Dram-
mensveien 42. Samtidig
overtar de ca. 120 personer
tilknyttet nasjonale oppga-
ver. Direktør for den nye
avdelingen i Oslo er Sissel
Nilsen. Hun tiltrådte sin
stilling 1. januar 1998.

Det er foretatt en del anset-
telser i nyopprettede stil-
linger ved Nasjonal-
bibliotekets avdeling i
Oslo. De nyansatte tiltrer
stillingene sine pr. 1.
oktober 1998.

Øyvind Berg vil tiltre
stilling som nestleder/
underdirektør
ved Nasjonalbiblioteket,
avdeling Oslo. Han er i
dag avdelingsleder ved
Uni-

versitetsbiblioteket i Oslo. Han er utdan-
net cand.real. og bibliotekar. Berg har
vært helt sentral i oppbyggingen av
Universitetsbibliotekets IT-tjenester.

Magne Seland vil tiltre stilling som
avdelingsleder for Norsk Musikk-
samling og Norsk Lydarkiv i Nasjonal-
biblioteket, avdeling Oslo. Dette er det
største og viktigste musikkbiblioteket i
Norge i dag. Seland kommer fra
Musikkavdelingen ved Deichmanske
bibliotek i Oslo, og er også kjent som
deltaker på det norske laget i
musikkonkurransen Kontrapunkt.

Steinar Bakken vil tiltre stilling som
avdelingsleder ved IT-avdelingen ved
Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo. Han
kommer fra stilling som arkivsjef i
Scanfoto. Bakken har hovedfag i
informasjonskunnskap fra Statens bi-
bliotek- og informasjonshøgskole. Han
har også vært høgskolelektor ved samme

høgskole og har også
arbeidet som universi-
tetsbibliotekar ved
Universitetsbiblioteket
i Oslo.

Per Mæhleng vil tiltre
stilling som informa-
sjonskonsulent med
ansvar for utstillings-
virksomhet og
litteraturformidling i
Nasjonalbiblioteket,
avdeling Oslo. Han er
i dag informasjonssjef
i Konkurransetilsynet.
Mæhleng er utdannet
magister i litteraturvi-
tenskap og har eksa-
men både innenfor
nordisk og engelsk
språk og litteratur.
Han er også kjent som
vinskribent og er
redaktør av tidsskriftet
«Vinforum».

Randi
Enge vil
tiltre
stilling
som økonomikonsulent i Nasjonalbiblioteket,
avdeling Oslo. Hun kommer fra stilling som
økonomikonsulent ved Universitetsbiblioteket i
Oslo. Enge er utdannet siviløkonom fra Høg-
skolen i Bodø.

Unni Drønnen Nicolaysen vil tiltre stilling
som personalkonsulent i Nasjonalbiblioteket,
avdeling Oslo. Hun kommer fra stilling ved
fylkestrygdekontoret i Oslo. Nicolaysen har
eksamen fra høgskolene i Oppland og Agder
innenfor fagene organisasjons- og personal-
utvikling og ledelse.

Kristin Hagelid vil tiltre stilling som vev-
redaktør i Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo.
Hun er utdannet bibliotekar og har også fag fra
Norges markedshøgskole. Hun har tidligere
arbeidet ved biblioteket i Statistisk Sentralbyrå.

Øyvind Berg fikk stillingen som
nestleder ved NBO. (Foto: ØB)

Direktør Sissel Nilsen ved NBO får
en rekke nye medarbeidere i okto-
ber.  (Foto: ebe)

Kongeriket til nasjonalbibliotekar
Bendik Rugaas vokser fram.
(Foto:  Lillian Rushfeldt)
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Bibliotekarens galleri:
Vi har lyst til å vise fram flere folk i bladet. Flere bibliotekarer. Og flere andre som har
befatning med vår bransje. Flere som «viser ansikt» og vedkjenner seg en eventuell
knute i nakken, eller en eventuell grå lagerfrakk. Flere som «står fram» uten klassiske
kjennetegn på å være bibliotekar.

Redaksjonen prøver å knytte bilder til tekster, men det er ikke alltid det klaffer. Hva
gjør vi da med gode bilder som ikke skal ledsage noen artikkel? Eller bilder som kom
for seint fram til å ledsage teksten sin? Vårt svar er: Bibliotekarens galleri!

Over: Dok.vit.-professor Niels
Windfeld Lund da han sa farvel til sitt
første avgangskull med Tromsø-ut-
dannede bibliotekarer i juni i år.
(Foto: Lillian Rushfeldt)

Over: Det første avgangskull med Tromsø-utdannede biblioteka-
rer, sammen med sin Niels under avslutningsfesten i juni i år.
(Foto: Lillian Rushfeldt)

Til venstre: Hanne Ødegård fra det først avgangskull med Tromsø-
utdannede bibliotekarer. Hanne ble intervjuet i forrige nummer
av Bibliotekaren. (Foto: Lillian Rushfeldt)

Til høyre: Astrid Wegner, styremedlem i Telemark BF. Fra og
med juni-nummeret av Bibliotekaren har hun fast plass på
side 2. Der bruker hun tusjpenn til å se med et skjevt blikk på
enkelte sider ved det vi bedriver i denne andedammen vi kal-
ler «bibliotekvesenet».  (Foto: ebe)
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Tiden går. Gjensidige består.

Du gjø’kke det 
skjønner’u!

www.gjensidige.no

Bruk AFs kollektive innboforsikring.
Få de samme gode vilkårene som
Gjensidiges individuelle innbo-
forsikring - men til medlemspris!

Spar penger!
Benytt dine medlemsfordeler!

Har du skikkelig innboforsikring

i et skikkelig selskap?

Og så tror du at prisen er den 

samme uansett?

Og at du får samme 

oppgjør etter skade?
For mer informasjon, kontakt ditt medlemsforening.
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SANDE KOMMUNE
Sande kommune har ca.7000 innbyggere og
ligger i Nordre Vestfold, 2 mil fra Drammen og 6
mil fra Oslo.

BIBLIOTEKSJEF
Stilling som biblioteksjef i hel stilling er ledig fra 1/10-1998.
Sande folkebibliotek er et kombinasjonsbibliotek med Sande
ungdomsskole og Haga barneskole som nærmeste naboer.

Biblioteket har 3,4 årsverk fordelt på 5 ansatte. Aktiviteten er
høy og virksomheten utadrettet. Biblioteket bruker
Mikromarc og gir publikum tilbud om Internett.

Søkere må ha bibliotekarutdanning fra Høgskolen i Oslo eller
tilsvarende godkjent utdanning. Vi søker etter en serviceinn-
stilt og initiativrik person med gode samarbeidsevner. Gode
IT-kunnskaper er ønskelig.

Stillingen lønnes i stillingskode 7439 etter kvalifikasjoner.
For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår og
pensjonsordning KLP. Nærmere opplysninger fås ved henven-
delse til biblioteksjef Pål Ødemark, tlf. 33 77 67 77.

Søknad med vitnemål og attester sendes innen 21.september
1998 til Sande kommune, kultursjefen, Postboks 300, 3070
Sande.
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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: ingli-st@online.no

Akershus

Birgitta Lund-Grønberg
Valler videregående skole
Brynsveien 46, 1300 Sandvika
Telefon: 67 80 57 50
Telefax: 67 80 57 51
E-post:
birlund11@vgs.pilot.akershus-f.kommune

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@vadso.folkebibl.no

Troms

Helga Amdal Stensen
Kvæfjord bibliotek
9410 Borkenes
Telefon:  77 09 34 44
Telefaks: 77 09 34 44
E-post: kvaefjord.bibliotek@online.no

Nordland

Kjersti Svendsen
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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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)

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



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B - BLADB - BLADB - BLADB - BLADB - BLAD

Sitatet:
«Alt i alt har jeg som leder af et folkebibliotek svært
ved at begejstres over udsigten til en stab af
informationsteoretisk funderede, videnskabeligt
kommunikerende databasespecialister. Det bliver lidt
af et projekt for os at få rettet folkebibliotekernes
mangeartede brugere til, så de egner seg til fremti-
dens bibliotekarmodel!»

Bibliotekchef Mona Madsen i Birkerød,
 i et innlegg i «Bibliotekspressen» 9/98

om endringer i dansk bibliotekarutdanning,
under tittelen:

«Fra kvalificeret overfladiskhed
til specialiseret ubrugelighed?»


