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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.

wegner :

denne måneden...
Bibliotekaren

Utgivelsesplan i 1999:
Nummer: Deadline: Hos medlemmene:

1 - 1999 24. desember 13. januar
2 - 1999 20. januar 3. februar
3 - 1999 17. februar 3. mars
4 - 1999 17. mars 3. april
5 - 1999 21. april 5. mai
6 - 1999 19. mai 2. juni
7 - 1999 16. juni 1. juli
8 - 1999 28. juli 11. august
9 - 1999 25. august 8. september

10 - 1999 22. september 6. oktober
11 - 1999 20. oktober 3. november
12 - 1999 17. november 1. desember

Det er en imponerende aktivitet på «grasrota» i BF for tida. Noen
glimt fra dette får du i Bibliotekaren. Denne måneden er det
Buskerud BF som rapporterer om stoda hos seg, men du kan også
lese om møtevirksomhet i Agder BF og fra et fellesmøte for
BFere i Oslo, Akershus og Buskerud. Resultatene fra de lokale
forhandlingene som tikker inn forteller også om svært mye bra
arbeid av BFs tillitsvalgte.

Dette lokale arbeidet har en sammenheng med det kommende
landsmøtet. På side 4 blir du minnet om at det finnes en valg-
komité som skal forberede valgene på landsmøtet. De er
mottakelige for gode forslag, gjerne på BFere som har vist sine
evner lokalt.

Men dette nummeret har også interessant stoff av mer faglig
karakter. Et større intervju med læringssenter-guruen Graham
Bulpitt burde fenge alle som er opptatt av forholdet mellom
bibliotek og utdanning. Her er det ting å tenke over, og ting å
debattere.

Så har vi et intervju med Lis Byberg, som har kommet med en
utgivelse om biskop Peder Hansens etablering av en rekke
leseselskap for bøndene på Sørlandet for 200 år siden. Det er
interessant å høre hvordan hun ser på forholdet mellom lese-
selskapene og dagens folkebibliotek.

Til slutt en takk for at du har vist interesse for nok en årgang av
Bibliotekaren. Og neste år skal vi prøve å bli enda bedre.
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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-
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postsending. Men vi mottar selvføl-
gelig også stoff som kommer på pa-
pir i vanlig postending eller på fax.

Trykk:

Falch Hurtigtrykk A/S

Informasjon om BF:
- se bak i bladet.

Randi Rønningen
Forbundsleder
i BF

De lokale forhandlingene i
kommunene er over. Det er for
tidlig å komme med totale
oversikter over resultatet, men ut
fra de meldingene vi har fått inn
til sekretariatet så langt ser det ut
til å ha gått veldig bra. Vi har
tidligere år sett at biblioteksjefer
som er alene BF-medlem i sin
kommune har hatt relativt god
uttelling i de lokale forhandlin-
gene. I år ser det også ut til at de
større kommune har tatt hensyn
til BFs krav.

Hva er det som gjør at BF med
få unntak klarer å utnytte det potensialet som ligger i de lokale
lønnsforhandlingene? Er BFs tillitsvalgte spesielt gode forhand-
lere? Har våre medlemmer spesielt gode krav? Visst har BF
mange dyktige tillitsvalgte lokalt, og jeg er heller ikke i tvil om
at mange av våre medlemmer har særdeles gode krav. Men dette
er ikke hele forklaringen.

Jeg mener vi nå ser resultatet av at vi har et eget forbund for
bibliotekarer. BF har gjort bibliotekarene mye mer synlige i
lønnsforhandlingene. Og ikke minst, nå er det ikke lenger mulig
å prioritere vekk bibliotekarene framfor andre yrkesgrupper, før
kravene når arbeidsgiver.

De fleste steder har BF få medlemmer, derfor blir svært mange
av våre medlemmer engasjert i forhandlingene. Vi kan ikke nå
bare sende inn et krav og så håpe på at noen snakker vår sak. Vi
må selv gjøre en innsats, og selv argumentere overfor arbeidsgi-
ver. På denne måten får vi øket bevisstheten om våre arbeidsfor-
hold, om hvordan bibliotekarer lønnes i forhold til sammenlign-
bare stillinger og om hvordan lønnssystemene virker. BF har de
siste årene skapt en enorm øking av kompetanse rundt lønn blant
bibliotekarer, og denne kompetansen er viktig for å nå gjennom
blant alle som krever høyere lønn.

Det kan være slitsomt å gjennomføre lokale forhandlinger og
mange kvier seg for oppgaven. Dette skjønner jeg godt, med alle
de mytene som det er rundt lønnsforhandlinger. Men vi ser hele
tiden at oppgaven ikke er uoverkommelig og jeg er overbevist
om at det er nødvendig for å heve lønnsnivået for bibliotekarer.

Tusen takk til dere som har gjort en kjempeinnsats og bedre
lykke neste gang til dere som følte at dere ikke nådde fram. Og så
ønsker vi BFs statsansatte medlemmer lykke til med sine for-
handlinger.
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Sølvi Karlsen,
Organisasjonssekretær

Det skal foretas valg til alle sentrale verv i
Bibliotekarforbundet på landsmøtet neste
vår. Valgkomiteen har nå begynt sitt
arbeid, og ønsker forslag på kandidater fra
lokallagene.

Følgende verv skal besettes:

Til forbundsstyret:
Leder
Nestleder
Fem styremedlemmer
Fem vararepresentanter

Til kontrollkomiteen:
Leder
To medlemmer
En vararepresentant

Alle som innehar verv er på valg. For-
bundsleder og flere av styremedlemmene

har varslet at de ikke tar gjenvalg. Valgko-
miteen er derfor avhengig av forslag på
gode kandidater. De som foreslås må være
spurt på forhånd om de er villige til å
stille til valg. Oppgi også hvilket verv de
foreslås til.

Forslagene sendes til valgkomiteens leder
innen 7. desember:

Mona Hedén, Vadsø videregående skole
E-post: heden@online.no
Telefaks: 78 95 28 50

Hun kan også svare på eventuelle spørs-
mål, telefon 78 95 12 77 eller 90 66 32
94.

NB!  Medlemmer av BF kan selvfølgelig
fremme kandidater og jobbe for å få dem
valgt på den måte de ønsker. Selv om
valgkomiteen vil ha forslag innen en dato
i desember, er det fullt mulig å foreslå
kandidater etter det. Og delegater til
landsmøtet kan også foreslå kandidater
som benkeforslag på selve landsmøtet.

Valg til verv i Bibliotekar-
forbundetTrussel mot boktrykker-

kunsten?

Internett vil neppe føre til at folk slut-
ter å lese bøker, slik noen fryktet da
det internasjonale datanettverket først
dukket opp. Derimot kan nettet bli en
farlig trussel mot den tradisjonelle
boktrykkerkunsten, sier fagfolk etter
årets bokmesse i Frankfurt, i følge
NTB. Hittil har internettbrukere kun-
net laste ned lange tekster og deretter
ta dem ut på egne skrivere. Men dette
er en tungvint, langsom og dyr løs-
ning. Snart vil man i stedet kunne
klikke på en knapp som produserer en
print av tilnærmet bokkvalitet på en
dertil egnet utskriftsmaskin.

En annen løsning er en «elektronisk
bok», en leseenhet som utvendig ser
ut som en gammeldags trykt bok, og
som innvendig kan fylles opp med en
ny tekst så snart den gamle er slettet.
Disse nyvinningene truer både
trykkeribransjen og bokhandlerne,
mener fagfolk.

Paradoksalt nok har både boktrykkere
og bokhandlere til nå hatt stor glede
av internett, fordi nettet har bidratt til
økt etterspørsel etter gammeldagse
bøker. Søk på nettet gjør det lettvint å
finne fram til de bøkene man ønsker
seg, og så kan man bestille og betale
elektronisk. Men bokindustrien blir
taperne, dersom den nye teknologien
skulle slå gjennom og leserne virke-
lig kan produsere sine egne bøker ved
hjelp av noen museklikk. Vinnerne
blir programvareleverandører og
printerprodusenter, som kan gå gyldne
tider i møte, melder NTB.

Utvidet tilgang til DataSwets
vevtjeneste

Swets & Zeitlinger har endret
publikumstilgangen til sine online-tje-
nester, slik at den nå inkluderer til-

Gladmelding til alle dere som har innbo-
forsikring gjennom Bibliotekarforbundet/
AF. Etter mange år med større og mindre
underskudd har vi endelig opplevd et år
med solid overskudd. Regnskapet for
1997 ga til slutt grunnlag for inndekning
av tidligere underskudd og en vesentlig
fondsoppbygging. Den gode utviklingen
ser ut til å fortsette i 1998.

Det ligger derfor til rette for en merkbar
prisreduksjon i 1999. Etter drøftinger med

Gjensidige og etter godkjenning i AFs
styre er prisene satt ned med fra 26 til 29
prosent, avhengig av hvor du bor.

De nye premiene er (1998 i parantes):

Distrikt 1: kr 1.392  (kr 1.884)
Distrikt 2: kr    972  (kr 1.356)
Distrikt 3: kr    696  (kr    984)

Inndelingen i distrikt er uendret. Det har
heller ikke skjedd endringer i vilkårene.

De av BFs medlemmer som har tegnet
innboforsikring gjennom forbundet får
tilsendt innbetalingsblankett i begynnel-
sen av desember.

Randi Rønningen
Forbundsleder

Innboforsikringen blir billigere
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BF Agder avholdt kveldsmøte for både
medlemmer og ikke-medlemmer onsdag
21/10 på Arendal bibliotek.

På møtet ble Kristin Flo,
som arbeider i Arendal
bibliotek, overrakt en
symbolsk gave, da hun
var BF Agders medlem
nr. 50. Selve gaven synes
ikke så godt på bilde av
Kristin , men det er altså
prototypen på en kvinne-
lig bibliotekar, rødhåret
med briller, tekkelig
skjørtelengde, bokstabel
og et meget trist blikk. Er
det lønnen hun er misfor-
nøyd med tro? Eller
hvordan er det med
kjærligheten? I sannhet
et kunstverk som åpner
opp for ulike tolkninger.
(Ola Eiksund hevdet at gaven vår var
kjønnsdiskriminerende, men styret for-

svarte seg med at vi selvsagt hadde
funnet på noe annet til en mannlig biblio-
tekar.)

Arny Danielsen, kontaktperson i AF i
Kristiansand kommune, vårens streike-
general i samme kommune, samt hoved-
tillitsvalgt i sykepleierforbundet, sto for
det faglige programmet. Hun favnet
ganske vidt og snakket om tre ting:

- AF generelt - hvor står vi - hvor går vi ?
- Oppsummering av streiken - hva lærte

   vi av dette ?
- Lokale lønnsforhand-
linger

Vi var 15 tilstede på
møtet og kunne selvføl-
gelig godt ønsket oss
bedre oppmøte og noen
ikke-medlemmer på
møtet, (skjønt vi fikk
vite av Arny at i sam-
menligning med
sykepleierforbundets
møter i Kristiansand var
oppmøteprosenten bra).
For å vinkle det positivt,
det at vi ikke var så
mange åpnet opp for en
god diskusjon. Og for

all del - det er lang vei fra Flekkefjord til
Arendal på høstmørke veier.

Referat fra BF Agders åpne møte
onsdag 21/10 på Arendal bibliotek

Anne Kristin Undlien
Leder i Agder BF

gangskontroll ved validering av IP-
adresser. Brukerne kan dermed slippe
å huske brukernavn og passord for å
komme inn i basen. DataSwets er in-
formasjons- og kommunikasjons-
systemet for web-tilgang til Swets in-
terne bibliografiske og bestillings-
administrative databaser.

Samarbeid mellom British
Library og SilverPlatter

The British Library Document Supply
Centre (BLDSC) og SilverPlatter In-
formation har inngått et partnerskap
for å tilby en dokumentleverings-
tjeneste i samspill med SilverPlatters
bibliografiske databaser. Lenker for å
tilby dokumentlevering er en kompo-
nent i SilverLinker, som er navnet på
SilverPlatters nye serie med lenke-tek-
nologi. British Library er et av ver-
dens største bibliotek, med nærmere
50.000 løpende tidsskrift-abonnement
innen de fleste emner og på de fleste
språk.

I følge pressemelding fra SilverPlatter
kan tidsskrift-artikler bestilles via en
direkte lenke i SilverPlatters
bibliografiske poster. Bestillinger kan
bare gjøres fra institusjoner som er
registrert hos BLDSC. Allerede i dag
mottar British Library mer enn 4 mil-
lioner forespørsler årlig.

Bokhandlere forener seg

Norge går mot en kulturell katastrofe
hvis utviklingen i bokbransjen fortset-
ter, mener de 111 bokhandlerfirmaene
som i slutten av oktober innstiftet Fri
Bokhandel BA. De møttes fra hele
landet i Oslo, i enighet om at bokhand-
lere som står utenfor de store kjedene
blir taperne når den «Nye bransje-
avtalen» trer i kraft. Samtalene mel-
lom disse bokhandlerne begynte i juni.

Kristin Flo ble som Agder BFs
medlem nr 50 overrakt en sym-
bolsk gave. (Foto: Agder BF)

I forbindelse med regjeringens forslag om
å fjerne en feriedag, ble det gjennomført en
politisk streik 15. oktober i år. Det var en
samstemt fagbevegelse som markerte
motstand mot forslaget, som var en del av
sentrumsregjeringens forslag til statsbud-
sjett. Både AF, LO, YS og Lærerlaget
oppfordret sine meldemmer til å streike i
to timer, og oppslutningen om streiken var
stor. Bibliotekarforbundets medlemmer
deltok i markeringa over hele landet. I
mange byer var det demonstrasjoner og
markeringer, og pressedekningen var god.

Som en del av markeringen ble også
andre angrep på faglige rettigheter truk-
ket fram og forsvart. I skrivende stund er
det uavklart hvordan statsbudsjettet for
neste år blir, men fra politisk hold på
Stortinget ble det allerede før streiken
hevdet at markeringen var unødvendig,
ettersom det skulle være et flertall for å
beholde «Gro-dagen». Denne ble som
kjent innført som en del av tariffoppgjø-
ret i 1983, og er dermed «betalt» av oss
fagorganiserte gjennom et lønnsoppgjør.

Politisk streik for feriedag
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23. oktober var Bibliotekarforbundets
styre samla til møte i Oslo. Til stede var
leder Randi Rønningen, nestleder Siri
Sjursen, styremedlemmene Siri Kolle og
Hanne Fosheim, og varamedlemmene
Mona Magnussen og Aasa Storlien.
Styremedlemmene May Line Angell,
Steinar Lakså og Kari Lifjell, og varamed-
lemmene Ingebjørg Aagre og Aud Guttu
hadde forfall. Organisasjonssekretær Sølvi
Karlsen deltok på møtet, mens redaktør
Erling Bergan hadde forfall.

Av referatet fra møtet går det fram at
saklista var lang, med lønnssaker og
landsmøteforberedelser som to store
saker.

Under lønnssaker orienterte Randi
Rønningen om rikslønnsnemdas kjennel-
ser i stat og kommunesektor. Status for de
lokale forhandlingene ble også gjennom-
gått. Sekretariatet skal gjennomføre lokale
forhandlinger via telefon i 15-20 kommu-
ner rundt i landet.

Forberedelse av krav til tariffoppgjøret
1999 ble også drøftet. Vedtaket lyder: «På
grunnlag av diskusjonen i styret vil krav
for tariffoppgjøret i 1999 bli utformet på
neste møte. Sekretariatet tar kontakt med
statsansatte medlemmer for å kartlegge
situasjonen på statlig sektor. Ut fra erfa-
ringer med streiken i vår er BF skeptisk til
en felles konfliktberedskap i KS-områ-
det.»

Styret behandlet opplegget for tildeling av
stipend for 1999. I følge retningslinjene til
BFs opplæringsstipend skal forbundssty-
ret bestemme hvor mye som skal settes av
til stipend hvert år. Stipendet kan kun
søkes av ansatte i kommunesektoren
(utenom Oslo). Alle disse ansatte blir
trukket i lønna til BFs eget OU-fond. (I
Oslo kommune og i staten finnes det egne
OU-fond, med andre regler for tildeling.)
BFs styre kan velge å bevilge penger fra
ordinært budsjett til stipend til andre
medlemmer enn de på KS-sektoren.

Vedtaket i saken lyder: «Det avsettes kr.
40.000 til stipend i 1999. I tillegg kan
inntil kr. 15.000 tas fra det ordinære
budsjettet til stipend til medlemmer
utenfor KS-sektoren. Søknadsfrist settes
til 1. mars 1999.»

Landsmøtesaker ble gjennomgått, alt fra
dagsorden, via inntektspolitikk, konflikt-
fondets størrelse, prinsipp- og arbeidspro-
gram, til vedtektsendringer. Ettersom
disse sakene blir presentert samla i et
senere nummer av Bibliotekaren, blir de
ikke omtalt her.

Styret vedtok at Sølvi Karlsen skulle
skifte tittel fra forbundssekretær til
organisasjonssekretær fra 1. november
1998. Dette skjer i full forståelse med
Sølvi og blir gjort kun av praktiske grun-
ner. Det oppfattes at organisasjonsekretær
er mer dekkende for stillingens innhold.
Endringen innebærer ingen endring av
arbeidsoppgaver og får ingen
lønnsmessige konsekvenser.

Styret fattet et vedtak om streikebidrag
etter «generalstreiken» i oktober:
«Bibliotekarforbundet betaler ikke ut
streikebidrag i tilknytning til den politiske
streiken 15. oktober.» Videre ble det fattet
vedtak om godtgjøring til Bibliotekar-
forbundets web-redaktør og setter av
Bibliotekaren: «Som påskjønnelse for det
frivillige arbeidet de utfører bevilger
styret kr. 2.000 hver til Hanne Fosheim og
Anja Angelskår Mjelde.» Styret så videre
på dataløsninger for regnskap og
medlemsregister i sekretariatet. AFs
representantskapsmøte ble forberedt, rest-
bevilgning til lokallag ble bevilget og
møteplan for perioden fram til landsmøtet
vedtatt (begge deler referert i Biblioteka-
ren 11/98). Så var det faste saker på
slutten av møtet: Bibliotekaren, hjemme-
sidene, referatsaker og eventuelt.

Og den første saken på eventuelt-punktet
var interessant nok. Under overskriften
«Utdanningskapasitet» står det følgende i
referatet:

«Det er blitt en økning i antall stillinger
hvor fagutdannede bibliotekarer er ønsket,
og bibliotekarer er blitt mer attraktive i

Forbundsstyrets oktober-møte
Erling Bergan
Redaktør

I oktober var de blitt 111 firmaer som
representerte 136 bok- og papir-
handlere. De er redde for å bli skviset
ut av bransjen, slik de leser forslaget
til ny bransjeavtale. De har bedt om
betingelser som gjør det mulig å over-
leve som bokhandlere, selv om de står
utenfor de store kjedene.

Akademikerne inne i sitt
andre år

«Akademikerne» feiret ettårsdagen
sin i oktober, med lederstrid og nytt
inntektspolitisk manifest. 12 forbund
er tilsluttet denne hoved-
sammenslutningen, som ennå ikke har
sluppet til ved forhandlingsbordet.

Det hele startet for noen år siden med
at Den norske lægeforening meldte
seg ut av AF, da de følte seg ube-
kvemme med å være i samme hoved-
organisasjon som sykepleiere og an-
dre med kortere studier. I hemmelig-
het forhandlet de med andre AF-for-
bund for langtidsutdannete (tannleger,
jurister, psykologer, siviløkonomer)
om en ny hovedsammenslutning, og
dette ble etablert 20. oktober i fjor.

Som kjent har Forskerforbundet meldt
overgang fra AF til Akademikerne,
med virkning fra årsskiftet. Og med
på lasset er altså Forskerforbundets
fagbibliotekarforening (FBF).

IFLA-program i Bangkok

Med hovedtema «Libraries as
Gateways to an Enlightened World»
har de thailandske arrangører nå sendt
ut invitasjon til IFLAs 65. «Council
and General Conference». Arrange-
mentet går av stabelen i Bangkok 20.
- 28. august neste år. I forbindelse med
møtevirksomheten blir det arrangert
en utstilling for bibliotekbransjen.
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Bangkok spiller en sentral rolle for
IFLAs aktiviteter i denne delen av
verden. I 1989 besluttet IFLA å flytte
sitt «Regional Office for Asia and
Oceania (ROAO)» fra Malaysia til
Bangkok. Thailands egen bibliotek-
forening ble etablert i 1954, og den
sluttet seg til IFLA i 1961. I tiden et-
ter har mange andre bibliotek-
institusjoner i Thailand sluttet seg til
IFLA.

Fra mulighet til realitet

Library of Congress (LC) har nå tatt i
bruk web-teknologien til det de kal-
ler «viewing on-demand». 4. novem-
ber overførte LC direkte via web et
lengere program om og med roman-
forfatteren William Styron. I program-
met hadde James West, forfatteren av
en ny Styron-biografi, en lengere sam-
tale med Styron om hans forfatterskap.
For den som ikke kunne se overførin-
gen «live», gir teknologien nå mulig-
het for å se og høre programmet «on-
demand». Programmet finnes på
denne adressen: http://
www.broadcast.com/news/events/loc/
styron/locsite/

Bibliotekaretikk i Sverige

Det svenske DIK-förbundet, som in-
kluderer Bibliotekarieförbundet, har
utarbeidet en revidert versjon av sine
yrkesetiske retningslinjer for biblio-
tekarer. De har kortet ned teksten, som
var vesentlig lengre i de retningslin-
jene som forbundet utarbeidet for fem
år siden. Innholdet er justert, og mange
synes det er til det bedre. Formulerin-
gen «bibliotekarien ska lojalt och
opartiskt arbeta för att förverkliga sin
arbetsgivares grundläggande mål» er
for eksempel endret til «bibliotekarien
ska på ett opartiskt sätt arbeta för att
förverkliga verksamhetens mål». Der-

24. september inviterte lokallagene i
Akershus, Buskerud og Oslo til medlems-
møte i Bibliotekarforbundets lokaler i
Lakkegata. Kirsten Leth Nielsen fra
Deichmanske bibliotek og  Randi
Rønningen var invitert som foredragshol-
dere.

Møtet startet mykt klokken 18.00 med
pizza og mineralvann for de 35 påmeldte.

Første punkt på programmet var utviklin-

Hanne Fosheim
Redaksjons-
sekretær

Medlemsmøte for BF-medlemmer i
Oslo, Buskerud og Akershus

gen i AF og vårens lønnsoppgjør. Randi
Rønningen orienterte om medlems-
utviklingen i AF - hvem har meldt seg ut
og hvilke konsekvenser det kan få for oss
som blir igjen. Deretter gikk hun gjennom
de sentrale lønnsforhandlingene, og vi
fikk en grundig gjennomgang  av lønns-
systemet for bibliotekarer i statlig sektor
og i KS-området, og hva som ble resulta-
tet i de sentrale forhandlingene denne
gang.

Etter dette var det Kirsten Leth Nielsen
fra Deichmanske bibliotek sin tur, og hun
orienterte om lønnsforhandlingene i Oslo
kommune,  som er et eget tariffområde.

Siste punkt på møtet var de lokale for-
handlingene, der det ble orientert om blant
annet forhandlingspottens størrelse og
føringer i de forskjellig sektorene.

Erling Bergan
Redaktør

Det er selvfølgelig variasjon i hvor vellykka
de lokale forhandlingene har vært rundt i
kommunene. Men det ser ut til å bli mange
gode resultater.

I Trondheim for eksempel har de stanget
hodet mot veggen i to tidligere oppgjør.
Denne gangen fikk de vesentlige gjennom-
slag. Den totale potten på Trondheim
folkebibliotek ble på kr. 105.400. Tre
lederstillinger har fått opprykk på hhv. 2, 2
og 3 lønnstrinn. Men hoveddelen av potten
går til en gjennomgang av avansements-
stillinger. Dette er omtalt slik i protokollen
fra forhandlingene:

«Det avsettes kr. 75.000 for å se på
avansementsstillinger innen bibliotektjenes-
ten. Det nedsettes et partssammensatt utvalg
bestående av 2 representanter fra Trond-
heim kommune og 2 representanter fra hver

Mange gode resultater i de
lokale forhandlingene

av de aktuelle arbeidstakerorganisasjoner.
Utvalgets arbeid skal være avsluttet innen
31.01.1999.»

I Bergen har BF fått i alt 40 lønnstrinn. Og
det mest gledelige var kanskje at det ble gitt
aksept for at ingen bibliotekarer skal lønnes
lavere enn LRK 7.2, lønnstrinn 22. Dette
skal også gjelde ved utlysing av ledige
stillinger.

I Sogn og Fjordane fylkeskommune ble det
gitt lønnstrinn til alle BFere som hadde
fremmet krav, og summen av lønnstrinnene
de fikk var absolutt brukbart.

Bibliotekaren er mottakelig for meldinger
fra rundt om i landet. Konkrete resultater,
erfaring med samarbeidsformer under
forhandlingene, argumenter og strategier
som førte fram, eller utblåsing over ikke
innfridde krav. Bruk bladet til å gi medlem-
mene et bredere bilde av de lokale forhand-
lingene!
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Bibliotekarforbundet i Buskerud fikk stor
tilslutning fra starten av og i dag har vi 68
medlemmer. Siste året hadde vi en økning
på fem. Det er fortsatt et lite potensiale for
nye medlemmer. Vi organiserer ikke
hundre prosent av bibliotekarene i fylket
enda, men vi har det som målsetting!
Etter gode lokale oppgjør, strømmer nye
medlemmer til. Høstens oppgjør ser ut til
å bli særlig bra for BFere i fylket, og vi
har allerede fått signaler om at noen av de
få gjenværende kommuneforbundsmed-
lemmene kan tenke seg en overgang til
BF.

Styret

Det har dessverre vært vanskelig å få
medlemmene til å ta på seg styreverv.
Tyngden av medlemmene er bosatt i nedre

Presentasjon av
Buskerud BF

Styret i
Buskerud BF

delen av fylket, og styret har hittil hatt
utspring her. Det er mulig at en alterne-
ring mellom de forskjellige regionene i
fylket kan ansvarliggjøre medlemmene
mer i forhold til styrevervene.

Lønnsutvalget

Da vi startet opp arbeidet med BF i Bus-
kerud, dukket behovet for sentrale kon-
taktpersoner i forbindelse med de lokale
lønnsforhandlingene raskt opp. Årsmøtet
satte ned et lønnsutvalg under styret som
skulle holde seg oppdatert på sentrale og
lokale lønnsforhandlinger, veilede med-
lemmene over telefon og evt. reise ut og
forhandle i kommunene. Lønnsutvalget
består av fire tillitsvalgte fra kommunene
Drammen, Røyken, Øvre Eiker og fylkes-
kommunen. Utvalget besitter etterhvert en
god del kompetanse på lokale forhandlin-
ger og brukes aktivt som rådgivere og
forhandlere i fylket.

I tillegg fungerer utvalget som et forum
hvor utvalgsmedlemmene i kraft av tillits-
valgte, kan diskutere lønnskrav og strate-

gier foran de lokale oppgjø-
rene. Tillitsvalgte i BF kan
ellers bli forholdsvis ensomme
i sine kommuner.

Streiken

I Drammen var 19 medlemmer
fra Drammen folkebibliotek og
Buskerud fylkesbibliotek ute i
streik i sommer. AF-K, Buske-
rud sentralsykehus og Sentral-
administrasjonen satt i den
felles streikekomiteen. Klokka
9 hver morgen begynte det
første informasjonsmøtet på
streikekafeen litt utenfor
Drammen sentrum. Allerede 1
time før var dugnadsgjengen i
gang med vaffelsteking. Dette
pågikk under hele streiken, og
alle mente det var en fin
begynnelse på hver streikedag;
vafler, kampsang og morgen-
møte. Mange utmerket seg på
diverse kreative områder. Et

Anne Foss (tv) er medlem av lønnsutvalget i
Buskerud BF, mens Anne Stenhammer Skjæret er
leder av lokallaget. (Foto: Erling Bergan)

med er det noe kritiserte punktet om
lojalitet til arbeidsgiver redigert bort.

De nye retningslinjene er i det hele tatt
et skritt i retning av å sette relasjonene
til brukerne i sentrum for de yrkes-
etiske retningslinjene, i stedet for re-
lasjonene til egen institusjon, arbeids-
giver og kollegaer.

Som en del av dette har forbundet fjer-
net punktet om at bibliotekarene gjen-
nom sitt arbeid skal virke for å høyne
bibliotekaryrkets anseelse. Selv om
spørsmålet om bibliotekarers status
ikke er et sentralt yrkesetisk spørsmål,
vil nok endringen føre til diskusjon
blant våre svenske kollegaer.

Vårt trykkeri var uskyldige

Statsbudsjett-lekkasjen i høst kas-
tet  mistankens skygger over
«Bibliotekaren»s faste trykkeri,
Falch Hurtigtrykk. Årsaken var at
de trykker Gul bok, statsbudsjettets
hovedtall. Det har de gjort de siste
10 årene. Og i 1995 kunne en lek-
kasje spores tilbake til Falch. Men
denne gangen viste det seg at lek-
kasjene stammet fra en annen del av
statsbudsjettet, en del som Falch
ikke trykket.

Naturlig nok har trykkeriet ønsket å
presisere at de denne gangen er fritatt
for mistanke om lekkasje. Det er greitt
å vite for oss som kunde, at vi kan stole
på trykkeriet vårt. Dersom vi en vak-
ker dag skal produsere noe med stor
allmenn interesse og sperrefrist...

Nedbør for SOL

Scandinavia Online, SOL, har mislyk-
tes i å bruke internett-dominansen til
å bygge ut tjenester publikum vil
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musikkorps, Lønnsblæsten, ble dannet
med tamburmajor i spissen  som bar en
selvlaget fane sydd av et medlem av
Bibliotekarforbundet. Lønnskoret under-
holdt på Bragernes torv med selvskrevne
sanger, og fylkeskonservatoren produserte
streikeplakater og paroler med snert og
humor i store mengder.

Etterhvert som streiken varte,
syntes nok de små forbun-
dene at sykepleierne kom for
mye i fokus.Vi forsøkte å
markere oss overfor pressen
uten at det lyktes helt. Like-
vel følte vi at vi var med i
AF-fellesskapet og ble godt

kjent med de andre forbundene på streike-
vakter og stands. Såpass godt kjent at vi
gledet oss på sykepleiernes vegne etter
resultatet i lønnsnemda.

Framtidsplaner

Vi har erfart at
medlemsmøter
med et bibliotek-
faglig tema trekker
tilhørere. Derfor
har vi tenkt å stjele
Telemarks idé om
felles temamøter
med NBF i fylket.
Foreløpig har vi
planlagt å holde ett
møte til våren.

Dessuten går vi
svangre med
planer om en
storslått studietur
til Baltikum og
Pärnu i Estland,
som er Buskeruds
vennskapsfylke.
En uforpliktende

rundspørring om LYST til å delta, ga
overveldene positive tilbakemeldinger.
Bøygen blir som alle skjønner økono-
mien, eller manglende sådan, i prosjektet.
Tips om aktuelle sponsorer mottas med
takk!

Tilslutt kommer utfordringen til neste BF-
lag, og vi lar den gå til nabofylket Vest-
fold!

Et innslag i demonstrasjonstoget som gikk i Drammen for årets AF-streik.
Vi ser fire spreke Buskerud-bibliotekarer som tydeliggjør et viktig poeng.
(Foto: Buskerud BF)

BFerne i Buskerud var både aktive og
kreative under årets streik. (Foto:
Buskerud BF)

bruke. Konsekvensen er dårlige øko-
nomiske resultater, som i september
førte til at SOL-sjef Erik Hagen gikk
på dagen. SOL har måttet redusere
antall årsverk med 25, melder
Inforum. Firmaet eies av Telenor og
Schibsted. SOL har utviklet og lagt
ned en rekke brukertjenester, med på-
fallende liten suksess.

SOLs hjemmeside besøkes primært
fordi et flertall av de brukerne som har
kjøpt abonnement via Telenor, behol-
der denne som hjemmeside. Søke-
tjenesten Kvasir er Norges mest brukte
søkemotor, men ble utviklet av Oslo-
nett før fusjonen. De andre 16 bruker-
tjenestene går alle med underskudd.
Det samlede underskuddet i første
halvår var 72 millioner kroner.

Gaarder om Alexandria-bi-
blioteket

Jostein Gaarder skal være frontfigur
for dokumentarprogrammet «Fra pa-
pyrus til CD-ROM», som sendes når
biblioteket i Alexandria åpner i 1999.
I det kommende året skal han reise
rundt til de mest sentrale bibliotekene
i vår tid. Som en moderne Askeladd
skal han vise oss godbiter fra både
Vatikan-biblioteket, Bokbåten på
Vestlandet og British Library.

Besøkene skal bli en times
dokumentarprogram som skal sendes
i forbindelse med åpningen av biblio-
teket i Alexandria høsten 1999. «Jeg
føler meg som Richard Attenborough
- nysjerrig, på jakt etter godbiter», sier
Jostein Gaarder til VG. Han føler at
program-konseptet er helt i hans ånd.
Hans første betalte jobb var som
lesesalsinspektør på Idéhistorie. Og da
boken hadde 350-årsdag i 1993, laget
han boken «Bibbi Bokkens magiske
bibliotek» sammen med Klaus Hage-
rup.
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Etter Bulpitts plenumsforedrag, og etter spørsmål og diskusjon
fra deltakerne, satt jeg med en følelse av at det mest kjente trek-
ket ved et læringssenter, nemlig sammenslåingen av bibliotek- og
it-tjenester, kanskje ikke er det vanskeligste. Hva med lærings-
senterets kontakt med fagmiljøene? Hvor viktig er den? Og
hvilke former skal denne kontakten ha? Dette er jo en problem-
stilling vi kjenner fra våre egne høgskolebibliotek i dag, når vi
etterlyser bedre integrasjon av biblioteket i høgskolens faglige
virksomhet.

Så vi utfordret Graham Bulpitt til å utdype dette for oss. Etter
endt fagdag og et godt måltid, trakk vi oss tilbake til fotballpuben
i Sogndal for en samtale om én viktig side ved læringssentra. Vi
gikk rett løs på det store spørsmålet:

- Hvordan organiserer læringssenteret forholdet til den enkelte
fagavdeling ved Sheffield Hallam University?

- De tradisjonelle og best etablerte koblingene er mellom våre
informasjonsspesialister og fagpersonalet på hver avdeling.
(Red.anm.: stillingsbetegnelsen informasjonsspesialist kan i
Bulpitts læringssenter til en viss grad sammenlignes med
fagreferentene ved våre universitetsbibliotek. De er akademisk
utdannet på sine fagfelt, ikke bibliotekarutdannet.) Hver

informasjonsspesialist har ansvar for kontakten med en eller to
fagavdelinger. Som godt kvalifiserte fagfolk på sine felt er deres
hovedoppgave å arbeide sammen med faglærerne for å finne
fram til og utnytte læringsressurser av forskjellig slag. På denne
måten blir lærerne klar over hvilket potensiale som ligger i
læringsressurser og kan bruke dem i utviklingen av deres under-
visning.

Å delta med sin ekspertise i et team

- Så informasjonsspesialistene spiller en rolle når det arbeides
med fagplaner og pensumlister?

- Ja. Når for eksempel en gruppe blant fagpersonalet jobber med
å sette opp et videreutdanningstilbud, er det store sjanser for at
de ser på mulighetene for å tilby studiet som et åpent
fjernundervisningstilbud. Da er det åpenbart viktig å vite hvilke
læringsressurser som allerede finnes, slik at de kan trekke veksler
på disse eller utnytte dem videre. Det er alltid billigere å tilpasse
eksisterende læringsressurser enn å bygge opp helt nye fra grun-
nen. Dette er altså en del av den rollen de spiller i den enkelte
fagavdeling, å delta i team med sin ekspertise på informasjons-
ressurser.

- Har de andre oppgaver i forhold til fagavdelingene?

- En annen del av arbeidet til informasjonsspesialistene er å
undervise studenter for å utvikle informasjonsferdighetene deres.
Vi foretrekker å gjøre dette på en måte som integrerer
informasjonsferdighetene med studiets øvrige innhold. Vi ønsker
ikke å formidle informasjonsferdigheter i seg selv.

- Kontakten med fagmiljøene
er avgjørende for at
læringssenteret skal lykkes

Graham Bulpitt,
Direktør for Learning Centre ved
Sheffield Hallam University,
intervjuet av Erling Bergan

Blant bibliotekarer i norske høgskoler er «læringssenter» et av tidens hete temaer.
Utallige av oss har vært på pilgrimsferd til England og sett på Learning Centres og
Learning Resource Centres. Og spesiell dragning har Sheffield Hallam University
hatt. For der er læringssenteret en stor suksess og dets leder i stand til å gjøre rede
for hvorfor. Graham Bulpitt har lavmælt og med engelsk humor ledet mange av oss
inn i læringssenterets filosofi. I sommer hadde vi ham på besøk i Sogndal, på Høgs-
kulen i Sogn og Fjordane sin felles fagdag.
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- Hvordan oppnår dere det?

- Vi foretrekker å gjøre dette når studentene arbeider med et
prosjekt eller en oppgave, når de har et stykke arbeid de skal ha
gjort eller noe de trenger å utforske. Da vil informasjons-
ferdighetene være en del av det som utvikles i en faglig sammen-
heng. Det vil være plassert i en ramme av læring. Ferdighetene
kan læres i en sammenheng der studentene ser nytten av dem.

- Så informasjonsspesialistene er linken til de faglige miljøene?
- Ja, innad i læringssenteret er det informasjonsspesialistenes

jobb å sørge for at vi yter de tjenestene som avdelingene trenger.
Tjenester til studenter og lærere, til undervisning og forskning.

- Hvordan er kontakten mellom læringssenteret og fag-
avdelingene?

- På det formelle plan er vi representert i styret for hver avdeling.
Og det er informasjonsspesialisten på hvert område som deltar på
styremøtene i «sin» avdeling.

- Er det etablert egne utvalg for kontakten med læringssenteret?
Eller faste møter?

- Jeg foretrekker å la informasjonsspesialistene utvikle sine
kontakter med fagavdelingene selv. De kan identifisere nøkkel-
personer på fagområdene, de kan ta de nødvendige kontaktene
med folk på hvert studium. Jeg foretrekker å la dem jobbe bredt,

med en rekke kollegaer innen hvert fagområde. For hvis du har
en spesiell kontakt i hver avdeling, slik en del universitets-
institutter har med hver sin bibliotekkontakt, tror jeg det blir feil.
Det som skjer er at bibliotekkontakten kortslutter forholdet. I
stedet for at informasjonsspesialisten blir kjent med et spekter av
arbeid på fagområdet, blir alt kanalisert gjennom denne personen.
Det virker sjelden bra, for den personen har ofte et mer begrenset
utsyn over fagområdet enn informasjonsspesialisten har selv. Og
de ser ofte på seg selv som om de har en bibliotekoppgave, som
ikke stemmer i det hele tatt. Jeg har prøvd å unngå denne inn-
fallsvinkelen. Intensjonen med informasjonsspesialistene er at de

utvikler relasjoner til fagmiljø-
ene, og at de gjør dette i et sam-
arbeid med de andre ansatte på
sitt emneområde i lærings-
senteret.

- Så informasjonsspesialistene er
de eneste som kobler lærings-
senteret til fagavdelingene?

- Det er to andre grupper fagfolk
i læringssenteret som også har
relasjoner til fagmiljøene. Perso-
nalet i vårt media-studio blir
svært godt kjent med en del
fagfolk i avdelingene, når de for
eksempel arbeider med en
fjernsynsproduksjon. Og vårt
Learning and Teaching Institute
(LTI) arbeider også med perso-
nale ved avdelingene.

- Hva er LTI?

- Instituttet er en enhet i lærings-
senteret. Det har til oppgave å
utvikle og formidle lærings-
metoder. Fagpersonale som
besøker LTI finner der kollegaer
som kan gi dem råd og jobbe
sammen med dem i å finne nye
innfallsvinkler til formidling av
stoff.

- Yter LTI tjenester til resten av læringssenteret også?

- Ja. LTI har forresten nettopp sett på hvordan vi kan forbedre
våre forbindelser med fagavdelingene for å gjøre kontakten litt
mer effektiv. Jeg synes forsåvidt det er effektivt slik vi arbeider i
dag, men fordi det er personavhengig kan det bli litt ujevt. Vi
kommer ikke bort fra at de må utvikle kontaktene selv, fordi
arbeidsmåtene er veldig forskjellig fra avdeling til avdeling. Og
vi kommer ikke bort fra at informasjonsspesialistene utgjør
nøkkelleddet i læringssenterets kontakt med fagavdelingene. Det
at de  underviser er viktig. Det gir dem et fellesskap med fag-
avdelingenes lærere. Og det gjør at de blir kjent med studentene.

- Men det er vel flere på læringssenteret som kommer i kontakt
med studentene?

- En viktig del av informasjonsspesialistenes arbeid er å undervise studenter for å utvikle
informasjonsferdighetene deres. Vi foretrekker å integrere dette i studiets øvrige innhold. Vi
ønsker ikke å formidle informasjonsferdigheter i seg selv, sier Graham Bulpitt i dette inter-
vjuet med Bibliotekaren.  Bulpitt er en av de store kapasitetene på læringssenter-spørsmål i
England. Enheten han leder ved Sheffield Hallam University har vært en stor suksess.
(Foto: Erling Bergan)
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- Ja. Og personalet på læringssenteret vet ofte mer om hva som
rører seg blant studentene enn undervisningspersonalet på avde-
lingene gjør. For studentene tilbringer mye tid på læringssenteret.
Mange av  underviserne ser ikke studentene mer enn et par timer
i uka. Læringssenterets filosofi er å være brukerorientert.

Partnerskap med avdelingene

- Hva innebærer det?

- Vel, da vi etablerte læringssenteret gjennomgikk hele personalet
et opplæringsprogram som ble kalt «the learning curve». Det var
et spesialisert, intensivt treningsprogram. Fordi læringssenteret
var en ny enhet, måtte alle få en forståelse for hvordan bygningen
virket. En grunnidé hos oss er at ethvert spørsmål som vårt
personale får, skal enten kunne besvares av den som får spørsmå-
let eller umiddelbart kunne bli overført til en annen ansatt som
kan besvare det. Hele filosofien vår er basert på et slags partner-
skap med avdelingene. Du ser det samme i avdelingenes
målformuleringer, de skal nå sine mål sammen med bl.a. lærings-
senteret.

- Hadde avdelingene egne bibliotek før læringssenteret ble eta-
blert?

- Vi hadde en håndfull mindre bibliotek i tillegg hovedbibliote-
ket. Men alle disse ble slått sammen i læringssenteret. Personalet
fra disse mindre enhetene identifiserte seg under sammenslåingen
mer med læringssenteret enn med avdelinga de «kom fra». Det
har sammenheng med rollen de hadde ved avdelinga. Så vi er
ikke spesielt plaget med spenninger som stammer fra sammenslå-
ingen.

Forskjellen mellom undervisere og informasjons-
spesialister

- Hvordan ser fagpersonalet på det nye læringssenteret?

- Det er nok en del fagfolk som ikke helt forstår den lille men
viktige forskjellen på en akademiker som er underviser og en
akademiker som er informasjonsspesialist. De har samme grad og
samme fagbakgrunn. Mens informasjonsspesialisten er avhengig
av å få kontakt og dialog med underviserne, kan underviseren
komme i forsvarsposisjon. For dersom du aldri har stått foran en
klasse eller et auditorium, og greid å hanskes med studentgruppa,
taklet presset som ligger i en undervisningsstilling - dersom du
aldri har gjort dette, så vet du ikke hva dette presset består i.
Dette er en av grunnene til at fagpersonalet er skeptisk til andre
personalgrupper. Vi har snakket en del om dette i læringssenteret.

- Men dere underviser jo også?

- Alle læringssenterets informasjonsspesialister og de som er i
overordnede fagstillinger har undervisningskompetanse og
erfaring fra undervisning. Og vi underviser altså i informasjons-
ferdigheter. Men det er en viktig forskjell. De underviser på

fulltid, i tillegg til at de forsker og spiller en rolle i student-
rekruttering. I all kontakt vi har med fagpersonalet må vi aner-
kjenne denne forskjellen. Vi skal ikke ha et mindreverdighets-
kompleks. Men vi må anerkjenne denne forskjellen for å kunne
etablere god kontakt.

- Tok det tid å opparbeide den gode kontakten?

- En av de gode sidene ved læringsseneteret er at vi har fått tid til
å utvikle oss. Det har gitt oss sjansen til å opparbeide et perso-
nale på høyt faglig nivå, med en tilnærming til fagpersonalet som
har gitt dem tillit i disse miljøene. Vi har fått et godt rykte på
grunn av dette.

- Men diskusjonen du opplevde under fagdagen på Høgskulen i
Sogn og Fjordane viste en god porsjon skepsis til hvor lett
læringssenteret kan oppnå suksess i fagmiljøene.

- Dette er sunn skepsis. For dette er ikke lett. Det er ikke svart-
hvitt. Vi driver nettopp og undersøker dette forholdet hos oss.
Det er et krevende arbeid med hårfine grenser, når man skal
fremme læringssenterets rolle. Det må gjøres forsiktig. Vi føler
oss trygge på det vi gjør, men vi er ikke bastante. Det ville
skremme fagpersonalet fra å samarbeide med oss. Vi har bygd
opp rykte for å levere tjenester på et høyt faglig nivå og for å
være verdifulle bidragsytere til å utvikle nye innfallsporter til
studentenes læring.

Å identifisere dem det er verdt å bruke tid på

- Er det utvalg eller møtevirksomhet ved avdelingene som
læringssenteret gjerne skulle vært med i?

- Avdelingene arbeider riktignok mye gjennom komitéer og
møter. Men det er ikke nok personale ved læringssenteret til å
delta på alt dette. I så fall ville vi ha fylt arbeidsdagene våre og
mere til. Det er ikke hensiktsmessig å henge med på alle møtene.
Vår jobb må være å identifisere de gruppene og de sammenhen-
gene det er verdt å bruke tid med. Å delta disse stedene har høy
prioritet.

Læringssenteret ved Sheffield Hallam University er en
markant bygning i hjertet av byen. (Foto: SHU)

s. 11 ➯
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Avdelingsstyrene er vi alltid med på,
for der blir det utarbeidet strategier,
valgt hvilke studieretninger å satse
på, osv. Og i mange avdelingsstyrer
er våre informasjonsspesialister
aktive deltakere i diskusjonene. Men
ellers må vi være selektive med
hvilke møter vi deltar på.

Betjening av «service
points»

- Tilbake til det daglige livet på
læringssenteret. Hvor vanlig er det å
se informasjonsspesialister bak
skranken?

- Vi gir informasjonsspesialistene
albuerom til å fokusere på fag-
utvikling og læring. Det er en annen
personalgruppe, «senior information
advisors», som gjør det daglige
arbeidet med å betjene «service
points». Det ville vært dårlig utnyt-
telse av informasjonsspesialistenes
tid å la dem drive skrankebetjening.

- Hvordan ville du vurdere et
læringssenter med svake bånd til
fagavdelingene?

- Det ville ikke fungere. Eller for å si det på en annen måte: Var
det svake forbindelser til fagavdelingene, ville du ikke hatt et
læringssenter. Det er forsåvidt mange institusjoner som har brakt
bibliotek og it-tjenester sammen og kalt det læringssenter. Men i
mange av dem er det ingen realiteter i dette. Det eneste nye kan
være at lederne av bibliotektjenesten og it-tjenesten rapporterer
til samme overordnede. Brukerne merker ingen endring av tje-
nestene. Og det er nettopp på tjenestenivå vi har smeltet dette
sammen på Sheffield Hallam University. Vi har tatt utgangspunkt
i studentenes behov og utviklet organisasjonen etter det.

- Det er derfor det virker?

- Jeg tror det. Mange institusjoner har gjort motsatt av oss, og det
har ikke vært like vellykket. Noen har faktisk skilt bibliotek og it
igjen, etter slike dårlige erfaringer. Du har sett det både i England
og USA. Sammenslåinger har ikke tatt utgangspunkt i bruker-
behov og tjenester, men i lederpersonligheter. Det har vist seg
ikke å være tilstrekkelig.

Bulpitts egen rolle

- For å fokusere litt mer på din egen rolle til slutt: Du er medlem
av styret for Sheffield Hallam University. Er det der du skaffer
deg allierte og slåss hardt for ressurser til læringssenteret?

- Jeg sitter i styret. Men jeg foretrekker å spille en nøytral rolle
når kontroverser mellom fagavdelinger kommer opp i styret. Det

bidrar til å gi oss et godt rennomé i alle fagavdelinger. Jeg har
foretrukket å spille en rolle i spørsmål der jeg bl.a. kan bruke min
bakgrunn fra høgskoler, f.eks. i spørsmål som gjelder utviklingen
av personalpolitikken. Jeg ser min rolle som en del av lederteamet
ved universitetet, med ansvar for hele institusjonen. Konsekvensen
av dette er at man noen ganger må være forberedt på å akseptere
avgjørelser som ikke er til læringssenterets fordel, men som kanskje
likevel er den beste avgjørelsen for hele universitetet.

Sier læringssenter-sjefen som har oppnådd mer på dette området
enn de fleste. Ikke bare er hans læringssenter en udiskutabel
suksess i egen institusjon. Han har også slått gjennom som en
slags «læringssenter-profet» i bibliotekarkretser.

De som har vært i Sheffield har sett hvordan den store bygningen
som rommer læringssenteret syder og koker av aktive studenter
fra morgen til kveld. En undersøkelse har vist at over halvparten
av studentene ved Sheffield Hallam University er innom lærings-
senteret hver dag, og over 90 % er innom minst en gang i uka!
Etter denne samtalen har vi litt større forståelse for en av hoved-
pillarene som denne suksessen hviler på.

De som er interessert i å lese mer om læringssenteret ved Shef-
field Hallam University, kan bla tilbake til en artikkel i Biblio-
tekarens mars-nummer i år. På vev-adressa www.hisf.no/biblio/
sheff/ har biblioteket ved Høgskulen i Sogn og Fjordane lagt ut
noe stoff. Og så er selvfølgelig Bulpitts læringssenter å finne på
verdensveven. Adressa  er www.shu.ac.uk/services/lc/.

Læringssenter-direktør Graham Bulpitt har også interesser utenfor jobben. Med sans for
engelsk understatement gjorde han under besøket i Sogndal rede for hva som var LAGET
i Sheffield. Men det er ganske riktig to lag i byen, slo han fast: Sheffield Wedensday og
Sheffield Wedensdays 2. lag.  Her er Bulpitt fotografert på fotballpub i Sogndal, inteta-
nende om at det er effekter fra London-klubben Arsenal som er utstilt på veggen bak ham.
(Foto: Erling Bergan)
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- Selv er jeg mest fascinert av måten biskopen organiserte og
administrerte leseselskapene på. Noe av det smarteste biskopen
gjorde var å kreve inn årlige rapporter om tilstanden i selskapene.
På denne måten tvang han dem nærmest til å holde på og til å
organisere foreningen ordentlig. Også når det gjelder utlånstid,
registrering, overtidsforelegg og annet er det mye likt, sier Lis
Byberg, som fikk ideen til å skrive om temaet da hun satt i hånd-
skriftsamlingen på Universitetsbiblioteket i Drammensveien og
leste i gamle dokumenter. Nærmest ved en tilfeldighet snublet
hun over biskop Peder Hansen. Raskt ble hun fascinert av denne
spesielle mannen som kom fra Danmark til Sørlandet i 1798 og i
løpet av seks år som biskop etablerte rundt 40 leseselskap for
bønder rundt om i Kristiansands stift.

- Rapporten er redigert noe etter at jeg leverte den inn som
hovedfagsoppgave i historie ved Universitet i Oslo, sier forfatte-
ren som til daglig underviser i administrasjon ved bibliotek-
utdanningen. Byberg har selv arbeidet i mange år på folke-
bibliotek i Norge og Sverige. Dessuten har hun vært byråkrat og
sittet som nestleder i Bibliotektilsynet.

Selvfølgelig er hun utdannet bibliotekar, og først senere begynte
hun å studere historie - i begynnelsen «pent og stille», men
etterhvert på hovedfagsnivå. Med sin kompetanse både som
historiker og bibliotekar var hun fast bestemt på å skrive en
hovedfagsoppgave som kombinerte disse to områdene. Da Peder
Hansens leseselskaper dukket opp, grep hun begjærlig sjansen.

Opplysningsprest

Peder Hansen var utdannet i Tyskland og var det Lis Byberg
kaller en «opplysningsprest». Han kom fra en forholdsvis fattig
bakgrunn - faren var skomaker i København - men han hadde
gode kontakter. Faktisk kjente han selveste kongen personlig.
Biskopens mor hadde nemlig vært amme for den kommende
Christian VII.

Som nyutnevnt biskop, men mens han fortsatt var i Danmark, ble
Peder Hansen kontaktet av blant annet sogneprest Lund fra Valle
i Setesdal som ville låne ut bøker til bøndene i sognet. Da han
kom til Kristiansand i 1798, gjorde Hansen denne ideen til sin og
gikk igang med å etablere leseselskaper over hele stiftet.
Sammen med sognepresten i Valle laget han nå et detaljert regle-

ment for leseselskapene, et
reglement som ble godkjent
av Kanselliet i kongens by.

- Organiseringen av lese-
selskapene var temmelig
ensartet over hele stiftet, som
den gang besto av Agder,
Rogaland og Øvre Telemark.
Det ble laget standardlister
for bøker og biskopen selv sto
i stor grad for innkjøpene.
Selskapene kunne ha opp til
100 bøker i eie mens
medlemstallet lå på fra 20 og
opp til 70 medlemmer på det
meste. Det var klare regler for
hvem som kunne bli medlem,
og det ble votert over hvem
som skulle slippes inn. Man

måtte bo i sognet og ha en plettfri vandel. Dessuten kostet det 24
skilling å være med, en ikke ubetydelig avgift, tror Byberg.

- I den grad jeg har undersøkt hvem som var medlemmer, tyder
mye på at det var de ledende bøndene i bygda. Både kravene til
vandel og medlemsavgiften virket nok ekskluderende på mange
andre, tror hun.

- Biskop Hansen krevde også at de som var medlemmer skulle
behandle omgangsskolelærerne ordentlig. Han var en
opplysningens mann og ville ikke ha noe av at de omreisende i
folkeopplysningens tjeneste stadig vekk ble trakassert. De som
gjorde slik fikk ikke være med i leseselskapene.

I 1804 dro Peder Hansen tilbake til Danmark - til bispesetet i
Odense. Flere av leseselskapene overlevde imidlertid i flere år

Biskopen, bøndene,
bøkene . . . og Byberg
Likhetene mellom leseselskapene for 200 år siden og dagens folkebiblioteker er så store at man tvin-
ges til å spørre seg om dagens folkebibliotek i tilstrekkelig grad har tilpasset seg en ny tid og nye be-
hov. Dette sier høgskolelektor Lis Byberg ved bibliotekutdanningen som nå utgir beretningen om
biskop Peder Hansens leseselskaper i Kristiansands stift - i HiOs rapportserie.

Biskop Peder Hansen, som i
løpet av seks år etablerte ca. 40
leseselskap for bønder rundt
om i Kristiansands stift.

Jon Li
Høgskolen i Oslo
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etterpå og Lis Byberg har bevis for, blant
annet fra Hå i Rogaland, at noen bok-
samlinger senere ble innlemmet i de nye
sogneselskapene, som er den direkte
forløperen til folkebibliotekene. Slik sett
går det også direkte linjer fra Peder
Hansens leseselskaper til dagens
bibliotekordning.

En ny offentlighet

Lis Byberg forsøker i rapporten å se
leseselskapene på Sørlandet i lys av
sosiologen Habermas’ teori om den
borgerlige offentlighet. Habermas’ tese
er at det mot slutten av 1700-tallet -
særlig i England, men også i Frankrike
og Preussen - vokste frem et resonner-
ende publikum i de nye salongene,
kaffehusene og klubbene.

- På hvilken måte kan biskop Hansens
leseselskaper for bøndene i
Kristiansands stift kalles en ny offentlig-
het?

- Jeg mener det er så mange trekk ved
leseselskapene som stemmer overens
med Habermas’ beskrivelse av en ny
offentlighet at vi må kunne konkludere med at leseselskapene
også utgjorde en arena for den nye offentligheten. Dermed bidro
disse selskapene til å trekke deler av eliten i bondesamfunnet inn
i den offentlige samtalen. Tiden mellom den franske revolusjon
og 1814 var en spennende tid der mye nytt og revolusjonerende
tankegods var i omløp. Leseselskapene representerte et nytt
forum der man, riktignok ikke i samme målestokk som i engelske
kaffehus og franske salonger, kom sammen for diskusjon og
utveksling av kunnskap. Man drøftet jo blant annet hvilke bøker
man skulle kjøpe inn.

- Men var ikke dette stort sett religiøs litteratur?

- Nei, faktisk ikke. I arbeidet med rapporten ble jeg forbauset
over hvor mange forskjellige bøker som sirkulerte og hvor lite av
dette som kan kalles religiøs litteratur. Andre historikere har
funnet opptil 90 prosent religiøs litteratur i boksamlinger fra
denne tiden, men i leseselskapene i Kristiansands stift var det
kanskje bare 7 prosent av bøkene som var rent religiøse. Det

meste var forskjellig opplysnings-
litteratur og praktiske bøker om land-
bruk og annet, sier Lis Byberg.

Parallell til dagens situasjon

Forfatteren forteller at hun helt sikkert
kommer til å fortsette å arbeide med
denne perioden i norsk historie. -På
slutten av 1700-tallet eksploderte
bokmarkedet og jeg synes det er veldig
fascinerende som historiker og biblio-
tekar å undersøke hvordan folk orien-
terte seg i denne nye informasjons-
strømmen. Kanskje kan det sammenlig-
nes med Verdensveven i dag? Dessuten
er det spennende å forske på Danske-
tiden. Det er en tid de fleste av oss vet
relativt lite om.

- Men man snakker mye om biblioteke-
nes rolle i dagens og fremtidens
informasjonssamfunn. Er det ikke da
litt bakvendt for en bibliotekar å kon-
sentrere seg om biblioteker og leses-
elskaper for flere hundre år siden?

- Jeg kan da godt stå på to bein, jeg.
Det er ikke noe problem for meg både å

være opptatt av 1700-tallets lesekultur og av folkebibliotekenes
rolle i fremtiden. Som mange andre mener også jeg at
bibliotekarens rolle er endret de siste årene, og at organiseringen
av folkebibliotekene er moden for revisjon. Jeg synes at bibliote-
kene i dag har som oppgave å stille ulike oppfatninger og menin-
ger til skue, mye mer enn å fortelle folk hva de bør lese. Nord-
menn i dag er opplyste mennesker som selv er i stand til å vur-
dere ulike ytringer. Jeg synes også vi må styrke bibliotekarenes
kompetanse på bildemedier, musikk og spesielt på Internett,
avslutter Lis Byberg.

Lis Bybergs rapport er utgitt i Høgskolen i Oslos skriftserie
(HiO-rapport 1998 nr. 15). Den koster kr. 160 og kan bestilles på
HiOs nettbokhandel (http://www.hioslo.no/formidling), via
bokhandel, Biblioteksentralen eller direkte til 22 45 30 10 (NB:
det er ikke Bibliotekarutdanningen som selger rapporten!).

Høgskolelektor Lis Byberg ved bibliotekar-
utdanningen på Høgskolen i Oslo. I skolens
skriftserie har hun nå utgitt beretningen om
biskop Peder Hansens leseselskaper. Hun ser
mange likhetstrekk med dagens folkebibliotek,
noe som gir grunn til å spørre om folke-
bibliotekene i tilstrekkelig grad har tilpasset
seg en ny tid og nye behov. (Foto: HiO)

andre stillinger enn rent bibliotekar/arkivarbeid. Arbeidsgivere
har problemer med å skaffe fagutdannede bibliotekarer. Dette har
tidligere vært et problem i utkantstrøk, men er nå i større grad
også et problem på sentralt østlandsområde. Utdanningen i
Tromsø vil forhåpentligvis avhjelpe noe av mangelen i Nord-
Norge.

BF tar kontakt med NBF og undersøker hva de arbeider med når
det gjelder utdanningskapasitet. BF er innstilt på å arbeide for å
øke utdanningskapasiteten for bibliotekarer. Siri Sjursen tar dette
opp på NBFs kontaktmøte 24. og 25. oktober.»

Og så vedtok styret altså at nestleder Siri Sjursen skulle represen-
tere BF på NBFs kontaktmøte.

s. 6 ➯



SIDE  16 BIBLIOTEKAREN  12/98

Det er for få av oss! Ingen kan være i tvil lenger. Vi må bli flere
bibliotekarer i Norge, og det fort. Når bibliotekene rundt om i
landet utvikler seg og gir stadig bedre tjenester, er det drepende å
bli stående med ubesatte stillinger. Slike situasjoner sliter på
kollegaer som får mye ekstraarbeid. Det inviterer til ufaglærte
nødløsninger som hemmer videre utvikling av biblioteket. Og det
hindrer et bredere faglig miljø på steder som virkelig trenger det.
Dette er ikke et Finnmark-fenomen eller et spørsmål om distrikts-
politikk. Det er et spørsmål som hele landet kjenner godt til. Til og
med de på Oslo Vest.

Vi har kanskje trodd at vi oppnådde fetere lønnsøkninger ved å
være for få bibliotekarer på markedet. Den marginale lønns-
effekten det ubalanserte markedet måtte ha gitt oss, har vi nok tatt
ut det meste av. Noe mer kan kanskje tas ut i noen år til. Men så
må tiltak for å få flere bibliotekarer på banen ta til å virke.

For vi kan ikke presse lønninger som IT-konsulenter, leger eller
flygeledere. Effekten av at bibliotektjenester blir bedre eller
dårligere kommer først over tid, for de fleste institusjoner eller
lokalsamfunn. Vårt beste forhandlingskort er å vise til gode tje-
nester, at viktige personer og yrkegrupper står fram og forteller at
dette er en viktig del av infrastrukturen de trenger å omgi seg med
for å fungere optimalt. Ved nyansettelser er det så en rimelig god
mulighet for å ta ut dette kvalitetsstempelet i form av lønnsøkning.
Men det forutsetter at markedet for bibliotekarer ikke er bunn-
skrapt. Arbeidsgiver må ha flere gode kandidater å velge mellom.

Er det grunn til å undres over at vi er kommet i denne situasjo-
nen? Vi produserer vel nye bibliotekarer som aldri før i dette
landet? Men det er ikke nok til å fylle alle bibliotekarjobbene
landet rundt. Og dette er altså ikke noe distriktsproblem, det er
et nasjonalt kapasitetsproblem.

Men skyldes problemet at de utdannete bibliotekarene går ut av
bransjen og over i andre jobber? Eller er det simpelthen ikke
nok bibliotekarer tilgjengelig, om så alle var «i bransjen»? Jeg
tror det siste er tilfelle, vi er uansett for få. Gjennom veksten av
bibliotekarjobber, først i det private næringsliv, deretter i høg-
skolesektoren og også i de videregående skolene, har vi et større
og bredere jobb-marked enn noengang tidligere. Dette skal
kontinuerlig fylles med «nytt blod». Og det skal være rom for
jobb-skifte.

Den nye bibliotekautdanninga i Tromsø er viktig. Den gir et
viktig bidrag til å dekke behovet for nye bibliotekarer. Men det
er langt fra nok. Det må flere virkemidler til.

Økt opptak til bibliotekarstudiet ved Høgskolen i Oslo er helt
nødvendig. Hvorfor gjør ikke Bibliotekarforbundet noe med
dette? Hvorfor kommer ikke et felles press fra flere bibliotek-
foreninger og -institusjoner mot Stortinget om dette?

Så er det et mer kontroversielt virkemiddel som bør diskuteres.
Er det fag- og undervisningsbibliotek rundt omkring som kan
vri kvalifikasjonskravene til en stilling fra bibliotekarutdanning,
til cand.mag. med relevante fag i kretsen pluss JBIs bibliotek-
grunnfag? Å stille slike kvalifikasjonskrav til f.eks. den tredje
eller fjerde bibliotekarstillinga ved avdelingsbibliotek i en
høgskole, har vært diskutert. Hvis dette finner gjenklang, burde
JBI-grunnfaget markedsføres aktivt overfor f.eks. sjukepleiere,
lærere, ingeniører, m.fl. Men holdningene i faget er så langt at
«cand.mag.-bibliotekarer» trenger 40 vekttall bibliotekfag i
kretsen. Det betyr at alle må innom Universitetet i Tromsø.

En ny bibliotekarutdanning i Bergen er av noen nevnt som et
virkemiddel i denne sammenhengen. Mulig det. Men en helt ny
utdanning må i første rekke vurderes i forhold til kvaliteten den
representerer, ikke kvantiteten den sender ut. Slik måtte Tromsø
vurderes da den gikk svanger med ny bibliotekarutdanning. Så
noen forsering av å få en bibliotekarutdanning på plass i Bergen,
på bekostning av kvaliteten, må ikke skje.

Vi bør også se på mulighetene av å rekruttere flere utenlandske
bibliotekarer. Erfaringene med bibliotekarer med annen språk-
og kulturbakgrunn bør evalueres. Vi bør se på hvilket potensiale
vi har i nabolandene for å rekruttere bibliotekarer på kort sikt.
Og vi bør se på hvordan vi eventuelt kan rekruttere fra andre
land, kombinert med tilbud om skolering i norske bibliotek-
forhold.

Hvem tar disse spørsmålene på alvor?

Det er for få av oss!
Erling Bergan
Redaktør

DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI KUNDE HOS
TRONSMO!

Hvis du trenger en bokhandel som kan levere bøker som
er litt utenom det vanlige, så trenger du oss. Vi har bl.a. :

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

video * historie * irland * balkan * mat & makt *
indianere * reiseskildringer * midtøsten * afrika * asia*
latinamerika * og en hel kjeller full av knalle tegneserier
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Superjulekvinnen

Her er jeg, personen som enhver
dobbeltarbeidende, familievennlige,
vennekjære, omsorgsfulle karriere-
kvinne drømmer om i den søte juletid.
Kvinnen som ikke behøver å kjøpe
Grete Roedes kokebok over nyttår,
kvinnen som gjør alt med ettertanke, og
med nøye vurdering av hver enkelt lille
detalj, men selvfølgelig uten stress.
Dette er kvinnen som har alt under
kontroll og som har penger igjen i
januar. Kall henne hva du vil, selv liker
hun best navnet: SUPERJULE-
KVINNEN.

Det handler bare om administrering av
sin egen tid… hvis man har noen da.
Den tiden man ikke har, «den tar man
seg tid til». Definer for deg selv hva du
vil gjøre, skriv det opp i din allerede
overfylte filofax, og vips, det er faktisk
simpelthen bare å gå å gjøre det. Som
for eksempel kan dagene dine som
Superjulekvinnen se ut:

Du står opp grytidlig om morgenen og
pusser vinduene, samtidig som du setter
en liten julekakedeig, (nå er det bare
seks sorter igjen), du vekker din hjertes
utkårede med frokost på sengen samti-
dig som du pakker skolemat, stryker
Lucia-drakten, leser over leksene med
barna, bedriver litt barneoppdragelse av
minstemann (viktig med grensesetting),
og pleier deg selv med litt morgenyoga.
Så kjører du ungene til skolen, lar din
kjære få rom for seg selv før han stor-
mer til jobben, mens du selv skifter til
vinterdekk og forklarer dine barn hvor-
dan konflikten i det tidligere Jugoslavia
egentlig oppstod. Når du nå, frisk og
opplagt, kommer deg til jobben holder

du et lite selvutviklingskurs for dine
medarbeidere, serverer hjemmelagede
snitter, kjøper noen aksjer, lager sanger
med 12 vers til julebordet og oppretter
3 nye datterselskaper. Så er det lunsj, nå
benytter du sjansen til å spise et langt
og riktig måltid med dine nærmeste
venninner, dere har en dyp og god
samtale om julens egentlige innhold og
den nye boken til Arne Næss, dessuten
rekker du å trene på helsestudio, stryke
gardiner og kommer glad og opplagt
tilbake fra pausen. Resten av dagen går
som en lek , for mellom pressekonfe-
ransen, reformateringen av harddisken,
installeringen av Windows 98 og 23
plug-and-play-enheter, budsjettmøtet og
brainstormingen sammen med resten av
teamet, samler du inn en halv million til
de hjemløse og finner barnet i deg selv.
Deretter handler du julegaver, snø på
boks og festlige buttons som får
Rudolfs nese til å blinke rødt, og papp-
snømenn som gliser til tross for
uskrubbede gulrotneser, henter ungen,
kjører ungene (NB: husk yngstemann i
barnehagen) og lager gløggparty med
alle ungene i gata, fletter kurver og
skriver hjemmelagde julekort til alle
dine 75 nærmeste og beste venner.
Etter en 3 retters middag med en lang
og god samtale rundt bordet, vasker du
resten av huset, gjør juleinnkjøp for din
gamle tante, samler familien til en
julekonsert med Bettan, fyller kalkunen,
(Husk: bak ut julekakedeigen du satte i
morges) lese lekser med ungene, kler
deg i sexy undertøy og elsker vilt og
uhemmet med din kjære, denger un-
gene, svir ribba, hater mannen din,
drikker opp hele juleakevitten, tar den
siste ferieuka di… ERROR, ERROR!
Tar deg pent inn igjen, baker de siste
seks sortene med julekaker, sovner over
kjøkkenbenken, og våkner glad og frisk
neste dag.

Hva har så dette med biblioteksvesenet
eller denne spalten å gjøre?
ABSOLUTT INGENTING!
….god jul….

Cathrine Almaas
Bibliotekar og bokhandler
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Tenk deg et hus fullt av barnelitteratur. Et hus hvor Astrid
Lindgrens kloke stemme følger deg på en reise gjennom Lønne-
berget, Mattisskogen, Karlssons tak og Nangijala. Et hus hvor du
kan klatre rundt inne i Villa Villekulla, hilse på Gubben og
katten, møte konstablene Kling og Klang, og avrunde det hele
med et måltid på bryggeverandaen - eller kanskje heller gå
ombord på Pippis sjørøverskip.

Dette huset finnes nå! I Stockholm, på øya Djurgården, som nabo
til Vasamuseet, Gröna Lund og Skansen finner vi Sagohuset
Junibacken - som ble åpnet i 1996 og allerede er en av byens

største turist-
attraksjoner.
Junibacken er
faktisk så
godt besøkt
at de anbefa-
ler alle
besøkende å
kjøpe sine
billetter på
forhånd.

Idéen om
Junibacken
ble født i
1990, hos
regissøren
Staffan

Götestam - kjent både for sine egne filmer basert på Astrid
Lindgrens bøker, og for sin filmrolle som Jonatan Løvehjerte.
Astrid Lindgren sa ja til idéen - på betingelse av at det ikke bare
skulle handle om hennes bøker, men også andre kjente svenske
barnebokfigurer. Navnet Junibacken - fra Marikkenbøkene - var
hennes idé. Så tok det seks års planlegging før huset ble innviet.
Junibacken eies av en Wallenberg-stiftelse, og har 10 av Sveriges
største bedrifter som sponsorer.

Utenfra ser Juni-
backen ut som et
vanlig hus, nesten -
det eneste som
røper noe annet er
statuen av
«Duvdrottningen»
Astrid Lindgren,
sittende med en
åpen bok i hendene.
Det første vi  ser
når vi kommer inn
er utedoen fra
Lønneberget. Så

skranken, og de fantastiske garderobeskapene, som har motiv fra
bokrygger.  Iscenesettelsen er gjennomtenkt, og jeg husker at
Staffan Götestam er filmregissør og at innredningen er gjort av
en scenograf. Dette er ikke «museum», det er filmens forteller-
teknikk.

Den første scenen er Barnbokens torg hvor vi møter hele den
uendelige rikdommen av svenske barnebokfigurer - fra barna på
Frostmofjellet til Albert og Findus. Og egentlig er alt dette bare
en ventehall for den som skal reise med «sagotåget».  Vi går inn
på «Vimmerby
stasjon», og
setter oss inn i
en togvogn for
en reise gjen-
nom fatastiske
tablåer fra flere
av Astrid
Lindgrens bøker.
Her er lys- og
lydeffekter, en
ildsprutende
Katla-drage og
Astrid Lindgrens
stemme i høy-
talerne rundt
oss.  Det er
Marit Törnqvist
- den siste av Lindgren-illustratørene - som har tegnet scenene.

Når vi er ferdig med togreisen kan vi spise, leke i Villa Villekulla
eller besøke den velassorterte bokhandelen. Her er bøker, cd, cd-
rom, video, puslespill, dukker og andre gaveartikler - alt med
utspring i svenske barnebøker. På flere språk, for turister fra alle
land.

Junibacken har også et rom for skiftende utstillinger. 1997 var
Albert Åberg-året, i år har det vært Gubben og katten. Neste år?
Kanskje katten Findus fortsatt er der, eller kanskje ikke. Uansett
vil det være et lekeland og drømmested for både små og store
bokvenner!
Les om Junibacken på internett. Se på www.junibacken.se

Et ekte «sagohus»
Morten Haugen
Distrikstbibliotekar,
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

Denne statuen av Hertha Hillfon står på
plassen foran Junibacken. (Foto: Morten
Haugen)

Studietur til Sverige

Hva skal man tro om et land som har sine barnebokfigurer
på pengesedler og melkekartonger, og hvor landets mest
populære kvinne er en barnebokforfatter - som også finnes
på frimerke?

Morten Haugen - for tiden distriktsbibliotekar ved Sør-
Trøndelag fylkesbibliotek - fikk i vår BF-stipend for å reise til
Stockholm og studere svensk barne- og ungdomslitteratur.
Her følger noen av hans reiseinntrykk.

«Du er apselut inte klok, Madicken!».
Går det virkelig an å bruke en paraply
som fallskjerm? Dessverre, nei. Slike
tegninger av Marit Törnqvist var grunn-
lag for tablåene i Sagohuset Junibacken.

«Titta, jag kan se hela Småland». Det er kirke-
kaffe i Katthult, og lille Ida henger i flaggstan-
gen. Et av Marit Törnqvists fantastiske motiver
fra Sagohuset Junibacken. (Foto: Junibacken)
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I begynnelsen av november samlet noen hundre bibliotekfolk seg
i Tromsø. Vi deltok på det årvisse arrangementet som går under
betegnelsen «BIBSYS høstmøte». Her var ikke en barne-
bibliotekar å se på mils avstand. Vår fellesnevner var at vi alle
bruker det hellige, allminnelige system for universitets-, høg-
skole- og forskningsintsitusjonsbibliotek i Norge. Det er ikke
enhver deltaker gitt å kunne ytre seg på et BIBSYS høstmøte.
Men vi var mange som lyttet til de som gjorde det. Så snakket vi
lavt sammen etterpå. Delte vår usikkerhet og tvil med hverandre.
Delte brød over et godt lunsjbord. Og gjorde oss klare til nye
åpenbaringer. Vi fikk se fliker av fremtidens BIBSYS IV, det nye
grensesnittet i FORSKDOK eller måter å takle nettdokumenter
på. Vi likte det vi så. Tvilen tok aldri overhånd. Vi følte oss vel i
Roys hus. Og vi visste at vi kom til å bli der livet ut.

Hvis du som leser dette er en dyktig barnebibliotekar med et horn
i sida til snobbete fagbibliotekarer - ja, da har du sikkert likt det
du har lest så langt. Men O! Ve! Ta deg i akt! For fortellingen om
årets høstmøte for verdens lengstlevende prosjekt kunne begynt
ganske annerledes. Etter sine første 25 år kan verdens lengst-
levende prosjekt vise for seg et imponerende velfungerende
system. Med et profesjonelt bibliotekapparat rundt seg som
påvirker og bidrar til forbedring av systemet kontinuerlig. Med
en stab som jobber hardt og videreutvikler systemet såpass at det
vekker interesse langt utenfor landets grenser. Vi har mange
grunner til å føle oss vel i Roys hus.

Men en bedrift med årlig omsetning på rundt 30 millioner kroner
og tilnærmet monopol i sin sektor, må få et kritisk søkelys på seg.
Roy Gundersen er en dyktig og hyggelig prosjektleder i BIBSYS.
Rolf Petter Søvik er en styreleder som sikkert er så grei som
noen. Likefullt må de utsettes for kritiske diskusjoner i et omfang
som årets høstmøte ikke var i nærheten av. Nykommere på høst-
møtet meddelte meg at det de så som et aksepterende klima
overfor SYSTEMET var en noe underlig opplevelse.

Nå må det sies til systemets/prosjektets/organisasjonens forsvar
at de har vokst ganske kraftig de siste årene. Ved hjelp av milde
departementale råd overfor høgskolebibliotekene, av typen «I
gave them an offer they couldn’t refuse», har det tidligere univer-
sitetsbibliotek-samarbeidet blitt et totalt system for det akade-
miske Norge. Det er de BIBSYS-ansattes fortjeneste at situasjo-
nen er så god som den tross alt er. De har håndtert volum-øknin-
gen svært godt.

Men det er åpenbart at BIBSYS-familien trenger en endring i
ledelsesstrukturen sin. Og den trenger et annet diskusjonsklima,
som igjen forutsetter andre måter å utforme arenaer for drøfting
av de faglige og fagpolitiske sidene ved BIBSYS. Undertegnede
er som hovedbibliotekar ved en høgskole medlem av BIBSYS’

På slektsstevne med fagbibliotekarene

Erling Bergan
Hovedbibliotekar

råd. Dette organet er en forvokst institusjon uten egenforståelse
for hvilken rolle det skal spille i beslutningsprosessen. Rådsmø-
tet i Tromsø, med rundt et halvt hundre deltakere, var på sitt
beste da vi kunne lytte til nasjonalbibliotekar Ben Rugaas sin
innledning om forholdet mellom NB og BIBSYS. Men hva som
hørte hjemme i en diskusjon etterpå - og hva diskusjonen skulle
munne ut i - var mindre klart.

Når BIBSYS høstmøte har kommet til  onsdagen, begynner
detaljene å komme i fokus. Møtet splitter seg opp etter moduler
og drøfter sider ved f.eks. akkvisisjon i BIBSYS, søkegrense-
snittet, FORSKDOK, osv. Og på torsdagen og fredagen er det
ekspertene på disse modulene som blir igjen, vi andre reiser
hjem. For da er det referansegruppene som har sine møter.

Det skulle ikke forundre meg om BIBSYS høstmøter er på sitt
heftigste, men også sitt beste og mest meningsfulle, når
allrounderne har dratt hjem. Og det bør være tankevekkende. For
mye av måten BIBSYS er organisert på ble til da de store
universitetsbibliotekene, med spesialiserte avdelinger for kata-
log, innkjøp, osv., skulle lage et system for sine behov. Nå har
det kommet til flere titalls små og mellomstore bibliotek, som
ikke har en organisasjon eller avdelingsoppdeling som samsvarer
med BIBSYS. Det er nettopp allrounderne som både kjøper inn,
katalogiserer, håndterer tidsskrifter, låner ut og administrerer
fjernlån. Dette er glimrende bibliotekarer som ut fra en krevende
arbeidssituasjon kan føle seg tvunget til å si «Er det nødvendig å
være så nøye?» om en del nøyaktighetskrav fra bibliotekarer med
mulighet for et mer kvalitativt perspektiv.

Det er mange som mener at BIBSYS er blitt så stort at det er
uunngåelig å måtte fire på en del ideelle kvalitetskrav. Det er mer
et spørsmål om å prioritere mellom hvilke kvalitetskrav man
ønsker å beholde.

Det er andre som mener at BIBSYS kan beholde sine kvalitets-
mål dersom det blir tatt ut større gevinster i et katalogsamarbeid
mellom en del sentrale, overlappende aktører. Men det er mange
hindringer som skal overvinnes før Nasjonalbiblioteket,
BIBSYS, Biblioteksentralen og Forlagssentralen kan finne
sammen i et fornuftig og faglig forsvarlig samarbeid.

Det er også de som mener at det er uakseptabelt å fire på
kvalitetskravene ved katalogisering i BIBSYS. De viser bl.a. til
sannheten som kommer til uttrykk i den kjente forkortelsen SISU
(«Søppel inn - søppel ut»). Og i møte med vulgære argumenter
om at «vi må legge mer vekt på søking enn på katalogisering», er
det viktig med bl.a. SISU-argumenter.

Alt i alt er det slett ikke værst å være et familiemedlem i
BIBSYS. Og det er absolutt hyggelig når vår prosjektleder Roy
Gundersen tar imot oss på slektsstevne. Men det er nok i over-
kant mange som føler seg inngiftet og uten tilstrekkelig innfly-
telse i hvordan arven forvaltes i denne ærverdige storfamilien.
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Mulighetenes kommune
Hovedbiblioteket ligger i Asker sentrum med
filialer i Heggedal og på Holmen.  Biblioteket har
høyt aktivitetsnivå med bevisste brukere. Den
faglige utfordringen er stor og det kollegiale
miljøet godt. Edb-systemet Bibliofil benyttes

Bibliotekar - spesialbibliotekar
Asker bibliotek søker fagutdannet bibliotekar til å ivareta
ansvaret for bibliotekets godt utviklede oppsøkende tjenes-
ter. Søkere må ha minimum treårig bibliotekarutdannning
og erfaring fra folkebibliotek. Vi søker en utadvendt, idérik,
engasjert og resultatorientert bibliotekar med god fysisk og
psykisk helse og gode samarbeidsevner. Stillingen inngår i
bibliotekets vaktplan. Bil må disponeres.

Stillingen lønnes som avdelingsleder bibliotek, st.kode
7027.  Tillegg for kvelds- og lørdagsarbeid. Kjøre-
godtgjørelse.

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Gro Soydan,
tlf. 66 90 96 49 eller biblioteksjef Live Gulsrud, tlf. 66 90
96 17.

Søknad med CV og kopier av vitnemål og attester sendes:
Asker bibliotek, postboks 370, 1371 Asker.
Søknadsfrist: 18. desember 1998.

Dear colleagues, librarians of the Barents Region!

At the time of our acquainting with some of you not long ago we hadno idea that we would have to address you a letter of such contentsright at the start of our cooperation. We suppose, in September duringthe Barents Library School, in spite of the outwardly optimism of theRussian participants, you might have felt our concern and anxiety forour future, for life and health of our children. Today, not more thantwo months later, this anxiety is reduced to despair, because themajority of librarians in the Regional Dobrolyubov Library are half-starving as they still have no salary and no guarantee of help from thestate as the winter approaches. From your press coverage of theevents in Russia you know of our situation and of the reaction of yourgovernments to the appeal for help of the Murmansk governor. Wedecided to appeal for humanitarian help straight to you, our
colleagues, leaving our local authorities aside, because we believethat concrete people's help is more effective when the addressees arewell-known to them. We most graciously ask you to raise somemoney to buy some food of durable use for us (such as dried milk,cereals, flour, oils, canned meat or preserves, vitamins, etc). The foodwill be distributed by our trade union committee among the needy.When posting it, we believe, you would be able to use some
regulations regarding the humanitarian aid, so that you could savesome money for postage and we could save the money due to thecustoms in Russia. We well understand your life is also full ofproblems, please, do not consider yourselves obliged to answer ourappeal - irrespective of your decision we would stay good friends andwe shall continue our cooperation , both professional and personal.Our mailing address is: Russia, 163061, Arkhangelsk, 2 Loginov St,Regional Dobrolyubov Library The person in charge : Kiseleva NinaAleksandrovna The person to contact: Klushina Tatiana Telephones:+7(8182) 43-61-48; 43-34-01 Fax: +7(8182)43-97-39

With best hopes, your colleagues from Arkhangelsk
On behalf of the staff of the Library: O.Stepina, E.Markova,
T.Klushina

Som alle vet er det nød i Russland, en situasjon som stadig forverrer seg. Senest i dag (18. nov.) kom det melding i media om at
situasjonen mange steder er dramatisk. Vi som bor her i nord og har jevnlig kontakt med bibliotekfolk i Nordvest Russland får
dette nært innpå livet. Mange bibliotekansatte har ikke fått lønn siden april. Samtidig øker prisene, og enkelte nødvendige mat-
varer er nå dyrere enn i Norge! (En russisk bibliotekarlønn på 600-1000 kr månedlig - dersom de får lønnen utbetalt). Det er
matvarer i butikkene, men folk flest har ikke råd til å kjøpe! I forrige uke mottok vi en mail fra fylkesbiblioteket i Arkhangelsk
med en appell om nødhjelp til de bibliotekansatte og deres familier, som nå faktisk sulter. (Appellen følger nedenfor.)

Ansatte ved fylkesbibliotekene i Finnmark, Troms og Nordland har besluttet å starte en innsamlingsaksjon for våre russiske
kollegaer. Pengene vil sendes til Arkhangelsk med pålitelig kurer. Biblioteket i Arkhangelsk er enige i denne fremgangsmåten.
Kureren reiser til Arkhangelsk i begynnelsen av desember, så det haster! Det vil bli ført regnskap for aksjonen.

Bidrag settes på konto: 4930.10.63120

Innbetaling merkes: Nødhjelp Russiske Bibliotek
Boks 615
9801 Vadsø

Send penger snarest!

Vi vet at mange flere - også bibliotekarer - i Murmansk og Arkhangelsk fylker trenger hjelp. Derfor vil vi holde aksjonen gående
utover vinteren.

Kontaktpersoner er:
Kirsti Riesto (aksjonsleder), Aust-Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø. kirsti.riesto@vadso.folkebibl.no
Ellen Østgård, Troms fylkesbibliotek, Tromsø. ellen.ostgard@troms-f.kommune.no
Lars Hansen Juvik, Nordland fylkesbibliotek, avd. Rana. lars@ranabib.rana.fylkesbibl.no

Hjelp russiske bibliotekarer!

�
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Sogndal kommune
Sogndal kommune har 6300 innb. og er
regionsenter i Indre Sogn. Kommunen
har allsidig næringsliv med gode service-
og tenestetilbod. Her finn ein Høgskulen i
Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking,

folkehøgskule og vidaregåande skule. Gode kulturtilbod
og rikt høve til friluftsliv i vakker natur.

BIBLIOTEKSJEF 2. gongs utlysing

Stillinga som biblioteksjef er ledig frå 1. januar 1999.

Folkebiblioteket er plassert i lyse og trivelege lokale i
nytt kulturhus. Omlag 4 årsverk er knytt til drifta av
verksemda. Biblioteket har eit nært samarbeid med
grunnskulen, og ei halv stilling som skulebibliotekar er
knytt til folkebiblioteket. Saman med vidaregåande skule
har desse biblioteka felles edb-løysing. Internett og cd-
rom er tilgjengeleg for publikum. Totalt budsjett for
biblioteket er 2,9 mill. kr for 1998.

Biblioteket har ei godt utbygd lokalsamling i samarbeid
med høgskulen. Ansvaret for det kommunale lokal-
historiske arkivet er òg lagt til biblioteket.

Dei store utfordringane for biblioteksjefen ligg i å tilpasse
verksemda dei økonomiske rammene og samstundes
vidareutvikle og kvalitetssikre tenestene for publikum
gjennom aktiv bruk av IT og gjennom samarbeids-
løysingar innan kultur og informasjonsformidling.

Me ønskjer å tilsetje ein person som
• har godkjent utdanning som bibliotekar
• har gode eigenskapar som leiar og dokumentert

røynsle på dette feltet
• har evne og vilje til samarbeid og omstilling
• ynskjer å vidareutvikle eit godt servicenivå for

bibliotektenesta
• har god kjennskap til IT

Stillinga er unormert (St.kode 7439) og for tida plassert i
lønssteg 35.

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av gjeldande
lover, reglement og tariffavtalar. Nærare informasjon om
stillinga kan ein få ved å vende seg til biblioteksjef Gerd
Vik tlf. 57 67 14 15, gerd@hsfbib.hisf.no, eller
sektorleiar for kultur og næring, Inger Pedersen tlf 57 67
15 11.

Søknad med vedlegg vert å sende:
Sogndal kommune, sektor for kultur og næring,
pb 71, 5801 Sogndal, innan 30. desember 1998.

Stilling ledig som bibliotekar
på Sola videregående skole
Vikariat med mulighet til fast tilsetting

Ved Sola videregående skole er det ledig vikariat
som bibliotekar i hel stilling fra 1.1.99.

Sola videregående skole er en kombinert skole med
ca 750 elever og studieretninger innen allmenne og
økonomisk/administrative fag, idrettsfag og yrkes-
fag. Sola kommune er nabokommune til Stavanger.

Skolebiblioteket ligger sentralt i bygget, og bok-
samlingen er katalogisert i UGLA, men skolen vil på
nyåret ta i bruk datasystemet Mikromarc. Biblioteket
har automatisk utlånssystem og er utstyrt med CD-
ROM. Biblioteket er tilknyttet internett, NTB-
nyhetsbase og MEDIA.

Arbeidsoppgaver:
� Drift og utvikling av biblioteket
� Samarbeid med lærerne om integrering av

bibliotekt i undervisningen
� Brukeropplæring

Kvalifikasjoner:
Bibliotekfaglig utdanning. Det er nødvendig med
EDB-kunnskaper.

Lønn: Som bibliotekar (kode 7026), ramme 7.6, ltr.
28.

Søknadsfrist: 2.1.99.

Søknaden stiles til:
Rektor
Sola videregående skole
postboks 190
4050  SOLA

Stillingen skrever selvstendighet og samarbeidsevne
og byr på spennende utfordringer. Nærmere opplys-
ninger fås ved henvendelse til assisterende rektor
Ola Haugdal, tlf. 51 71 84 00.

Rogaland
fylkeskommune
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ÅRDAL KOMMUNE
Industrikommune med omlag 6000
innbyggjarar

Vi har:
� ein særeigen natur med naturperler som Utladalen og

Vettisfossen
� godt utbygde og rimelege kommunale tenester
� velfungerande grunnskular og bra barnehagedekning
� flotte idrettsanlegg for både sommar- og vinteraktivitetar
� ein solid industri som tek omsyn til folk og natur

Kommunen sin administrative struktur er oppbygd av adminis-
trativ leiing med administrasjonssjef, driftsleiar,
interne fellestenester og 8 sidestilte tenesteområde med resultat-
ansvar.

BIBLIOTEKSJEF - 2. gongs utlysing

Ved Årdal bibliotek er det ledig 100% stilling som biblioteksjef.

Biblioteket har 2 godt utbygde avdelingar med tilsaman 3,5
stillingar. Biblioteket sin katalog og utlån er automatisert, og
katalogen skal leggast ut på internett. Begge avdelingane har
tilknyting til internett. Biblioteket er i ferd med å gå over til nytt
biblioteksystem. Lokalhistorisk arkiv er under arbeid.

Vi ynskjer ein utadvendt og kreativ person som kan trivast i eit til
tider hektisk, men triveleg arbeidsmiljø. Dersom ein ikkje får
søkjarar med eksamen frå HiO, avdeling for journalistik, biblio-
tek- og informasjonsfag eller tilsvarande, vil søkjarar med
administrativ/annan fagleg bakgrunn bli vurdert. Tilsetjing vil då
skje for 2 år.

Arbeidsoppgåver:
� Fagleg og dagleg leiar av Årdal bibliotek
� Utvikling og vedlikehald av bibliotektenestene
� Innkjøp og ajourhald av samlingane
� Publikumstenester og utoverretta arbeid
� Personaladministrasjon, budsjett og økonomi
� Samarbeidsprosjekt internt og på tvers

Kvalifikasjonar
� Eksamen frå HiO, avdeling for journalistikk, bibliotek- og

informasjonsfag eller tilsvarande
� Leiarevner og gode samarbeidsevner
� Serviceinnstilling
� Gode datakunnskapar

Stillinga er løna i stillingskode 7439, lønsrammekode 12.5,
lønnstrinn 36 som ft. utgjer kr 256.400,- pr. år i full stilling. Det
vert trekt 2% innskot til KLP.

Nærmare informasjon om stillinga får du hjå leiar for
tenesteomåde kultur, Steinar Lægreid, tlf. 57 66 54 10

Søknad rned rettkjende vitnemål og attestar kan sendast til Årdal
kommune, Tenesteområde kultur,
5875 Årdalstangen, innan 8. desember 1998.

Administrasjonssjefen

Ringerike sykehus
3500 Hønefoss
Ringerike sykehus er et lokalsykehus
i Buskerud fylkeskommune med et
budsjett på 170 mill. kr. Sykehuset
har ca. 600 ansatte. Ringerike

psykiatriske senter og Hallingdal sjukustugu, Ål,
inngår som en del av sykehusets ansvarsområde.

Til sykehuset søker vi

Bibliotekar
50% stilling fra 01.01.99.

Biblioteket ved sykehuset er et ressurs- og informa-
sjonssenter for hele sykehuset. Biblioteket er en aktiv
formidler av informasjon til helsepersonell - og er å
anse som en kunnskapsbank for brukergruppene. Først
og fremst skal biblioteket betjene vårt fagpersonell,
men yter også service til pasientbiblioteket som er
tilknyttet biblioteket.

Kvalifikasjoner:
� eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk,

bibliotek- og informasjonsfag, eller tilsvarende
utdanning

� serviceinnstilling
� god innsikt i/erfaring med bruk av IT-verktøy (Med-

line Internett)
� kontaktskapende med evne til samarbeid

Vi tilbyr:
� varierende arbeidsoppgaver med vekt på fagbibliotek
� trivelige arbeidslokaler hvor EDB-systemet

Mikromarc er i bruk

Ringerike sykehus har eget introduksjonsprogram og
prioriterer kompetanseutvikling. Vi er en organisasjon i
endring og har et uformelt og engasjert arbeidsmiljø.

Vi kan tilby hjelp til å skaffe bolig og muligheter til
barnehageplass etter søknad. Lønn etter avtale. For-
øvrig fylkeskommunale tilsettingsvilkår.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med bi-
bliotekar Ellen Borch eller personalsjef Marianne S.
Kalsveen på telefon 32 11 60 00.

Søknad med egen CV, kopier av vitnemål og attester
sendes Personalkontoret, Ringerike sykehus,
innen 17. desember 1998.
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TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK
Trondheim Folkebibliotek består av hovedbibliotek, 7 filialer og bokbuss. Biblioteket har ca 60 ansatte,
holder et høyt aktivitetsnivå og er byens best besøkte kulturtilbud.

AVDELINGSLEDER

Ved Barneavdelingen er det ledig 100% fast stilling som avdelingsleder. Vi arbeider for- og ettermiddager, hver 4.
lørdag og omlag 4 søndager i året.

Arbeidets innhold: Med i ledergruppa. Personal-, budsjett-, informasjons- og innkjøpsansvar. Kvalitetssikring.
Utviklingsarbeid. Samarbeid. Veiledning av publikum, referansetjeneste, brukeropplæring, formidling. Arrangement.

Krav til søkeren: Bibliotekareksamen fra HiO eller tilsv. Ha vist seg skikket som leder. Ha godt lag med barn, og
helst praksis fra barnebibliotek. Være faglig ambisiøs, framtidsrttet og forankret i folkebibliotekets idé. Evne og vilje
til innsats, samarbeid og framdrift.

Vi tilbyr: ltr. 30-34; kvelds-, lørdags- og søndagstillegg; engasjerte kolleger, et stimulerende arbeidsmiljø og et
populært bibliotek.

Spørsmål om stillingen rettes til: Trond Minken, tlf. 72 54 75 02, e-post: trond.minken@trondheim.kommune.no.

Søknaden sendes: Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1, 7005 Trondheim.
Søknadsfrist: 21. desember.

Gloppen kommune
Kulturetaten

Gloppen kommune har 5 900 innbyggarar og ligg midt i Nordfjord. Sandane er kommunesenteret og
ligg i fjordlandskap 12 km frå Sandane lufthavmn. Gode skuletilbod med t.d. høgskuleutdanning og
rikeleg høve til kultur- og naturopplevingar.

Biblioteksjef
Ved Gloppen folkebibliotek har vi ledig stilling som biblioteksjef. Vi har hovudbibliotek på Sandane og 3 filialar. Bibliote-
ket har 5 tilsette, og eitt av dei høgaste utlåna pr. innbyggar i fylket. Internettilgang er etablert og under utvikling.
Hovudbiblioteket er også skulebibliotek for Firda v.g.s. Biblioteket er ein del av kulturetaten og sorterer under
kulturutvalet.

Vi er ute etter ein biblioteksjef med bibliotekfagleg høgskuleutdanning, og som er kreativ og utadvendt, med god kjenn-
skap til EDB.

Stillinga er lønna i lønnstrinn 35, for tida kr. 252.200 i året. Du får nærare opplysningar om stillinga hos biblioteksjefen på
tlf. 57 86 62 32 eller hos kultursjefen på tlf. 57 86 62 22.

Vil du søkje på stillinga, send søknad med attestar og vitnemål til Gloppen kommune, kultursjefen, 6860 SANDANE.
Søknadsfristen er 17. desember d.å.

Kultursjefen
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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.svendsen@luftfart.museum.no

Trøndelag

Morten Haugen
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Postuttak, 7005 Trondheim
Telefon: 72 54 75 56
Telefax: 73 52 75 75

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
AS Norske Shell
Undersøkelse og produksjon
Boks 40, 4056 Tananger
Telefon:  51 69 34 29
Telefaks: 51 69 30 30

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

Grethe Olaussen
Holmestrand bibliotek
Langgt. 82, 3080 Holmestrand
Telefon: 33 05 10 45
Telefax: 33 05 37 84
E-post: grolauss@online.no

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

Organisasjons-
sekretær: Sølvi Karlsen

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  (leder)
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
Siri Kolle (styremedlem),
   Fredrikstad bibliotek, Avd. Onsøy
Steinar Lakså (styremedlem),
   Forlagssjef, Meråker
Hanne Fosheim (styremedlem),
   Fylkesbiblioteket i Akershus
Kari Lifjell (styremedlem),
   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:
«Sissel Nilsen i Nasjonalbiblioteket klaget i Aftenposten forleden
over at bibliotekenes stramme økonomiske rammer spises opp av
utlegg til dataoppdatering. Bøker har man knapt råd til.

Datarevolusjonen er utvilsomt en av de største, hvis ikke den stør-
ste, teknologiske revolusjonen i menneskehetens historie. Likevel er
det forbløffende hvor lite den har effektivisert arbeidet.
...
Men Microsoft er ikke ute etter å gi oss gode dager. De skal tjene
store penger på vår naivitet. De skal gjøre oss avhengige av å kjøpe
nye versjoner av deres programmer hvert år, og de har en bevisst
eller ubevisst allianse med maskinprodusentene som tilfeldigvis
sørger for at vi også må bytte ut maskinene annen hvert år. Og det
er her hele gevinsten med datarevolusjonen har havnet til nå.
...
Men det ergrer meg at vi faktisk bruker store deler av arbeidsåret
på å jobbe penger ned i lommene på sjøltilfredse, sjølhøytidelige,
uvitende og arrogante milliardærer, folk som attpåtil vil at vi skal
beundre dem for landeveisrøveriet deres. Jeg vil heller at Sissel
Nilsen og hennes kolleger skal kunne kjøpe flere bøker.»

Fra Pål Steigans artikkel
«Teknologigevinsten som ble vekk»

i Klassekampen 24. juli 1998.


