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Nummer: Deadline: Hos medl.:

1 - 1999 24. des. 13. jan.
2 - 1999 20. jan. 3. febr.
3 - 1999 17. febr. 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. aug.
9 - 1999 25. aug. 8. sept.
10 - 1999 22. sept. 6. okt.
11 - 1999 20. okt. 3. nov.
12 - 1999 17. nov. 1. des.
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Falch Hurtigtrykk A/S

��:��$9
������������	���
 �������

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

���������
���
�����	�������
 ��������

��	��	�������� !"��
����#�$ �������%

�������������
��������	������ �������&

�����������
��������������	��������� �������'

�	�(�����
)��
�������

���
� ������*+

,������
�(�����

�*---��	���� ������**

,�

�
�������.�/������/�	������	����

���
��/
����	������������
������� ������*0

,�����	��������������1!2/(�(��	
����3 ������*�

�����)������
�	�����
��
�������������� ������*�

,�

�
����
���������������	�$4 ������*%

!���(	�()�����5���������	����$ ������*&

6�������	��
��������. ������*'

 ��#����(������������	
�7�������� ������*-

�������	��

/��

�
���� ������0+

6�
��������� ������0*

������	����
�����	��
����
�� ������00

�)

�	������ ������0�



���������	
����������� ��$���

�%�
'	&/����'���9
- se bak i bladet.

������'���9

Abonnement på «Bibliotekaren»
koster kr. 250,- pr. år. Beløpet beta-
les inn til BFs postgirokonto
0825.0817062 eller bankgiro
6039.05.64093. Merk innbetalingen
«Abonnement 98».

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

Alle henvendelser om abonnement
og salg rettes til BFs sekretariat i
Lakkegata 21, 0187 Oslo, tlf. 22 17
04 95, faks 22 17 04 96.
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Det er samme pris for stillingsannon-
ser 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 bestilling av
flere annonser under ett. Alle hen-
vendelser om annonser rettes til
Bibliotekarens redaksjon, Runnen 4,
6800 Førde, tlf. 57 72 25 19, e-post:
erling.bergan@ahf.hisf.no.

Annonser sendes redaksjonen, som
filer vedlagt epost-sendinger (attach-
ments), som tekst i selve epost-sen-
dingen, på diskett eller som vanlig
brev (helst ikke faks).
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Artikler, annonser og annet stoff sen-
des redaksjonen innen deadline.
Foretrukket tekst-format er Word
eller WordPerfect. Vi mottar helst
stoffet som filer vedlagt epost-sen-
dinger (attachments), som tekst i
selve epost-sendingen eller på dis-
kett i vanlig postsending. Men vi
mottar selvfølgelig også stoff som
kommer på papir i vanlig postending
eller på faks.

Vi nærmer oss våren. For oss som arbeider i fagforenin-
ger betyr det lønnsforhandlinger. Det kan vi også se i me-
dia. Det går nesten ikke en dag uten at en eller annen aktør
er på banen. Noen vil ha bare penger, noen kan greie seg
uten penger bare de får utdanningsreformen og noen vil ha
alt. Mens arbeidsgiver som vanlig ikke har midler å for-
dele.

Det er mye snakk om overheng i forkant av årets oppgjør.
Noen, dvs arbeidsgivere, sier at overhenget fra 1998 til 1999
er så stort at det ikke er rom for noen ekstra tillegg i 1999.

Overhenget blir definert som for-
skjellen på månedslønnen i desem-
ber og den gjennomsnittlige må-
nedslønnen samme år. Siden mange
av tilleggene i 1998 skulle gjelde
fra høsten, noen så sent som i no-
vember, blir selvsagt lønnen i de-
sember mye høyere enn det vi fikk
i begynnelsen av året. Det betyr at
overhenget over i neste år blir stort.

Overhenget er et regnestykke, og det er ingen som betviler
sannheten i dette. Men det som er beklagelig er at det var
andre enn utdanningsgruppene som fikk de store lønnstil-
leggene i 1998 og dermed er med på å gi så stort overheng.
I kommunesektoren er overhenget beregnet til ca 4,5 %.
Men splitter vi det opp ser vi at de med ingen eller lavere
utdanning får et overheng på 6,1 %, mens det for de med
høyere utdanning er på 3,5 %. Jeg mener derfor det er umu-
lig å akseptere et nulloppgjør, slik noen har antydet at vi
må gjøre.

Selvsagt skal også AF ta hensyn til den økonomiske situa-
sjonen i landet. BF ønsker at AF skal være en ansvarlig
hovedorganisasjon. Men det betyr ikke at vi skal legge oss
flate for hva de andre aktørene mener. All statistikk viser at
offentlig sektor har en dårligere lønnsutvikling enn privat
sektor. Dette medfører problemer med å rekruttere kvalifi-
sert arbeidskraft, som igjen vil senke kvaliteten på de of-
fentlige tjenestene. Det er ikke uansvarlig å kreve at offent-
lige tjenester skal utføres av best mulig kvalifisert perso-
nale.

Det har altså kommet sterke signaler om at det er lite eller
ingen penger å fordele i år. Dette har også enkelte fag-
organisasjoner akseptert, bl.a. i LO, mot at det blir avsatt
midler til etter- og videreutdanningsreformen. Utdannings-
reformen vil vi ha, men BF mener at det fremdeles er mange
uavklarte spørsmål knyttet til denne. Disse må være avklart
før vi er villige til å investere penger fra tarifforhandling-
ene i reformen.
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Den forfulgte forfatteren Taslima
Nasrin har igjen flyktet fra hjemlan-
det Bangladesh og er kommet tilbake
til Sverige. Det svenske
utenriksdepartementet bekreftet i
månedsskiftet januar/februar at hun
var kommet til Sverige og oppholdt
seg på et skjulested. Nasrin flyktet
første gang til Sverige i 1994 for å
komme unna fanatiske muslimer
som anklaget henne for å ha tilskitnet
islam i en roman og i intervjuer.

Nasrin, som er både lege, forfatter
og kvinneaktivist, levde i landflyk-
tighet i fire år for å komme unna
drapsforsøk og forfølgelse. Da hun
i september returnerte til Bangladesh
for å besøke sin syke mor, måtte hun
straks gå under jorden. Islamske fun-
damentalister krevde at hun skulle
henges. En domstol forlangte også
at hun skulle arresteres på grunn av
en rettsak som siden 1994 har på-
gått om hennes uttalelser og
forfattervirksomhet. Landets høyes-
terett ga henne likevel frihet mot
kausjon. Hva som er skjedd siden da,
er ukjent.
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Murens fall var viktig og nødven-
dig. Regimet i DDR var modent for
historias skraphaug. Men hva med
litteraturen og offentligheten som
eksisterte i DDR fram til begynnel-
sen av 90-tallet - går det på skrap-
haugen også? Det kan dessverre se
slik ut. Bokproduksjon og bibliotek-
vesen i det østlige Tyskland var ikke
like utrangert som det politiske re-
gimet, selv om ensretting og politisk
kontroll slo inn også der. Bibliote-
kene i det tidligere DDR ble benyt-
tet av hver tredje innbygger, i for-
bundsrepublikken i vest var det hver
syvende innbygger. Spredningen av
DDR-forlagenes egne utgivelser i
bibliotekene var naturligvis god. Det

Det vil bli mulig å velge fastrente på lån i Statens lånekasse for
utdanning fra 1. juli. I en åpen spørretime i Stortinget ble dette sagt
klart fra utdanningsminister Jon Lilletun. Stortinget har tidligere
vedtatt markedsstyrt rente innført fra 1. januar 1998. Men det var i
en tid da rentene så ut til å forbli lave. Siden den gang har rentene
økt merkbart. I dag er markedsrenten for studielån 7,2 prosent. Men
1. april i år vil den øke til 8,6 prosent.

Det har lenge vært en forutsetning at det
skal være mulig å binde studielånsrenta.
Men det har enda ikke kommet noe slikt
tilbud til de som holder på med tilbakebe-
taling av studielån til Statens lånekasse for
utdanning. I følge utdanningsminister Lille-
tun er det problemer på datasiden har gjort
at innføringen av fastrente har tatt tid.

Men det er et kontroversielt spørsmål hvordan det
flytende rentenivået til lånekassa skal fastsettes. Om
det skal være fullstendig markedsstyrt eller fastlagt
gjennom politisk vedtak. Det er mange som mener
at Arbeidspartiet sitter med nøkkelen til løsning på
dette spørsmålet, fordi regjeringspartiene allerede
er for politisk styrt rente.

Men Arbeiderpartiets representanter i utdannings-
komiteen i Stortinget er ikke entydige i dette spørs-
målet. Trond Giske gikk internt i Arbeiderpartiet
imot markedsstyrt rente da den ble innført i fjor.
Han har i vinter lufta ideen om gjeninnføring av
politisk styrt rente på studielån. Men han nevner
også andre muligheter, som en rentetrapp som star-

ter lavt og stiger til markedsnivå. Inntektsavhengig tilbakebetaling
er også en mulighet som blir nevnt av Trond Giske, som tror debat-
ten kan komme opp igjen ved behandlingen av revidert nasjonal-
budsjett ved slutten av våren.

Norsk Tjenestemannslag har skrevet brev til Arbei-
derpartiet med krav om politisk styrt studielånsrente.
Forbundet ber om et møte med Ap-ledelsen for å
drøfte spørsmålet.  - Vi har stått alene lenge, men nå
er LO-ledelsen inne med full tyngde og det er jeg
glad for, sier NTL-leder Turid Lilleheie til avisa
Klassekampen. Nestleder i LO, Gerd-Liv Valla blir
gjerne med på å møte Arbeiderpartiet for å presse
fram politisk styrt rente i Statens lånekasse for ut-
danning. - Renta for utdanning kan ikke fly opp og ned slik den gjør
nå. Vi vil si ifra til Arbeiderpartiet og stiller gjerne opp på møte Ap-
ledelsen sammen med NTL, sier Valla til avisa.

For en måned siden kom innbetalingsblanketten
fra Statens lånekasse for utdanning til 438.000
tidligere studenter. Innbetalingsbeløpet har økt
betydelig de siste terminene, pga. renteøkninga.
En student som begynte å betale på et lån på
200.000 kroner sist høst, måtte før jul ut med
terminbeløp på 4.100 kroner for et kvartal. For
terminen med forfall 15. februar er beløpet
4.879 kroner, mens innbetalinga i mai beløper
seg til 5.450 kroner, skriver studentavisa
StudVest i Bergen.

En slik økning i tilbakebetalinga av studielå-
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fantes 78 forlag i den østtyske sta-
ten da den kollapset. Hver fjerde av
disse var faktisk i privat eie. Årlig
bokproduksjon var steget til 6.500
titler, i opplag som totalt oversteg
150 millioner eksemplarer. Mye av
bokhandlernes lagerhold ble i 1991-
92 naturlig nok regnet som uselge-
lig og følgelig kastet. Et storstilt
«bokbål» forårsaket av utrangert
ideologi og et nådeløst marked. Slik
blir DDR-litterturens skjebne be-
skrevet i en hovedoppgave fra to
bibliotekarstudenter i Hannover i
1996: «Bücher als Altlasten : Zur
Situation von Buchbeständen der
ehemaligen DDR nach der Wende».
Forfatterne heter Susanne Adämmer
og Carola Balzer.
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For første gang har Kina idømt en
mann fengsel for «ulovlig» bruk av
internett. Mannens lovbrudd besto i
å videreformidle en liste med epost-
adresser til et amerikansk nett-tids-
skrift. For dette ble forretningsman-
nen Lin Hai av en domstol i Shang-
hai tiltalt og dømt for «oppfordring
til statsomveltning». Mannen ble et-
ter en rask rettssak dømt til 2 års
fengsel, noe som er en mild straff i
forhold til de 15 årene han risikerte
å få. I følge aktor i saken har man-
nen i skjul utvekslet epost-adresser
med «anti-kinesiske» blader i utlan-
det fra september 1997 til nå. Den
amerikanske nettavisen VIP Refe-
rence bruker adressene til å sende
artikler som er forbundt i Kina.
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En 14 år gammel israelsk datafrik
greidde nylig å ødelegge en irakisk
hjemmeside på internett. - Jeg leste
om siden i et datablad, og det irri-
terte meg, sa Nir Zigdon til den isra-
elske avisa Yediot Aharanot. - Jeg
tenkte at hvis Israel er redd for å eli-

net monner da snart like mye som lønnstrinn gjør i et tariffoppgjør.
Det er derfor naturlig for fagforbund å engasjere seg i dette spørs-
målet. Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet foreslår i mål-
programmet for kommende landsmøteperiode at «studielånsrenten
må være lavere og stipendandelen høyere». Det er åpenbart vanske-
lig for BF å være mer konkret i de taktiske sidene ved rentespørsmålet
for en hel toårsperiode. Men det er grunn til å følge med på om BFs
landsmøte i april vil si noe klarere om studielånsrenta bør fortsette å
være markedsstyrt eller gå tilbake til å være politisk styrt.

Forbundsstyret har behandlet BFs krav til vårens lønnsoppgjør
og oversendt disse til AF. Kravene fra BF og de andre medlemsor-
ganisasjonene blir nå behandlet i AFs organer. De vil bli overlevert
arbeidsgiver i slutten av april.

Alle signalene som har kommet til nå tyder på at det kan bli svært
lite å forhandle om i årets lønnsoppgjør. Det er derfor viktig med
prioritering og spissing av kravene. Fjorårets lønnsoppgjør ga mange
skjevheter som vi gjerne skulle ha rettet i år, men ser at det kan bli
vanskelig. Forbundsstyret har derfor valgt å konsentrere seg om få
elementer.

Forbundsstyret har registrert at BFs
medlemmer i all hovedsak får gode
resultateter i de lokale forhandlingene.
Vi har derfor valgt å ha dette som vårt
hovedkrav i alle de tre offentlige sektorene, men med noe forskjel-
lig vektlegging. Lengst går vi i Oslo kommune hvor BF ønsker kun
lokale forhandlinger. I Oslo var det svært liten pott å fordele lokalt
i fjor, vi mener derfor dette må prioriteres i år. I kommunesektoren
for øvrig, KS-sektoren, prioriterer vi også lokale forhandlinger, men
ser at det kan være behov for noen sentrale tiltak. Vi påpeker spesi-
elt minstelønnen for ledere i lønnsstruktur to, hvor bibliotekarkodene
er plassert. I kjennelsen til Rikslønnsnemnda i fjor høst ble denne
trukket fram, og flertallet i nemnda var enige i det urimelige at denne
lå forholdsmessig mye lavere enn i de to andre strukturene. BF mener
derfor det er nødvendig å følge opp disse positive signalene i årets
krav.

I statlig sektor ser vi det største behovet for sentrale justeringer, selv
om BF også her prioriterer lokale forhandlinger. Her har vi allerede
sendt inn justeringskrav. BF krever at kode 1074 Bibliotekar fjer-
nes og at alle som er i koden flyttes til kode 1213 Bibliotekar. Vi
mener imidlertid det er behov for en kode i tillegg til grunnkoden
og lederkodene, og ber om en ny kode som skal kalles Spesial-
bibliotekar. Dette er ikke spesielt dyre krav. Vi vet at flere og flere
bibliotek i staten har sluttet å benytte den laveste koden, det er der-
for blitt langt færre i denne koden de siste årene. Oppretting av nye
koder er kostnadsfritt, men kan brukes ved en senere anledning, for
eksempel ved lokale forhandlinger. Vi krever også endring av lønns-
spennet for kodene 1178 Avdelingsbibliotekar og 1077 Hovedbi-
bliotekar.

I de kommunale tariffområdene er justeringskravene foreløpig ikke
klare. Her er det senere frister for å sende inn kravene.

Vi gjentar at dette er BFs krav inn i AF-systemet. Der må selvsagt
våre krav ses i sammenheng med det som kommer fra de øvrige
forbundene. Det kan derfor godt hende at de kravene som til slutt
når arbeidsgiver ser annerledes ut.
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minere Saddam Hussein, kunne jeg
iallfall ødelegge hans hjemmesider.
Nir Zigdon maktet å penetrere
hjemmesidene ved å late som om han
var en ung paletsiner som hadde ut-
viklet en metode for å ødelegge is-
raelske hjemmesider. - De lot seg
overtale, og da kunne jeg ødelegge
nettsiden, sa skolegutten. Dagen et-
ter fikk Zigdon en rasende epost-
melding fra redaktøren for den øde-
lagte hjemmesiden, som han printet
ut og hengte på veggen som et trofé.
Zigdon har vært datafrik siden han
var fire, godt hjulpet av sin far, som
er lærer og konsulent for et data-
firma.
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Tove Stangnes og Norsk Helse- og
Sosialforbund (NHS) er tilbake i
varmen igjen i sin hovedorganisa-
sjon YS. Forbundet ble sparket ut av
sentralstyret og en rekke utvalg et-
ter i fjor å ha inngått samarbeidsav-
tale med konkurrenten i LO, Norsk
Kommuneforbund. Ledelsen i Yr-
kesorganisasjonenes Sentralforbund
(YS) reagerte kraftig da NHS i fjor
lanserte sin «forlovelse» med Kom-
muneforbundet. Samarbeidsavtalen
som ble undertegnet har et litt uklart
innhold, men kan i sin ytterste kon-
sekvens ende i sammenslåing. YS
Kommune svarte på framstøtet ved
å sparke NHS-leder Tove Stangnes
og nestleder Bjørg Listein ut av YS
sentralstyre. NHS mistet også sine
tre plasser i styret til YS Kommune
og ble sparket ut av en rekke interne
utvalg og komitéer.

I slutten av januar viste styret i YS
Kommune nåde og opphevet sine
sanksjoner mot NHS. I forståelse
med YS-styret har NHS nå fått igjen
alle sine posisjoner i styrer, råd og
utvalg. Bakgrunnen for vedtaket var
mange signaler om at straffen hadde
vært streng nok. I NHS var gleden
stor  over vedtaket. Samarbeidet med

Det var et enstemmig hovedstyre i Norges Ingeniørorganisa-
sjon (NITO) som i januar anbefalte at organisasjonen meldte seg
ut av Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) med virkning fra
1. januar 2000. Det er et ekstraordinært representantskapsmøte i
NITO som skal ta endelig stilling til AF-utmeldinga. Det forven-

tes at hovedstyret vil få tilstrek-
kelig støtte for utmeldings-
forslaget.

Men hva begrunner NITO utmel-
dinga med? NITOs president Ro-
ger Johansen sier det slik: - Etter
hovedstyrets syn er ikke lenger
NITOs medlemmer tjent med at
vi er med i AF. Det er ikke mulig

å oppnå de mål og forventninger som var lagt til grunn fra NITOs
side gjennom arbeidet med å skape et nytt AF.

AF har det siste året arbeidet for å lage en slagkraftig hovedorga-
nisasjon etter avskallingene mot Akademikerne. Forutsetningene
har på mange måter vært gode, med en relativt homogen medlems-
masse når det gjelder utdanningslengde. Men et problem har vært
ubalansen i AF-forbundenes størrelse. Reorganiseringa av AF
skal lage demokrati, rettferdighet og slagkraft med utgangspunkt
i at 3 forbund er store mens 19 er små. Det har ikke vært lett. Det

kan se ut til at
L æ r e r -
f o r b u n d e t ,
Norsk Syke-
pleierforbund
og Norges In-
geniørorgani-
sasjon mistet
en del viktige
perspektiver
av syne mens

de posisjonerte seg som hardest før AFs representantskapsmøte i
januar. NITOs begrunnelse for AF-utmeldinga viser nok det:

- For å lage en slagkraftig hovedorganisasjon er det en viktig
forutsetning at medlemsorganisasjonene samler sine ledere i AFs
styre. Bare på den måten kan vi unngå oppsplitting og fragmenter-
ing av organisasjonen, hevder NITO-president Johansen. Som
altså mener det er best for NITO å splitte og fragmentere seg ut
av AF.

- Makten i AF må ligge i styret, sier Johansen videre. -Organisa-
sjonene i AF har inntil det siste vært enige om en ny styrings-
struktur, hvor AFs styre skulle være det politiske og samlende
organ. Når Lærerforbundet og Norsk Sykepleierforbund priori-
terer lederposisjonene i underliggende forhandlingsutvalg, er fa-
ren for oppsplitting minst like stor som før. Jeg frykter at AF blir
enda mer en forhandlingssammenslutning for lærere og syke-
pleiere i offentlig sektor i stedet for en hovedorganisasjon og at
disse foreningenes særinteresser vil dominere fremfor fellesska-
pet, hevder NITOs president Roger Johansen.

Fra NITOs side blir det uttrykt sterk beklagelse over at det ikke
har vært mulig å finne en «fremtidsrettet» løsning på utfordrin-
gene. Men det var i følge presidenten umulig for dem å «leve i en
organisasjon hvor ledende aktører holder fast ved gamle løsnin-
ger på morgendagens utfordringer».

'��
$�
�����
�#�)� ��	��*%+



���������	
���������� �����,

����	����	���

��	����	�����

Kommuneforbundet fortsetter imid-
lertid etter avtalen. En rekke møter
har vært avholdt mellom NHS og
NKF, lokalt og sentralt, der man har
diskutert en felles plattform. Men det
er fortsatt i det blå når den endelige
utredningen om samarbeidets form
vil foreligge.
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Torsdag 18. februar åpnet utstillin-
gen «Jeg selv er den eneste, som
skinner af festivitas - Alexander L.
Kielland 150 år» i Nasjonal-
bibliotekets lokaler i Oslo. Samme
kveld kunne «Kielland-venner, nye
og gamle venner av restaurant
Bagatelle» benke seg rundt en seks-
retters middag rett over gaten for
Nasjonalbiblioteket, et måltid isce-
nesatt av verdensmester Terje Ness.
For den nette pris av 790 kroner, vin
ikke inkludert, kunne deltakerne
smake seg gjennom en modernisert
versjon av oppskrifter som ble ser-
vert i det kiellandske hjem på 1700-
1800-tallet. Om menyen inneholdt
kapuner, bolognske pølser, polske
gjedder og svane vites ikke. Men vi
får håpe ganen følte seg mer vel enn
lommeboka etter seansen. Her gjaldt
intet gratisprinsipp.
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Stadig nye akademiske konsortia ser
dagens lys, for å opptre som en fel-
les kunde overfor database-
leverandører. I Norge har vi noen
slike avtaler for universitets- og
høgskolebiblioteks tilgang til ISI og
OCLC First Search, koordinert av
Riksbibliotektjenesten. Ordningen er
omdiskutert blant annet på grunn av
prisnivået, men fungerer rimelig
greitt. De fleste av tjenestene fra ISI
og OCLC er det tilgang til for alle
ansatte og studenter ved de fleste
norske universitet og høgskoler. Til-
svarende ordninger finns i mange

NITO uttrykker selv at de vil bruke tiden fremover til å vurdere
alternativer til AF-medlemskapet. - Som landets 9. største arbeids-
takerorganisasjon mener et samlet hovedstyre at NITO står godt
rustet til å møte utfordringene fremover og er trygg på at vi kan
finne løsninger til medlemmenes beste, uttaler Roger Johansen.
Medlemskap i Akademikerne er uaktuelt, ettersom NITO organi-
serer de høyskoleutdannede ingeniørene, og således har for kort
utdanningslengde til å kunne tas opp der. Alternativene er å stå
alene, eller søke opptak i YS eller LO. Det er ingen klare indika-
sjoner på hvor NITOS vei går videre.

Etter en utmelding av AF vil de statsansatte NITO-medlemmene
opprettholde forhandlingsretten som selvstendig
tjenestemannsorganisasjon. I kommunesektoren er NITO selv-
stendig forhandlingspart, men mister deltakelsen i forhandlings-
sammenslutningen. I privat sektor vil NITOs medlemmer ikke
bli berørt.

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) organiserer 44.605 medlem-
mer i både privat og offentlig sektor. Av disse er 5.000 i stats-
sektoren, 10.000 i kommunal/fylkeskommunal sektor, 22.000 i
privat sektor, 2.000 i det såkalte NAVO-området og 500 som selv-
stendig næringsdrivende. Resten er hovedsaklig studenter og  pen-
sjonister.

På budsjettet for BF i 1999 er det satt av 130.000 kroner til
fordeling på lokallagene. Forbundsstyret vedtok hvordan dette
skulle fordeles på sitt møte i januar. Kr.
113.000 ble vedtatt fordelt, mens kr. 17.000
ble satt i reserve til fordeling etter søknad.
Etter forbundsstyrets mening har ingen av
lokallagene hatt slik medlemsvekst at det
gir grunnlag for å øke bevilgningen i for-
hold til fjoråret. Bevilgning til studentla-
get er satt til kr. 1.000, ellers er kr. 4.000 satt som minimums-
bevilgning. Fordelinga ble slik:

Finnmark BF kr. 20.000
Troms BF kr. 10.000
Nordlans BF kr. 10.000
Trøndelag BF kr.   8.000
Møre og Romsdal BF kr.   8.000
Sogn og Fjordane BF kr.   7.000
Hordaland BF kr.   6.000
Rogaland BF kr.   6.000
Agder BF kr.   6.000
Telemark BF kr.   4.000
Vestfold BF kr.   4.000
Buskerud BF kr.   5.000
Hedmark/Oppland BF kr.   4.000
Østfold BF kr.   4.000
Oslo BF kr.   5.000
Akershus BF kr.   5.000
BFs studenlag i Oslo kr.   1.000
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andre land. Nå sist har vi sett at syt-
ten franske universitet har slått seg
sammen for å få tilgang til basen
INSPEC. Initiativet til det franske
konsortiet ble tatt av Silver Platter
og det er ingen sentralisert nasjonal
gruppe som står for forhandlinger og
avtaleinngåelse. Men ellers fungerer
det tilsvarende andre konsortie-av-
taler.
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Nasjonalt læremiddelsenter har lan-
sert internett-sider der yrkes- og
utdanningsinformasjon til ungdom
er samlet. Det nye området på
verdensveven heter «YOU» og si-
dene inneholder informasjon om ut-
danningstilbud i videregående skole,
alle mulige yrker og lærlingeplasser
på nasjoalt og regionalt nivå. Den
første utgaven av YOU gir bare
tekstbasert informasjon, men sidene
vil gradvis bli utviklet slik at yrkes-
og utdanningsinformasjonen blir
presentert gjennom både tekst, lyd
og bilde. Det er Arbeidsdirektoratet,
fylkesskolemyndighetene, bransje-
organisasjonene, partene i arbeids-
livet og Nasjonalt læremiddelsenter
som står bak prosjektet.
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Det norske firmaet FAST samarbei-
der med den internasjonale søke-
maskinen Lycos om å gjøre tilgan-
gen på de omdiskuterte MP3-
musikkfiler på internett tilgjengelig
for alle. TONO frykter at MP3-fi-
lene skal ødelegge opphavsrett og
distribusjon, mens motparten hevder
at platebransjen bare hegner om sine
økonomiske interesser. MP3-filer er
komprimerte musikkfiler som ligger
tilgjengelig for nedlasting på intern-
ett. De har naturlig nok blitt et po-
pulært alternativ til å kjøpe CD-er,
kassetter eller å lytte til radio. Etter
sex rager MP3-filer på topp når det

Det er full rulle med årsmøter i Bibliotekarforbundets lokallag
for tida. Vi har dessverre ikke muligheter for å reise rundt og lage
reportasjer fra alle møtene. Men vi oppfordrer lokallagsledere
eller referenter fra årsmøtene til å sende en epistel til Biblioteka-
ren om hva som ble vedtatt og hvem som ble valgt, gjerne sup-
plert med noen ord om hva evt. innledere eller debattanter sa.
Inntil vi får slike, melder vi om de årsmøtene vi vet er avholdt
eller berammet nå:

Allerede tirsdag 12. januar gikk årsmøtet i Møre og Romsdal
lokallag av BF av stabelen. Møtet var på Molde bibliotek, med

12 av lagets 47 med-
lemmer tilstede. De
vanlige årsmøtesa-
kene ble gjennom-
gått. Beretning,
regnskap, budsjett
og handlingspro-
gram ble godkjent
og valgene foretatt.
Rannei Husby Furre

(Kristiansund) fortsetter som leder. Med seg i lokallagsstyret har
hun Anne Husøy (Molde) som kasserer og Aase Pernille Gjerde
(Ørskog) som sekretær. Disse tre ble også valgt som delegater til
BFs landsmøte i april. I tillegg til det ordinære årsmøtet infor-
merte lederen av AFs kontaktutvalg i Møre og Romsdal, Kol-
bjørg Ødegaard, om AF og om lønnsoppgjøret.

Fredag 12. februar hadde Nordland BF sitt årsmøte i Bodø,
med lokallagsleder Kjersti Svendsen ved Norsk Luftfarts-
museum som vertskap. Vanlige årsmøtesaker sto på sak-
lista. Kjersti Svendsen ble gjenvalgt som lokallagets le-
der. Med seg i styret har hun Petra Wognhild (Nordland
fylkesbibliotek, Mo i Rana) som sekretær og Grete Ros-
bach (Hadsel folkebibliotek, Stokmarknes). Disse tre ble
valgt som delegater til BFs landsmøte i april. (Nordland
BF er for øvrig ett av lokallagene som øker representasjo-
nen sin på landsmøtet fra 2 delegater i 1997 til 3 delegater
nå, pga økt medlemstall.) Årsmøtet samlet 7 av lokallagets
33 medlemmer. Med spredt befolkning, lange reiser og
dyre billetter er det omtrent som en kan forvente, meldes
det etter årsmøtet i Nordland.

Lørdag 20. februar innkalte Troms BFs leder Helga Amdal Sten-
sen (Kvæfjord bibliotek) til årsmøte på Tromsø bibliotek. Alle de
ordinære årsmøtesakene sto på kartet. Som innkommen sak var
«Bibliotekarutdanninga ved Universitetet i Tromsø» ført opp, med
følgende begrunnelse: «Styret ønsker at årsmøtet diskuterer det
forhold at det utdannes bibliotekarer med kun 40 vekttall i
bibliotekfag, dvs. grunnfag i henholdsvis dokumentasjonsviten-
skap og bibliotekkunnskap. Utdanninga ved Høgskolen i Oslo
gir 60 vekttall.» Valgresultatene fra årsmøtet i Troms BF var ikke
klare da Bibliotekaren gikk i trykken.

Finnmark BF satte sitt årsmøte 27. februar i Vadsø. Men delta-
kerne ankom kvelden før til medlemsmøte og middag. Av
årsberetninga går det fram at lokallagsstyret har hatt 4 møter i
1998. Det står også følgende å lese: «I forbindelse med avviklin-
gen av forrige årsmøte, fremmet vi en sak for hovedstyret om
lokallagenes rolle og betydning. Denne saken fikk bred behand-
ling bl.a. på ledermøtet i mai, og den har rent konkret resultert i at
overføringene for 1999 er i henhold til våre budsjetterte behov.»
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gjelder ettertraktede filer på intern-
ett. Til avisa Klassekampen sier ju-
ridisk konsulent Inger Elise Mey at
hun er redd for at dette er med på å
legitimere ulovlige filer, og gjøre det
stuereint.
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Fri flyt av informasjon har alltid vært
et av diktaturets verste fiender. I flere
asiatiske land ser det ut til myndig-
hetene ikke lenger greier å sensurere
internett slik de ønsker og alt fra dis-
sidenter til væpnete motstands-
bevegelser utnytter dette. Internett
blir i økende grad brukt i opposisjo-
nens kamp mot myndighetene. Ut-
viklingen har tatt mange autoritære
regimer på sengen og tvunget dem
på defensiven. Aller størst innvirk-
ning regnes internett å ha i Kina.
Demokratiaktivister i og utenfor lan-
det har allerede opprettet flere titalls
kanaler for å spre sitt budskap elek-
tronisk til den kinesiske allmenheten,
melder NTB.
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Rogaland fylkesbibliotek hadde mer
enn 400 deltakere på årets store nor-
diske barne- og ungdomslitteratur-
konferanse i Stavanger. På åpnings-
dagen hadde Stavanger kulturhus
åpent med litterære program for hele
familien. Nye bøker på norsk av  for-
fatterne Philip Pullman fra
Storbrittania og Per Nilsson fra Sve-
rige ble lansert.
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I Zimbabwe bor det ca. 10 millioner
mennesker. Men i følge Zimbabwe
Library Association anslås det å
være bare litt over 500 bibliotekarer
i landet. Driden Kunaka er formann

Lokallaget har vært aktive på lønnsfronten og gleder seg over at
4 av bibliotekarene utdannet fra det første Tromsø-kullet har fått
jobb i Finnmark. Lokallagets leder Lillian E. Rushfeldt er av
valgkomitéen foreslått avløst av Marit Slungård Rushfeldt.

Tirsdag 9. mars er det Sogn og Fjordane BF som har årsmøte i
Sogndal. For første gang har lokallaget møte uten invitert innle-
der utenfra. Det er vanlige årsmøtesaker på saklista. I tillegg in-
viteres det til diskusjon rundt landsmøtesakene etter årsmøtet.
Lokallaget har hatt en økning i medlemstallet på 40% siden for-
rige landsmøte, og øker antallet landsmøtedelegater de skal velge
fra 2 til 3. Lokallagsleder Lise Vik-Haugen har grunn til å være
fornøyd med det.

Onsdag 10. mars har Hordaland BF sitt års-
møte. Av årsmeldinga for lokallaget går det
fram at de hadde 68 medlemmer ved siste
årsskifte. De skriver videre: «Med et
rekrutteringspotensiale på ca. 20 biblioteka-
rer i kommunal sektor og så godt som hele
statlig sektor (2 medl. pr. idag), skal vi kunne
bli en sterk og slagkraftig fagforening etter-
hvert.» Styret i Hordaland BF har hatt 6 sty-
remøter i perioden. De arrangerte et med-
lemsmøte under streiken. Lønnsoppgjøret og
de forestående lokale lønnsforhandlinger var
tema for medlemsmøtet i september, der for-
bundsleder Randi Rønningen kurset og ga
gode råd. Det var ca 25 medlemmer tilstede,
og noen  i tillegg som meldte seg inn etter
møtet. I årsmeldinga skriver de videre at
«Den beste verveeffekten får vi allikevel
gjennom de resultater vi oppnår i lønnsfor-
handlingene.» Styret planlegger et felles
medlemsmøte sammen med NBF-Hordaland
i mai/juni 1999. Tema skal dreie seg om
bibliotekarrollen, faglig integritet og trygg-
het. - Ellers melder lokallaget om sukssess
for BFs medlemmer i de lokale forhandlin-
gene i fjor. Og BF i Hordaland har vært ak-
tive i fagpolitisk arbeid, bl.a. har de sendt
høringsnotat om Fylkesdelplan for biblioteka
i Hordaland og gitt innspill om det nye
utdanningstiltaket i Bergen. Lokallaget fremmer også landsmøte-
sak om lesetid for barnebibliotekarer (se forrige nummer av Bi-
bliotekaren). Og, som om ikke dette var nok, har styret utarbeidet
forslag til notat som kan brukes overfor politikere og arbeidsgi-
vere angående stillingsressurser og lønn til biblioteksjefer. Alt i
alt framstår Hordaland BF som et aktivt lokallag under Siri
Sjursens ledelse.

Torsdag 11. mars er det Østfold BF sin tur til å avholde årsmøte,
muligens med et medlemsmøte i tilslutning til årsmøtet. Møte-
sted er Østfold fylkesbibliotek i Fredrikstad.

Samme dag blir det også årsmøte i Hedmark/Oppland BF. De
skal ha sitt møte på Gjøvik bibliotek, med vanlige årsmøtesaker
på dagsorden. Lokallaget har hatt en økning i medlemstallet på
nærmere 90 % siden forrige landsmøte, og øker dermed antallet
landsmøtedelegater de skal velge fra 2 til 3. Vi vil tro at lokallags-
leder Klaus Jøran Tollan er fornøyd med det.
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Årets første styremøte i BF ble avholdt 15. januar i Lakkegata.
Siri Kolle og Steinar Lakså hadde forfall, ellers var styret fulltallig.
Det ble en spesiell morgen for møtedeltakerne etterhvert som de
kom, siden NITOs AF-utmelding ble gjort kjent denne morgenen.

Lønnssaker var første sak. Styret gjennomgikk erfaringene fra de
lokale forhandlingene i kommunal sektor og situasjonen i statlig
sektor, der de forhandlingene ennå ikke var ferdige. Styret disku-
terte krav til 1999-oppgjøret, men utformingen av kravene ble over-
latt til sekretariatet. Krav vil bli utarbeidet på alle tariffområder.

Fordeling av bevilgningene til BFs lokallag
ble vedtatt. (Resultatet gjengitt på s. 7.) Lo-
kallagene merker seg nok  at «Kr. 17.000
settes i reserve, lokallagene kan søke om
ekstrabevilgning.» Revidert budsjett for
1999 ble også vedtatt som foreslått. (Resul-

tatet gjengitt på neste side.) Gjennomgang av landsmøtesakene var
en viktig del av styremøtet. Resultatet kunne du lese i forrige num-
mer av Bibliotekaren, som på sett og vis var «landsmøtenummeret».

At Bibliotekarforbundet er sterke på profileringseffekter, ville være
å ta for hardt i. Ikke en skarve button eller klistremerke har vært å
oppdrive. Sikkert greitt nok. Men på styremøtet ble spørsmålet be-
handlet for første gang. Fremdeles kan BF knapt kalles noen
markedsføringsmaskin. Styret vedtok nemlig at det skulle «utfor-
mes små jakkemerker i forbindelse med landsmøtet 1999». Styret
tar stilling til øvrige profileringseffekter på et senere møte.

Også en annen sak, en som er udelt mye viktigere, ble også utsatt til
neste møte. Det gjaldt BFs holdning til utdanningskapasiteten ved
bibliotekarutdanningene. Saken hadde vært oppe også på foregå-
ende styremøte. I sakspapiret til denne saken hadde forbundsleder
Randi Rønningen gjort lerretet bredere enn bare å gjelde dimensjo-
neringen av JBI og Tromsø-utdanningen. Hun inkluderte tema som:
nye utdanningstilbud, hvilke fagkombinasjoner som skal kunne gi
en fagutdannet bibliotekar, evaluering av tilbudet ved Høgskolen i
Oslo, formell godkjenning av tittelen sivilbibliotekar, etter- og
videreutdanningstilbud og lederopplæring. Men styret markerte altså
ingen holdning til disse spørsmålene, men utsatte hele saks-
komplekset til neste møte i forbundsstyret.

En viktig sak var det kommende ekstraordinære representantskaps-
møte i AF. Randi Rønningen og Siri Sjursen skulle representere BF.
På grunn av pågående diskusjoner innad i AF kunne BFs stemme-
giving ikke bindes opp. Styret behandlet også en invitasjon om å
delta i et felles AF-opplegg på «Kvinner viser vei»-messa på Ha-
mar i august. Styret bevilget kr. 5.000 til BFs deltakelse på messa.

Som vanlig var det en del faste poster på dagsorden mot slutten av
styremøtet. Situasjonen for Bibliotekaren ble gjennomgått. Det
samme gjaldt BFs hjemmesider, som i alt hadde hatt 9.723 besøk i
1998. Bortsett fra hovedsiden er lønnssidene spesielt godt besøkt.
Under referatsaker ble det redegjort for at BFs sekretariat har vært
med å forhandle fram en avtale for prøveprosjektet med søndags-
åpne bibliotek på Majorstua i Oslo. På slutten av 1998 bevilget flere
kommuner penger til slike prøveprosjekt. Sekretariatet gir råd til
BFs tillitsvalgte i forbindelse med avtale om arbeid på søndag.

Til slutt ble styret orientert om at organisasjonssekretær Sølvi Karl-
sen skulle på bibliotekarutdanninga på Høgskolen i Oslo og holde
arbeidssøkerkurs for studentene. Hun kontakter også utdanningen i
Troms for å avtale kurs der.
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for ZLA, som fungerer som fagfo-
rening for bibliotekarene. Han har
bare 150 bibliotekarer som medlem-
mer i sin organisasjon, dvs. under 30
prosent av alle bibliotekarer. Foren-
ingen har ikke særlig med ressurser.
De er for eksempel uten kontorlo-
kaler, telefon og egne ansatte. Like-
vel jobber de etter beste evne med å
forbedre medlemmers arbeidsvilkår,
med å få etablert flere bibliotek for
å fremme innbyggernes rett til infor-
masjon, og med utdannings-
spørsmål. Det er i dag nødvendig å
reise ut av Zimbabwe for å få seg
bibliotekarutdanning.
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16. desember i fjor var det marke-
ring foran Rådhuset i Oslo. I god
samforstand hadde Kommune-
ansattes hovedsammenslutning i LO,
Yrkesorganisasjonenes Sentralfor-
bund i Oslo, Norsk Sykepleierfor-
bund i Oslo og Bibliotekarforbundet
i Oslo slått seg sammen om å gi et
tydelig julebudskap til budsjettmak-
erne i bystyresalen. Budskapet hadde
tre punkter: «Nei til privatisering og
konkurranseutsetting av Oslo kom-
mune», «Forsvar de ansattes
pensjonsrettigheter. Pensjonskassa
må bestå» og «Nei til aksjeselskap.
Ja til politisk styring.» Årsaken til
markeringa var selvfølgelig det sit-
tende byrådets budsjettforslag.

Markeringa hadde en virkningsfull
og artig form, tilstrekkelig til å bli
gjengitt i Aftenposten. Representan-
ter for fagforeningene var ikledd
julenisse-habitt og hadde med seg
flere sekker med gaver til Oslo-po-
litikerne, som nysgjerrige og for-
ventningsfulle åpnet pakkene de fikk
utdelt. Men «julenissene» syntes
ikke at politikerne hadde oppført seg
særlig pent det siste året. For alt som
var i pakkene, var knapper og glans-
bilder. I oppslaget i Aftenposten var
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både bibliotekarer og Bibliotekar-
forbundet synlige på linje med LO,
YS og sykepleierne. Vel blåst!
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Swets & Zeitlinger, som blant annet
eier Swets Norge, har fått ISO-serti-
fikat for tidsskriftagent-tjenesten sin.
Kvalitetskontrollen er utført av Det
Norske Veritas i Rotterdam. Det er
den internasjonale standarden ISO
9001 som Swets nå tilfredsstiller.
Denne dreier seg om kvalitetssikring
av design, utvikling, produksjon,
installasjon og tjenester. Swets selv
regner rask betjening av kundene
som mest relevant av disse ISO-må-
lene. Swets & Zeitlinger har i dag
over 750 ansatte i 18 land.
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MCB University Press utgir en serie
bibliotekfaglige tidsskrifter på en-
gelsk, bl.a. «Collection Building»,
«The Bottom Line: Managing
Library Finances» og «Interlending
& Document Supply». Disse finnes
alle i papirutgave, men over intern-
ett er det også tilgang på full-tekst
artikler fra tidligere nummer. Det går
an å få gratis prøver på online-tje-
nestene til MCB, noe man ser ved å
besøke tidsskriftenes hjemmeside:
http://www.mcb.co.uk/portfolio/
home.htm.
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Bibliotekforskningsprogrammet, i
samarbeid med Høgskolen i Oslo/
Avdeling JBI og Oslo og Akershus
biblioteklag, inviterer også dette se-
mesteret til en møteserie om
bibliotekforskning. I dette vår-
semesteret er det tre torsdags-

Forbundsstyret behandlet BFs budsjett for 1999 på sitt møte i
januar. Budsjettet ble opprinnelig vedtatt på landsmøtet i april 1997.
Noen av forutsetningene har endret seg siden den gang og styret
mente det var behov for å revidere budsjettet innenfor de rammene
som ble lagt av landsmøtet.
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Budsjettforslaget ble laget med ut-
gangspunkt i 900 yrkesaktive med-
lemmer i 1999, som et gjennomsnitt
for året.. Ved begynnelsen av 1999 manglet BF noen få medlemmer
på å ha 900 yrkesaktive medlemmer. Gjennomsnittet for 1999 vil
derfor bli noe høyere. Det reviderte budsjettet er beregnet ut fra et
gjennomsnitt på 950 yrkesaktive medlemmer. Dette er kanskje noe
høyt. Men da satsene pr. medlem er beregnet ut fra 1998-kontin-
genten, før vi ser effektene av lønnsforhøyelsene, mente forbunds-
styret at det stipulerte tallet ikke er for høyt i forhold til forventede
kontingent-inntekter i 1999.

Da budsjettet ble vedtatt hadde BF ikke innført ordningen med OU-
fond. Detter er satt inn både som inntekt og som avsetning til fond,
i det reviderte budsjettet. Det har tatt utgangspunkt i 750 medlem-
mer i KS-sektoren.

De øvrige inntektspostene er endret i samsvar med regnskapet for
1998.
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Kontingenten til Akademikernes Fellesorganisasjon er revidert i tråd
med vedtak på representantskapsmøte i AF i oktober 1998. Husleie,
porto/telekostnader og reiseutgifter er endret i samsvar med regn-
skap for 1998. Datautgifter har fått en relativ stor påplussing, med
tanke på nytt medlemssystem i 1999.

Kursutgiftene er redusert med kr. 60.000. Forbundsstyret anbefaler
i stedet at BF bruker av OU-fondet til tillitsvalgtopplæring. De mid-
lene som «er igjen» er plassert på Bibliotekaren og diverse.
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Inntekter:
Kontingent                 2.500.000
Abonnementsinntekter 25.000
Annonseinntekter 80.000
Trekk OU-fond 95.000
Renter 10.000
Diverse inntekter 10.000

2.720.000
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Utgifter:
Kontingent AF 260.000
Lønn 940.000
Husleie, kantine 150.000
Datautgifter 115.000
Inventar 30.000
Porto, telekostnader 70.000
Rekvisita, trykkeutgifter 40.000
Reise- og møtekostnader 180.000
Kursutgifter 170.000
Landsmøtet 150.000
Bibliotekaren 280.000
Lokallag 130.000
Diverse 50.000

  2.565.000

Konfliktfond 60.000
OU-fond 95.000

  2.720.000
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7.-10 februar arrangerte Rogaland fylkeskommune v/fylkes-
biblioteket en nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse i
Stavanger. Konferansens navn var «Rett til vers!». Målet med
«Rett til vers!» var å sette fokus på nordisk samtidslitteratur for
barn og unge. Rogaland har tradisjoner for å ha slike store arran-
gementer. Fylkesbiblioteket arrangerte en konferanse med fo-
kus på barne- og ungdomslitteratur første gang i 1993, og siden
har det vært en tilsvarende konferanse annet hvert år. Første året
var det ca. 250 deltagere, men tallet har steget betraktelig siden

den gang. I år var det omtrent
400 mennesker til stede, og stor
flere kan det av praktiske grun-
ner ikke være.

Konferansen har interesse langt
utover bibliotekmiljø, og det var
mange forfattere, forlagsfolk og
folk fra undervisningssektoren

blant deltakerne. Konferansen har et godt ry i hele Norden, og
de fleste deltakerne inkludert foredragsholderne var tilstede i hele
konferanseperioden. På denne måten klarte arrangørene å skape
et rikt miljø der en kunne knytte nye kontakter og få med seg en
mer uformell diskusjon eller flere innimellom møtene.

Fylkesbiblioteket har jobbet med programmet i nesten to år, si-
den forrige konferanse ble avsluttet, og har brukt betydelig res-
surser på å skaffe økonomisk støtte til tiltaket. Fylkesbibliotek-
sjef Leikny Haga Indergaard forteller at mesteparten av midlene

på budsjettet på
rundt 1,4 millioner
kroner er sponsor-
midler, og en rask
gjennomgang av
sponsorlisten bak i
programheftet viser
at over 15 forskjel-
lige organisasjoner
har bidratt.

Indergaard forteller
videre at fylkesbi-
blioteket har brukt
mye personalressur-
ser i arbeidet med
k o n f e r a n s e n .
Programkomitéen
var sammensatt av
både ansatte på fyl-
kesbiblioteket og
«eksterne» personer.
Siden nyttår har alle

på fylkesbiblioteket vært involvert i forberedelsene til konfe-
ransen. Under selve avviklingsfasen har de ansatte på fylkesbi-
blioteket og ved Stavanger bibliotek jobbet dugnad for å få alle
arrangementene knirkefritt gjennomført. Det var også de som
bemannet sekretariatet, loset folk inn og ut av møtelokalene, og
introduserte forfattere og andre foredragsholdere.

Programkomitéen har stort sett klart å få tak i de foredragshol-
derne som sto på ønskelisten, og var i den heldige situasjonen at
problemet heller var å velge blant mulige foredragsholdere, frem-
for å måtte «jakte» på dem. På spørsmål om hvilken foredrags-
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kvelder, alle kl.19.00 på rom R314,
Eva Balkes Hus, Høgskolen i Oslo
(Bislet). Torsdag 25. februar skal
Grethe Eidslott snakke om «Hjelpe-
tropper for modernisering: Ideolo-
gien bak universitets- og høgskole-
bibliotek i Norge 1954-1969».
Torsdag 26. mars skal Louise
Forsetlund snakke om «Mot en
kunnskapsbasert samfunnsmedisin.
Samfunnsmedisineres bruk av og
holdninger til bruk av forsknings-
basert informasjon og informasjons-
faglig intervensjon for å lette tilgan-
gen til slik informasjon.» Og tors-
dag 29. april skal Ragnar Audunson
snakke om «Bibliotekspolitiske bil-
der: Hvilke oppfatninger har folk
flest, kommunepolitikete og biblio-
tekarer om folkebibliotekes rolle?»
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Biblioteksentralen/Edda Interbok
har nå i samarbeid med Skoleetaten
i Oslo etablert Oslo Læremiddels-
enter. Senteret er en spesiell nyskap-
ning som tar sikte på utstillinger,
aktiviteter, informasjon og utvikling
av prosjekter som er av interesse for
grunnskolene (1-10). De er også
åpne for at andre kommuner kan
knytte seg til senteret, dels basert på
de tilbudene som er etablert og dels
på egne lokale ønsker og behov. På
http://www.bibsent.no/edda/ finnes
det både informasjon om Oslo Lære-
middelsenter og Edda Interbok som
er en bokhandel som eies av
Biblioteksentralen.

�
������	��	����������	��
���������
�������������
�$�

Fra Storbritania meldes at The Na-
tional Electronic Site Licence
Initiative (NESLI) har inngått avtale
med Blackwell Science for levering
av elektroniske versjoner av deres
tidsskrifter til britiske universitet.
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holder hun var mest fornøyd med å ha fått tak i denne gangen,
trekker Indergaard frem den engelske forfatteren Aidan
Chambers. Han holdt
da også et svært bra
åpningsfordrag den 8.
februar om litteratu-
rens plass i barn og
ungdoms elektroniske
hverdag. Enten en var
enig eller uenig i
Chambers slutninger,
ga dette foredraget
konferansen en pang-
start og skapte høye
forventninger til re-
sten av foredragene.

Deltakerne kunne
velge mellom 50 mø-
ter/foredrag fra et va-
riert program. Med ca.
40 nordiske forfattere
på programmet, har arrangørene prøvd å få frem et tverrsnitt av
aktuelle navn. Ellers ser en at emner som forholdet mellom barn/
ungdom og lesing og barn/ungdom og internett  ble tatt opp i
flere foredrag. Konferansen har likevel ikke noe bestemt hoved-
tema utover dette, til det er den for stor, sier Indergaard.

Forbausende få  foredrag ble holdt av bibliotekarer, selv om en
slik konferanse burde være en ypperlig arena for oss å delta ak-
tivt på. Indergaard beklager dette, men mener at det er ikke er så
lett å få tak i  bibliotekarer
som er profesjonelle i forhold
til det å holde foredrag.
Indergaard får støtte av et an-
net medlem av
programkomitéen, Thomas
Brevik. Han synes at biblio-
tekarer ofte mangler selvtillit
og kompetanse på det som
ligger utenfor det rent faglige,
og dette problemet vil bare
fortsette så lenge vi heller
ikke har så mange gode rolle-
modeller på dette område.

Indergaard fortsetter: «Selv
om jeg synes bibliotekarer
ikke er så flinke til å rekla-
mere for sine prosjekter og
det gode arbeidet de utfører,
er jeg imponert over mine ansatte både på fylkesbiblioteket og
på Stavanger bibliotek. Alle forfatterpresentasjonene, introduk-
sjonene og serviceinnstillingen ellers som «våre» folk bidro med
er en forutsetning for en slik konferanse.» Så der har vi kanskje
rollemodellene likevel?

Avtalen går ut på at bibliotek ved
britiske høgskoler og universitet i
1999 kan kjøpe elektronisk tilgang
til 130 Blackwell Science tidsskrif-
ter for en enhetlig årlig avgift. Dette
er basert på at bibliotekene opprett-
holder sine eksisterende abonnement
på de trykte utgavene av tidsskrif-
tene. Et partnerskap av tidsskrift-
agent-firmaet Swets & Zeitlinger og
Manchester University Computing
er utpekt til å drifte tjenesten. Mål-
settingen er å overvinne  nåværende
økonomiske og tekniske hindringer,
såvel som lisens-spørsmål, som står
i veien for utstrakt bruk av elektro-
niske tidsskrifter. Tilgangen til tids-
skriftene vil enten bli via NESLIs
vev-grensesnitt eller via andre mel-
lomledd godkjent av Blackwell
Science.
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Hvordan så regnskapstallene for Bi-
bliotekaren ut i 1998? Bladet har rett
nok ikke noe eget budsjett adskilt fra
BFs ordinære budsjett. Men noen av
regnskapstallene i BF-budsjettet
dreier seg bare om Bibliotekaren, og
det kan være interessant å se om vi
traff eller bommet på denne delen av
budsjettet.

På utgiftssida brukte vi 178.289 kro-
ner til trykking av de 12 numrene vi
utga i 1998. Portoutgiftene for å
sende dette ut til medlemmer og
abonnenter var på 21.171 kroner.
Reiseutgifter var på 24.032 kroner,
setteutgifter på 12.000 kroner og di-
verse utgifter på 5.000 kroner. I alt
var utgiftene på 240.493 kroner, godt
under det budsjetterte beløp på
270.000 kroner.

På inntektssida var nok budsjetter-
inga svært forsiktig. Vi var usikre på
om økninga i antall stillingsannon-
ser i 1997 var et blaff eller om vi
hadde etablert oss på et høyere nivå.
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I et oppslag i Aftonbladet 5. februar gikk DIK-förbundets le-
der Britt-Marie Häggström til angrep på den nye svenske TV-
serien «Sally». Hovedpersonen i serien er 35 år gammel, jomfru
og mytoman. Og hun tror at kongen er hennes egentlige pappa.

- TV-serien förstärker nidbilden av bibliotekarier som trista töntar,
sier en opprørt Britt-Marie Häggström til avisa. - Bibliotek kan

vara väldigt sexiga platser där
många människor träffas, inte
bara för att plocka skönlitteratur
från hyllorna. Häggström
protesterar bestemt mot hespe-
treet Sally som vimser rundt på
arbeidsplassen sin, slafsete,
uflidd og fullstendig uinteressert
i tilværelsen.

Svensk TVs nye komiserie har
gjort suksess. Maria Lundqvist
har fått lovord i rollen som Sally,

og kritikerne roser også Sven Wollter i rollen som pappaen Roffe.
Men Britt-Marie Häggström er altså ikke like positiv. Hun ser
serien som et «krokben» for alle seriøst arbeidende bibliotekarers
yrkesliv.

- Det är fel att förlöjliga, varför inte göra en såpa från ett apotek i
stället? Då skulle det handla om medicin och yttre saker som folk
respekterar. När det som nu gäller bibliotek, intellekt och kultur
är det genast lättare att driva med både människan och yrket. Bil-
den av bibliotekarien som blodfattig, tråkig och tystlåten förstärks
av serier som Sally. Yrket får sämre status av såna här saker och
ytterst påverkar det lönesättningen, sier Häggström.

Men Sally selv, Maria Lundqvist, føler seg beklemt av kritikken.
- Det är både skrattretande och hjärtskärande. Jag trodde
bibliotekarier var kloka figurer med större distans än så, jag lovar

att jag aldrig haft några baktankar och jag
ber ödmjukt om ursäkt om någon trott det.
Vi vill bara skratta och roa med Sally. Det
är situationskomik, ingen dramadokumen-
tär, sier hun.

At Sally havnet på et bibliotek forundrer
Maria Lundqvist like mye som det forun-
drer Sally. Og Lundqvist synes ikke at bi-
bliotekarer er «fåniga». - Jag tycker inte ens
att min arbetskamrat Eva i serien är trist.
Och Sally är det inte heller. Hon är en
varelse med stort intellekt som jag trodde
att alla bibliotekarier har, sier hun.

Avisa har også hentet fram et sannhetsvitne
for serien: Maggi Säll, 57 år gammel, har vært bibliotekar i 30 år.
Til avisa sier hun, med en skuldertrekning: - Serien kan inte reta
upp någon, den är för barnslig och verklighetsfrämmande. Vi
lägger inte bullar i kataloglådor, men det gör Sally. Hon är så
tråkig att ingen kan förväxla oss med henne, sier hun.
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Det siste var heldigvis tilfelle. Der-
med hadde vi annonse-inntekter på
92.200 kroner, mens budsjettet lød
på 20.000 kroner. Også
abonnementsinntektene oversteg
budsjettet, men i mer bedskjeden
grad. Vi tok inn 25.225 kroner på
abonnement i 1998, mens budsjettet
lød på 15.000 kroner.
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I etterkant av konferansen «Hvem er
det som tramper på min bro?» i Oslo
3. - 4. desember 1998, ble følgende
spørsmål sendt statsråd Jon Lilletun
fra Telemark fylkesbibliotek: «I den
nye opplæringsloven står det at elev-
ene skal ha tilgang til skolebiblio-
tek. Her kan det ligge en fare for at
kommunens folkebibliotek kan bli
definert som skolebibliotek, og som
nevnt kan det få uheldige konse-
kvenser for barn og ungdoms mu-
ligheter for å få tilgang til bibliotek-
tjenester. Spørsmålet blir da om det
er tenkt at skolebiblioteket får plass
i skolen og ikke i folkebiblioteket,
eller i en kombinasjon som ikke blir
lokalisert i skolen, og om dette vil
bli omtalt videre i forskrifter til § 9-
2 i den nye loven?»

I svaret fra Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet står det:

«I det utkast til forskrift til opp-
læringslova som er sendt på høring
14. januar 1999 er skolebiblioteka
omtalt i forskriftens § 21-1.

Forskriften § 21-1 lyder:
«Skolen skal ha skolebibliotek med
mindre tilgangen til skolebibliotek
er sikra gjennom samarbeid med
andre bibliotek. Bibliotek som ikke
ligg i skolen sine lokale, skal vere
tilgjengeleg for elevane i skoletida,
slik at biblioteket kan brukast aktivt
i opplæringa på skolen. Biblioteket
skal vere særskilt tilrettelagt for sko-
len».»
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Bibliotekarforbundet i Danmark hadde sin general-
forsamling i fjor høst. Og i tråd med denne organisa-
sjonens litt spesielle vedtekter, måtte en del av vedta-
kene gjennom uravstemming etterpå før de kunne gjø-
res gjeldende. Blant annet gjaldt det valgene til de 11
plassene i hovedbestyrelsen. Men selv om dette tilsy-
nelatende er et godt konstruert demokratisk system,
har det lite å stille opp mot det store gjesp som folk
flest møter politikk med i disse tider. Både i Danmark
og Norge. Under 20 prosent av de danske BF-med-
lemmene gadd å stemme på sin egen ledelse.

«En stemmeprocent på bare 20 er bestemt ikke noget
at råbe hurra for. Det kan kun blive bedre», sier BF-
leder Jakob Winding om det bedrøvelige resultatet til
Bibliotekpressen. Og han utdyper: «Naturligvis havde
jeg gerne set, at flere havde deltaget i valget, men dels
er den generelle interesse i samfundet for den slags
valg p.t. for nedadgående. Dels kan det måske være
vanskeligt at finde de meget store fagpolitiske diver-
genser mellom de opstillede kandidater. Da jeg gik
ind i fagforeningspolitik var de politiske forskelle store
- til tider var der tale om voldsomme modsætninger.
Selvom jeg ikke ønsker mig den situation tilbage, så
tror jeg alligevel at en klarere politisk profilering dels
fra hovedbestyrelsen som sådan, dels fra de enkelte
bestyrelsesmedlemmer, vil medvirke til at øge
opmærksomheden omkring og interessen for BF’s
hovedbestyrelse. Under alle omstændigheder vil jeg i
den kommende periode arbejde for en klar markering
af synspunkter - uden at dette går ud over bestyrelsens
handlekraft», sier den danske BF-leder Jakob Winding.

Av organisatoriske grep som blir gjort i det danske
Bibliotekarforbundet, er utvikling av en modell med
representantskap. Et slikt organisasjonsledd finnes i
dag ikke i forbundet. Takket være små avstander i
pannekakelandet, har generalforsamlingene i årevis
fungert som store allmannamøter, med uravstemningen
som en kontrollerende mekanisme i etterkant. Men
dette er altså ikke godt nok lenger.

Av politiske initiativ vil det sikkert komme mange,
skal vi tro Jakob Winding. En større satsing som lan-
seres nå, er kampanjen for profilering og markedsfø-
ring av bibliotekarene. Det er både fagområdet og
yrkegruppen som skal gjøre sine hoser grønne over-
for dansk næringsliv og offentlig administrasjon. For-
målet er blant annet å skaffe arbeid til flere bibliote-
karer. Men først og fremst er det meningen å gjøre
omgivelsene oppmerksomme på hvilke kvaliteter og
hvilke kvalifikasjoner bibliotekarer har.

- Vi skal ud og profilere os. At vi altså taler om netop
bibliotekarer, der kan nogle ting, som andre ikke kan.
Så er det rigtigt, at der også er andre grupper, som
synes de kan de ting, som vi også gerne vil ud og lave.
Den kamp vil komme til at foregå - der er det, at vi
skal være gode nok til at besætte de stillinger, som vi
nu mener er vores. Der er jo en tendens til, at der vil
komme nye personalkategorier både på bibliotekerne,
som vi kender dem, men også i de private virksom-

heder. Der er det, at vi skal være rustede til at komme
ind og varetage de ting som vi nu kan og på den måde
skabe bibliotekariske arbejdspladser, sier BF-sjefen i
Danmark.

Jakob Winding sier at et viktig formål med kampan-
jen er den indre mobilisering i egne rekker. Men han
poengterer at det er kontakten med omverden man skal
fokusere på. Det skal gå ut
direkte reklame til 5000
bedrifter. I tillegg blir det
en annonsekampanje. Til
slutt kommer
«debatpjecen med vores
visioner om biblioteker,
som udsendes til bibliote-
ker og hvor det er menin-
gen, at også publikum skal
få øje på det, og hvor vi
også internt skal forholde
os til det. Her er det længe
siden, det har været forsøgt at skabe en folkelig debat.
Det er en satsning, om det vil lykkes», sier han til
Bibliotekpressen.

Forut for kampanjen har kommunikasjonsfirmaet
Bysted A/S gjennomført en behovsanalyse, som må-
ler «kendskabet til og behovet for bibliotekariske
kompetancer i udvalgte brancher og i den offentlige
administration. Analyseresultatet viste at kjennskapen
til bibliotekarer generelt er dårlig. Halvparten svarer
at de har dårlig kjennskap, og bare 5 prosent av de
som ikke har en bibliotekar i bedriften har noengang
overveiet å ansette en bibliotekar. Videre heter det at
bibliotekarer «forbindes mest med bøger, tidsskrifter
og litteratur, men også med ord som service,
vejledning, kedelig, støvet og uden profil.»

I Bysteds undersøkelse har 14 prosent en bibliotekar
ansatt i bedriften. Heldigvis er det slik at jo bedre
kjennskapen til bibliotekarstanden er, desto bedre er
bedømmelsen av bibliotekarenes image. BF-kampan-
jens formål er nettopp å gjøre noe med begge disse
forhold, både kjennskapen til og bedømmelsen av bi-
bliotekarene. Og når 24 prosent svarte at det er opp-
gaver i bedriften som med fordel kan løses av en bi-
bliotekar, er det gode muligheter for en vellykket kam-
panje for vår danske søsterforening.
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«Bibliotekaren» har etablert seg som et rimelig og effektivt alter-
nativ for annonsering av ledige stillinger. Vi er alene om å komme
ut hver eneste måned året rundt. Vi er alene om å ha så kort pro-
duksjonstid. Vi er alene om å ha så lave priser.

Ta en titt på vår utgivelsesplan på side 2 og våre annonsepriser på
side 3. Neste gang du skal jakte på en bibliotekar kan du trygt ta
kontakt med oss!
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I 1997 kom Buer-utvalgets innstilling «Ny kompe-
tanse : grunnlaget for en helhetlig etter- og
videreutdanningspolitikk» (NOU 1997:25). Der fore-
slås det å innføre en reform som skal gi voksne samme
anledning som dagens unge til utdanning. Den kunn-
skapen vi voksne har fått gjennom grunnutdanningen
må vedlikeholdes og fornyes.

I tiden etter at innstillingen kom
er det nedsatt diverse utvalg
som har arbeidet videre med
innholdet i reformen. I desem-
ber 1998 kom utredningen fra
et partssammensatt utvalg som
skulle «vurdere forslag til lov-
bestemmelser om permisjon til
kompetanseutvikling og krite-
rier for utløsing av permisjon».
Utvalget har bestått av represen-
tanter fra sentrale aktører i ar-

beidslivet. AF har vært representert ved Hilde Borgir,
som også var med i Buer-utvalget.

Nedenfor følger utvalgets oppsummering av sine egne
forslag. Hele utredningen kan leses i NOU 1998:20
«Utdanningspermisjon».

«Utvalget foreslår at arbeidstakere gjennom lov gis en
individuell rett til permisjon fra sitt arbeid for å ta vi-
dere utdanning. For å gjøre denne rettigheten reell fore-
slås særlige regler som sikrer arbeidstakeren rett til å
komme tilbake til virksomheten etter endt permisjon.
Hvorvidt arbeidstakeren skal kunne oppebære hel el-
ler delvis lønn i permisjonstiden, eller om det skal gis
økonomisk støtte til utdanningen, faller utenfor det
mandat utvalget er gitt.

Rettigheten til utdanningspermisjon skal tilkomme alle
arbeidstakere uavhengig av ansettelsesform, hvilken
sektor de arbeider i og ved hva slags virksomhet de er
ansatt. Som grunnbetingelser for rett til utdannings-
permisjon foreslår utvalget at arbeidstaker må ha vært
i arbeidslivet i minst tre år og har vært ansatt hos ar-
beidsgiveren de siste to år. Arbeidstaker som allerede
har hatt utdanningspermisjon i medhold av loven skal
ikke ha rett til ny utdanningspermisjon før det har gått
dobbel så lang tid som den foregående permisjon har
vart, men minst ett år siden den foregående permisjon
tok til.

Det kan i medhold av lovforslaget kun tas ut permi-
sjon for å delta i organiserte utdanningstilbud som gir
en dokumentert kompetanse. Arbeidstakere som ikke
har fullført grunnskole eller ikke har tatt eller fullført
en videregående opplæring, skal ha rett til permisjon
for å ta slik utdanning. Utdanning utover dette må være
yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert
utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant
kompetansegivende etter- og videreutdanning.

Permisjon kan kreves i inntil tre år for å ta slik utdan-

ning som nevnt. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan li-
kevel avtale lengre permisjonstid.

Arbeidstaker som vil nytte sin rett til utdanningsper-
misjon må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette.
Søknad om permisjon skal vedlegges opplysninger om
varighet, faglig innhold og eventuelt opptak til utdan-
ning. Hvor utdanningen som skal tas ikke er grunn-
skole eller videregående opplæring, må også yrkes-
relevans begrunnes.

Utdanningspermisjon kan likevel ikke kreves når det
vil være til hinder for virksomhetens forsvarlige plan-
legging av drift og personaldisponeringer.

Arbeidsgiver skal snarest mulig, men senest innen seks
måneder etter at søknaden er mottatt, underrette ar-
beidstakeren om hvorvidt søknaden innvilges. Ved
permisjoner kortere enn et halvt år må slikt svar gis
innen tre måneder, og hvor det gjelder permisjoner
kortere enn en måned skal svar foreligge innen to må-
neder.

For å løse uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgi-
ver om det er grunnlag for å nekte permisjon, foreslår
utvalget at det opprettes en tvistenemnd.

Arbeidstaker som nytter sin rett til permisjon og som
kommer tilbake til virksomheten innen tre år, har rett
til fortsatt ansettelse i virksomheten i en likeverdig stil-
ling som den vedkommende hadde før permisjonen tok
til. Hvor arbeidstakeren kommer tilbake til virksom-
heten innen ett år etter at permisjonen tok til, har ar-
beidstakeren rett å komme tilbake i det samme arbeids-
forhold vedkommende hadde.

Det foreslås at en rett til utdanningspermisjon lovfestes
i arbeidsmiljøloven kapittel VIII eller som eget kapit-
tel i tilknytning til dette. Arbeidsmiljøloven omfatter
alle arbeidstakere med unntak av nærmere angitte
områder, i første rekke sjøfart, fangst og fiske, samt
militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. Utval-
get forutsetter at det for disse foretas en tilsvarende
regulering.

Et mindretall i utvalget har særmerknader til deler av
utvalgets forslag som gjengitt ovenfor.»

Utredningen har vært ute på høring. Bibliotekar-
forbundet har uttalt seg via AF. Vi har i hovedsak støt-
tet forslagene. Vi er spesielt tilfreds med at det er fore-
slått en individuell rett til utdanningspermisjon. Vi er
enige i at retten skal knyttes mot reelle utdannings-
formål, ikke velferds- og rekreasjonsformål. Utvalget
sier at utdanningen må være yrkesrelatert. Sammen
med den individuelle retten til permisjon mener vi dette
gir muligheter for oss som har en yrkesutdanning vi
ønsker å benytte også i framtiden, men som ønsker en
fordypning som ikke kan relateres direkte til yrkes-
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Ferie-Norge har fått en attraksjon til, spesielt for de
som er glad i bøker. Den norske bokbyen går nå inn i
sin tredje sesong. Her finner du ikke årets nye bøker
med fancy presentasjoner av Lewinskys litterære de-
but. Men kom tilbake om ti år. Da finner du nok både
Lewinsky, Sofies verden og Sportsboken 1998-99 her.
Til en rimelig penge.

For bokbyen i Fjærland er en markedsplass for brukte

bøker. Her finner du hundretusenvis av
brukte bøker fordelt på 14 forskjellige an-
tikvariater og bruktbokbutikker, hver med
sin stil og spesialisering. Noen av butik-
kene ligger i sjøboder, noen i etasjen over
butikken, noen på ferjekaia, andre i hotel-
let. Det hele er samlet på et lite område
med gangavstander.

Den norske bokbyen ble offisielt åpnet av
kulturminister Åse Kleveland 23. juni
1996. Blant initiativrtakerne var blant an-
net Jostein Gaarder og Klaus Hagerup.
Den norske bokbyen er den åttende bok-
byen i Europa. Bokbyene er ulike hveran-
dre, men har mangfold av bøker felles. Hvert år kom-
mer det nye bokbyer. Bare i 1997 ble det åpnet tre, i

Finland, Belgia og Skottland.

Utsalgene i Fjærland er åpne fra mai til september. En
tur til bokbyen kan kombineres med et besøk på Norsk
Bremuseum, med blant annet Ivo Caprinos bre-film
og interaktive modeller. Det
gamle Hotell Mundal i tre er også
noe man burde få med seg.
Dessuten er jo naturen i Fjærland

i seg selv en at-
traksjon.

I løpet av som-
meren er det en
rekke arrange-
ment i bok-
byen. Rundt
St.Hans-tider

går den tradisjonelle
boknatten av stabe-
len. Ellers har det
vært forfatter-møter
og opplesinger i On-
kel Mikkel bokkafé,
Nynorsk Antikva-
riat, Ferjekaia og
Hotell Mundal fra
mai til september.

Kanskje Fjærland og
Sogn og Fjordane
kan bli sommerens
feriemål? Utover vå-
ren kan du sjekke
h t t p : / /
www.fjordinfo.no/
bokbyen/ for mer in-
formasjon om som-
merens tilbud i bok-
byen. Ellers finner
du mye informasjon
om Sogn og Fjor-

dane på http://www.fjordinfo.no/.

utøvelsen. Vi må ha sikkerhet for at yrkesrelatert ut-
danning ikke blir tolket for snevert.

Utvalget har drøftet ulike former for sosiale goder ar-
beidstakere har i dag, men har ikke sagt noe om disse
rettighetene skal gjelde de som har utdanningspermi-
sjon. De mener det var utenfor mandatet. BF har på-
pekt at dette må avklares. Hva skjer når en som har

utdanningspermisjon blir langvarig syk? Hva med ret-
tighetene vi har ved fødsel og permisjon?

BF har også påpekt faren for at arbeidsgiver kan hen-
vise til utdanningspermisjon når det egentlig er snakk
om nødvendig oppdatering for å kunne utføre arbeids-
oppgaver i stillingen en er tilsatt i. Den individuelle
retten til utdanningspermisjon må ikke erstatte den
nødvendige opplæringen arbeidsgiver er forpliktet til
å tilby de ansatte.
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Det er ingen overdrivelse å si at BF har blitt en suk-
sess. Etter årtier med organisasjonsmessig ørkenvand-
ring for det store flertall av bibliotekarer, har vår lønns-
kamp endelig fått et effektivt redskap. Mange sa at det
var umulig. Men takket være god timing, rett strategi
og iherdig arbeid har vi nå en egen velfungerende fag-
organisasjon. Vi nærmer oss tusen medlemmer. Vi har

fått oppsiktsvekkende mange og gode resultat i flere
runder med lokale forhandlinger. Vi har fått respekt
hos motparten og hos andre fagforbund vi samarbei-
der med. En lang rekke BFere er skolert i tillitsvalgt-
arbeid og gjør en flott jobb i å ivareta bibliotekarenes
interesser.

Dersom dette er en rimelig oppsummering nå på slut-
ten av nittitallet, bør vi bibliotekarer ta suksessen inn
over oss. Vi bør løfte hodet, plante beina solid på vårt
litt høyere leie i organisasjons-terrenget og foreta en
nøktern vurdering av hvilke muligheter og begrens-
ninger vi har for å ta ytterligere skritt framover. Kan-
skje vi ikke skal være bare nøkterne heller, kanskje en
tanke dristige også?

Etter min mening må BF fortsatt ha hovedvekten på
lønns- og arbeidsforhold. Det er organisasjonens ek-
sistensberettigelse og det er hovedgrunnen til at bi-
bliotekarer melder seg inn i BF. Vi må jobbe videre
med det gode grunnlaget som er lagt her.

Men hvis vi ikke engasjerer oss i fagpolitikk, vil job-
bene våre endre seg uten at vi styrer det selv. Vi kan
risikere å oppleve at rammevilkårene vi jobber under,
som igjen har stor innflytelse på lønns- og arbeidsfor-
holdene våre, endrer seg vesentlig uten at vi er på ba-
nen. Derfor må BF prioritere mye høyere spørsmål som
gjelder bibliotekarutdanning, ytringsfrihet,
informasjonstilgang, utdanningspolitikk, innkjøps-
ordninger, offentlig politikk på informasjons- og
kommunikasjonsteknologiens område, privatisering av
offentlig virksomhet, m.m.

Av disse faglige og fagpolitiske utfordringene er det
etter min mening et knippe utfordringer som skiller
seg ut som viktigst i de nærmeste 5-10 årene. Og det
er utfordringene som ligger på aksen mellom
bibliotekarenes utdanning og bibliotekarenes yrkes-
utøvelse. Hvis ikke BF griper disse spørsmålene nå,
lar vi en historisk sjanse til å forme vår yrkesrolle gå
hus forbi. Kanskje vi også kan unngå at typografenes
og telefonsentraldamenes skjebne rammer oss.

En sak BF snarest bør markere seg sterkt på, er spørs-
målet om å øke rekrutteringa til bibliotekarutdanninga.
Og parallelt med dette må vi engasjere oss for å få en
økning i opptakskapasiteten til bibliotekarutdanning-
ene. Bibliotekarunderskudd på arbeidsmarkedet har
kanskje gitt oss noe ekstra i lokale lønnsoppgjør. Men
nå er det neppe mer å hente den veien. Nå må vi sørge
for at det i åra framover er mange gode søkere til
bibliotekarutdanningene, at det blir flere studieplasser
og dermed flere som blir uteksaminert, for så å få slutt
på at altfor mange søkelister rundt om består av null
eller én søker. Uten gode søkerlister på bibliotekar-
jobbene, undergraver vi våre egne strategier med å få
opprettet nye stillinger i for eksempel grunn- og vide-
regående skoler.

Det er organisatorisk og kvalitativt underskudd på he-
ving av bibliotekarenes faglige nivå. Vi grunnutdanner
oss, for deretter å sveve rundt som fritt vilt. Det er
mange forskjellige kurstilbydere. Bibliotekar-
utdanningene har altfor liten andel av tilbudene. Det
faglige nivået på etter- og videreutdanningstilbudene
er for ujevnt. Er det ikke naturlig at den fagforeninga
som nettopp representerer de som har den biblioteka-
riske grunnutdanninga, også markerer seg på spørs-
mål om bibliotekarisk etter- og videreutdanning?

Og så var det innholdet i bibliotekarutdanningene. Det
skjer spennende ting i Tromsø. Det kan vi knapt si om
bibliotekarutdanninga i Oslo? Høgskolen har fått gjen-
nomført en evaluering av bibliotekarutdanninga, men
den ble underkjent av høgskolestyret fordi de mente
den var for dårlig. Kanskje den også pekte på noen
vanskelige veivalg JBI står overfor? Hva skal være
kjernefag og hva skal være valgfag? Hvilken kunn-
skap må alle bibliotekarer ha? Blir diskusjonene litt
for truende for katalogisatorene og skjønnlitteratene
på JBI? I så fall er det Bibliotekaforbundet som må få
denne diskusjonen på skinnene igjen. Og det er natur-
lig at BF stiller krav om endringer i hva bibliotekar-
utdanningene skal inneholde.

Dersom BF tar disse vurderingene inn over seg og
ønsker å prioritere fagets utvikling høyere, med spesi-
ell fokus på utdanning, så må det få organisatoriske
konsekvenser. Bibliotekarforbundets studentlag i Oslo
må få en høyere profil innad i BF. Tromsø-studentene
som er BF-medlemmer må også bli mer synlige. Og
videre må en høynet fagprofil på BF sees fra to syns-
vinkler. Den ene synsvinkelen: BF-ledelsen må bli flin-
kere til å gi muligheter og handlingsrom til flere
«tenkere», «aktivister» eller «bibliotekpolitikere» i BF.
Den andre synsvinkelen: BF-medlemmer burde tenke
gjennom hvor de bruker sine organisatoriske krefter.
Flere bibliotekarer med kunnskaper, trøkk og engasje-
ment burde bruke sine krefter i BF-sammenheng.
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- Tidligere har IFLA fått invitasjoner til å avholde
konferanse i Israel. Men reaksjonen har vært at det har
man ikke vært parat til ennå. Men da det kom en invi-
tasjon da fredsprosessen var på sitt høyeste, sa IFLA
ja takk. Også for på denne måten å uttrykke sin tro på
og sine forhåpninger til denne prosessen.

Slik uttrykker IFLAs generalsekretær Leo Voogt seg i
et intervju med vårt danske søsterorgan Biblioteks-
pressen på nyåret. Det er mange bibliotekarer som har
lurt på hva i all verden IFLA tenkte på da de bestemte
at den årlige IFLA-konferansen skulle arrangeres i Je-
rusalem i år 2000? Svaret fra Voogt vitner om at orga-
nisasjonen har hatt en naiv og noe kunnskapsløs tro på
hvilken rolle en verdenskonferanse i den israelske de-
len av Jerusalem kan spille. Bedre blir det ikke når
forklaringa blir utvida:

- At nettopp Jerusalem som konferanseby ligger på
topp-ti listen over konferansebyer internasjonalt og
både har et glimrende konferansesenter og en sterk
infrastruktur, spilte selvfølgelig også inn. Å legge kon-
feransen til Tel Aviv eller Haifa var ikke et realistisk
alternativ. I 1996 kom så det sjokkerende mordet på
statsmminister Rabin, og siden er den politiske situa-
sjonen i området blitt kraftig forverret. Så det er abso-
lutt ikke uproblematisk å avholde konferansen nett-
opp der, sier IFLAs generalsekretær.

Det må ha gått verdens bibliotekorganisasjon hus forbi
at fredsprosessen, som de altså mener å støtte, skjøv
spørsmålet om Jerusalems status foran seg som en varm
potet. Den isrealske annekteringen av Øst-Jerusalem,
og proklameringen av Jerusalem som Israels hoved-
stad, er ikke anerkjent internasjonalt. Palestinerne blir
systematisk fordrevet fra Jerusalem. De østlige byde-
ler blir hus for hus, tomt for tomt konfiskert av isra-
elerne. Vestbredd-palestinere har fått det værre enn
noen gang å komme seg til det kommersielle senteret
som Jerusalem er for dem, å komme seg til
familiemdelemmer som bor i Jerusalem, å komme seg
til sykehus og legespesialister i Jerusalem, å møte Gaza-
palestinere i byen som tradisjonelt er det geografiske,
kulturelle og religiøse senteret for palestinere. Dette
kan konkretiseres med et bibliotek-eksempel:

Salim El-Bast var biblioteksjef ved Arab Studies So-
ciety i Øst-Jerusalem da jeg traff ham første gang i
1994. Han bodde i byen Ramallah på Vestbredden, en
strekning på 20 minutter med bil fra den hellige stad.
Salim reiste på jobb til Jerusalem hver morgen og hjem
til Ramallah hver ettermiddag. Etter Oslo-avtalen be-
gynte oppdelingen av Vestbredden i A-, B- og C-om-
råder, med muligheter for israelske myndigheter å lage
en rekke nye restriksjoner i palestineres bevegelses-
frihet mellom Vestbredden og Jerusalem. For Salim
El-Bast betød det å miste jobben. Hans «reise-
dokumenter» ga ham ikke lenger tillatelse til å reise
inn i Jerusalem. Han er i dag å finne som biblioteksjef
i den lille byen Bireh utenfor Ramallah. Sikkert en in-
teressant og fin jobb, men altså ikke av fri vilje.

Det hører med til historien at det var Salim og hans

kollegaer som kunne fortelle at det israelske militæret
stengte biblioteket ved Arab Studies Society i 4 år på
åttitallet. Da Salim kunne komme inn i bygningen igjen
i 1988, hadde israelerne fjernet hele emnekatalogen.
Mange års arbeid var ødelagt. Katalogen er aldri re-
turnert, hvis den da overhodet eksisterer lenger.

Det hører også med til historien at bibliotekarer på
Vestbredden og i Øst-Jerusalem har slitt med å få sine
bestilte bøker og
tidsskrifter gjen-
nom den israelske
sensuren. Ofte har
det vært nødven-
dig for biblioteka-
rer å kjøpe ara-
biske tidsskrifter hvis de har fått kommet seg til den
jordanske hovedstaden Amman. Men ved flere anled-
ninger har den israelske grensekontrollen mellom Jor-
dan og Vestbredden konfiskert tidsskrifter under hen-
visning til hvor de er utgitt. At de samme tidsskriftene
senere er funnet igjen på hyllene til det topp moderne
biblioteket til det israelske Hebrew University på
Mount Scopus, har vært ganske provoserende. Hebrew
University på Mount Scopus ligger som en festning
øverst på en høyde i Øst-Jerusalem.

Dette er selvfølgelig bare en liten flik av et stort poli-
tisk, og bibliotekpolitisk, lerret med mange fasetter.
Dette er bare noen biter av informasjon som jeg har
blitt kjent med under mine besøk i Israel og Palestina.
Men de mange informasjonsbitene vi blir bombardert
med fra Midt-Østen må ikke hindre oss i å se at det er
hovedlinjer i det store bildet. Og noen av disse hoved-
linjene dreier seg om en stor befolkningsgruppe som
systematisk blir undertrykt og forsøkt usynliggjort.
Store konferanser i den vestlige israelske delen av Je-
rusalem er en del av dette bildet.

I denne situasjonen går IFLA altså inn og tror at en
internasjonal konferanse i Jerusalem, som et rent isra-
elsk arrangement, vil bidra til fredsprosessen. Det må
regnes som i beste fall naivt. Men IFLA har vært ute
en vinternatt før. Leo Voogt nevner dette i det samme
intervjuet med Bibliotekspressen:

- I IFLA har man alltid hatt den meget viktige regel at
deltakere fra alle land skulle være velkomne på de år-
lige konferanser. Til konferansen i Beijing var det så-
ledes også adskillige delegater fra Taiwan til tross for
det spente forholdet mellom styret der og den kine-
siske folkerepublikk.  Og de deltok svært aktivt på
konferansen. Vi har da også fra de høyeste myndighe-
ter i Israel fått garantier for at delegater fra de arabiske
landene får adgang til Jerusalem-konferansen, sier
Voogt.

Men han innser raskt at realpolitikken har forrang fram-
for de ideelle garantier, og fortsetter:

- Men slik som situasjonen avtegner seg i Midt-Østen
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Denne lille artikkelen ga meg en god unnskyldning
til å leke litt på nettet. Dessverre blir tiden ofte altfor
knapp til det, selv om man vet det er den beste måten å
bli kjent med internett på.

Jeg tenkte jeg fikk begynne seriøst med å nevne
Northern Light. (http://www.northernlight.com/).
Dette er en favoritt jeg bruker ofte i tillegg til feks.
Altavista. Fylkesbiblioteket har konto i Northern
Light, og kan kjøpe artikler fra Special Collection.
Dette sparer oss for mye tid. Isteden for  å vente
på at en papirkopi skal komme i posten, får en
hele artikkelen opp
på skjermen og kan

printe den ut der og da.
Men selv uten Special
Collection synes jeg tref-
fene er veldig bra her.

Et annet nettsted jeg bru-
ker mye er Vestfold-
bibliotekenes referanse-
sider (http://
www.vf.fylkesbibl.no/ref/
). Vestfold fylkesbibliotek har gjort en kjempefin jobb
med å samle relevante lenker innen forskjellige emner.
Her finner man så og si alltid et sted å starte jobbingen

med en «umulig bestilling». Østfold fylkesbibliotek
har også en fin lenkesamling.

Etter så mye seriøsitet er det vel på tide med en hvile-
pause. Sjekk ut noen av pekerne til Petres program 9-
11  «Dagens nettside» (http://www.nrk.no/petre/
nielleve/linkene.html). Her har lytterne kommet med
forslag til pekere og her finner man litt av hvert! Feks.
«Gale lover og regler fra USA» og «Dorullsiden». Hvis
du er trøtt og lei finner du sikkert noe på denne listen
som får humøret opp.

Trondheim folkebibliotek ved Europabiblioteket har
en veldig nyttig hjemmeside for de av oss som synes
EU er helt uangripelig (http://
www.trondheim.folkebibl.no/europa/). Her får man en

ide om hvordan man skal
finne informasjonen man
jakter på, og heldigvis kan
man fortsatt bruke telefo-
nen!

På slutten av dagen er det
store spørsmålet alltid:
Hva skal vi ha til middag?
Jeg forslår  «Mat fra norsk
landbruk» (http://
WWW:FORUM.NO/

norskmat/). Her har de en kjempefin kokebok. Du blir
garantert sulten. God appetitt!

��%�,	��
������������


2	��
����3���&�%
4���
�������������	
5
/��
��$��,�����
���������

akkurat nå, vil myndighetene i flere land sikkert forby
deres innbyggere å delta på konferansen. Og det blir
det sikkert vanskelig å stille noe opp mot. Sammen med
den meget aktive israelske bibliotekforeningen legger
vi oss selvfølgelig i selen for å gjøre konferansen så
attraktiv som mulig. Men jeg er jo spent på hvor stor
tilstrømmingen blir.

Jeg vil tro at lederen for den palestinske bibliotek-
foreningen, biblioteksjef Ali Toqan ved folkebiblioteket
i Nablus på Vestbredden, vil se ironien i denne uttalel-
sen. For helt fram til midten av nittitallet var det umu-
lig for palestinske bibliotekarer å få israelsk tillatelse
til å etablere sin egen bibliotekforening. Den militære
okkupasjon gjorde reising vanskelig og ansamling av
folk ulovlig. Når Palestinian Library and Information
Association (PLIA) i dag jobber og sliter for å fremme
biblioteksaken i Gaza og på Vestbredden, er det altså
på tross av det israelske regimet, som altså har tillatt
den israelske bibliotekforening å vokse seg stor og ak-
tiv nok til å søke og få tildelt verdenskonferansen av
IFLA.

At IFLA helt klart rives mellom å se det realpolitiske

problem de har kjørt seg inn i, og de ideelle håp de
ønsker å formidle i området, kommer tydelig fram av
det Leo Voogt sier videre:

- I Jerusalem risikerer vi at boikotten fra visse land
blir fullstendig, og i utgangspunktet har ikke IFLA
den store representasjonen i den arabiske verden. Det
er planer om, i tilknytning til selve konferansen, å av-
holde et regionalt seminar i et av de arabiske land el-
ler i det palestinske selvstyreområdet. For på den må-
ten å markere IFLAs ønske om å få den arabiske
bibliotekverden mer engasjert i organisasjonens arbeid.
Jeg håper det lar seg gjøre, sier IFLAs generalsekre-
tær Leo Voogt til Bibliotekpressen.

 Nå må det sies at Leo Voogt fortjener mye ros for sin
innsats gjennom seks år i IFLA. Hans befatning med
valget av Jerusalem som sted for verdenskonferansen
i 2000 er kanskje ikke den største, jeg var ikke flue på
veggen da disse avgjørelsene ble tatt i IFLA. Hans
rolle nå er uansett å forklare denne situasjonen som
best han kan. La derfor ikke disse kritiske betraktnin-
ger rundt hans uttalelser om Jerusalem-konferansen
stå som noen vurdering av Voogts innsats i IFLA, når
han nå takker av etter 6 år som generalsekretær.

I løpet av denne årgangen vil tolv bibliotekarer
bli invitert til å presentere fem favorittsteder på
verdensveven.  Hva synes de er informative, in-
teressante eller flotte nettsteder, og hvorfor sy-
nes de det? I dette nummeret er det Cathrine
Undhjem sin tur. Hun er distriktsbibliotekar ved
Akershus fylkesbibliotek.

(forts. fra forrige side)
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1.-3. Oslo Nordisk kurs for folkebibliotekarer:

Emnegjenfinning av litteraturen
Høgskolen i Oslo-JBI 15.1.

19. Oslo Fokus på fagbiblioteket NBF/HiO-JBI 8.3.

/ 
��

8.-9. Asker Internkommunikasjon Forum for offentlig informasjon (FOI) *

16. Oslo Bibliotekarforbundets landsmøte BF

22.-23. Oslo Katalogisering i normarc Høgskolen i Oslo-JBI 22.2.

+	�

4.-5. Oslo Seminar om evidence based medicine
(EBM)

Høgskolen i Oslo-JBI 1.4.

�$��

6.-7. Oslo Kunnskapsorganisasjonsdager Høgskolen i Oslo-JBI 1.4.

3.-4. Oslo Litteraturdager Høgskolen i Oslo-JBI 1.5.

6�����

12.-13. Bergen Offentlighetsloven-praktisk anvendelse Forum for offentlig informasjon (FOI) *

7���%��

15.-16. Oslo Sannhetens øyeblikk: Strategisk bruk av

førstelinjetjenesten
Forum for offentlig informasjon (FOI) *
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19.-21. Hurtigruta Strategisk informasjonsplanlegging Forum for offentlig informasjon (FOI) *

10-12. Oslo Kurs for tillitsvalgte, kommunal
sektor - del A

AF-forbundene i Lakkegata 19.2

21.-23. Oslo Kurs for tillitsvalgte, kommunal
sektor - del B

AF-forbundene i Lakkegata 19.2

4.-7. Mo i Rana Barentskonferansen for bibliotek Rana bibliotek, Nordland fylkesbi-
bliotek og NBR

5.-7. Oslo Kurs for tillitsvalgte, kommunal
sektor - del A

AF-forbundene i Lakkegata 16.4

/$�$��

25.-27. Oslo Kurs for tillitsvalgte, kommunal
sektor - del B

AF-forbundene i Lakkegata 16.4

�� ��%��


1.-3. Oslo Kurs for tillitsvalgte, statlig sektor - del A AF-forbundene i Lakkegata 13.8

22.-24. Oslo Kurs for tillitsvalgte, statlig sektor - del B AF-forbundene i Lakkegata 13.8

27.-29. Oslo Videregående kurs for tillitsvalgte,
uavhengig av sektor.

AF-forbundene i Lakkegata 8.10.

5. Oslo Presentasjonsteknikk og aktiv møte-
ledelse

Biblioteksentralen 22.2

12. Oslo Reparasjon av bøker Biblioteksentralen *

19. Oslo Fantasy-litteratur Biblioteksentralen 8.3.

26. Oslo Mot en kunnskapsbasert samfunnsme-
disin

NBF/HiO/Bibliotekforskningspro-
grammet

*

8.-9. Trondheim Gruppen som redskap for læring - hvor-
dan oppnå gode samarbeidsrelasjoner?

Norsk Fagbibliotekforening 22.2.

21. Oslo Skvip eller harmløs moro? Serielitteratur
for barn

Biblioteksentralen *

29. Oslo Bibliotekspolitiske bilder NBF/HiO/Bibliotekforskningspro-
grammet

29. Oslo Sakprosa/faglitteratur for voksne Biblioteksentralen *

31. Oslo Faglitteratur for barn Biblioteksentralen *

11. Oslo Multimedia i biblioteket Biblioteksentralen *

* Kontakt arrangør
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BAMBLE KOMMUNE
Bamble kommune ønsker medarbeidere som er
serviceorientert, fleksible, forandringsvillige, ær-
lige og har vilje og evne til samarbeid.

ENHET FOR KULTUR

BIBLIOTEKAR I. - VIKARIAT 1 ÅR
100% stilling - ltr 25-29.
Ledig fra 1.4.99.

Arbeidssted vil være hovedbiblioteket og vakter på en av fi-
lialene. Stillingen inngår i vanlig vakttjeneste, med ansvar
for bibliotektilbud til barn og unge,

Vi søker en selvstendig og fleksibel person som liker å jobbe
med mennesker. Kunnskap om barnebibliotekarbeid er øn-
skelig. I tilfelle søkere uten formell kompetanse vil vi vur-
dere søkere med annen fag- og erfaringsbakgrunn som liker
å jobbe med barn og ungdom, og som kan dokumentere rele-
vante kunnskaper.

BIBLIOTEKAR I
100% stilling - ltr. 25 - 29
Ledig fra 1.4.1999.

Stillingen omfatter ansvar og drift av filialen på Stathelle som
driver utstrakt aktiv virksomhet.  I tillegg kommer ordinær
publikumstjeneste og katalogisering på hovedbiblioteket.

Vi søker en person med gode samarbeidsevner og vilje til å
oppnå resultater. Krav til stillingen: Eksamen fra Høgskolen
i Oslo, bibliotek- og informasjonsstudier el. tilsvarende.

Gjelder begge stillingene:
Studenter fra årets kull oppfordres til å søke. De som blir
tilsatt inngår i bibliotekets vaktordning med arbeidssted på
hovedbiblioteket og en avdeling.

Opplysninger om stillingene fås v/henv. til biblioteksjef Åsta
Hagen, tlf. 35 96 53 09.

For alle stillingene gjelder:

Arbeidstaker tilsettes i Bamble kommune på de vilkår som
til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler, regle-
ment og ansettelscsdokumenter.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Personlig egnet-
het vektlegges. Vi jobber for kjønnsmessig balanse i alle stil-
linger.

Søknad på stillingen vedlagt CV og kopier av vitnemål og
attester sendes Bamble kommune, personalavdelingen, 3970
Langesund innen 20. mars 1999.

Søkerne bes sende en søknad for hver stilling det søkes på
vedlagt vitnemål/attester.

Aud Blankholm ble valgt til ny AF-leder på
det ekstraordinære representantskapsmøtet 28.
januar 1999. Hun har bred oppslutning i AF og
møter store forventninger. På rep.møtet takket

hun slik for tilliten:

«Jeg tar i mot vervet
som AFs leder fordi
jeg har tro på den or-
ganisasjonen vi i dag
har vedtatt plattform
og vedtekter for. Vi

skal sammen bygge en sterk AF-identitet, tuftet
på det beste fra det gamle AF, foredlet med ny-
vunne erfaringer og en organisasjonspolitisk mer
moden organisasjon.

Organisasjons-Norge er i forandring. Vi hilser
konkurransen fra LO velkommen. Bevisst, lang-
siktig arbeid må til for at AF fortsatt skal være
det beste valg for utdanningsgruppene. Jeg me-
ner utdanningsgruppenes interesser er best tjent
med det verdi- og interessegrunnlag AF bygger
på. Det nye AF vil bygge videre på vår forank-
ring i yrkes- og fagfellesskap og medlemmenes
interesse for faglige og etiske utfordringer knyt-
tet til utøvelsen av våre yrker og profesjoner.

Satsing på kunnskap og kompetanse er vårt vik-
tigste bidrag til å utvikle arbeidsliv og samfunn
inn i neste århundre. Gjennom praksis skal vi
vise at medlemmenes sterke yrkesforankring,
profesjonsstolthet og faglige bevissthet er en
styrke i utviklingen av kompetansesamfunnet.Vi
skal bruke vår kunnskap, vår kompetanse og vår
yrkesstolthet til å videreutvikle arbeidsliv og vel-
ferdssamfunn. Dette gjør vi med bevissthet om
at våre medlemmers interesser ivaretas best i et
moderne, liberalt samfunn: Et samfunn bygd på
likestilling, der respekt for enkeltmennesket går
hånd i hånd med gode fellesskapsløsninger.

AF skal fortsatt være en hovedorganisasjon. Vi
vil søke samarbeid med andre arbeidstakerorga-
nisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, for å
videreutvikle faglige og sosiale rettigheter, ar-
beids- og inntektsvilkår. Arbeidstakernes inter-
esser og medlemmenes arbeids- og inntektsvilkår
skal stå i sentrum for vår virksomhet – til beste
for den enkelte og for samfunnet. Vi vil stille
krav, og ta ansvar.

Det nye AF skal være en sterk part, både i of-
fentlig og privat sektor. I dag skal vi markere. I
morgen begynner arbeidet. Igjen takk.»
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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 lufthamn. 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. Biblio-
teket 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 for tida lønna i lønnstrinn 35, 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 26. mars d.å.

Kultursjefen
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Marit Monstad er ansatt som biblioteksjef i Gran.
Hun begynte i den nye jobben ca. 10. februar. Monstad
har tidligere vært ansatt som biblioteksjef i Gloppen.

Thora Vik er ansatt som biblio-
teksjef i Øygarden kommune.
Hun begynner i jobben 1. mars

Valg i AF:

Det er foretatt diverse valg i AF-
systemet. De fleste har vel fått
med seg at Aud Blankholm fra
Norsk sykepleierforbund er
valgt til ny leder i AF, noe som
ser ut til å bli  regnet som et godt
valg i alle leire. Som nestleder i
styret er valgt Martin Bjerke,

som er leder i Norges Farmeceutiske forening. Alle for-
eninger med over 10.000 medlemmer har fast plass i
styret, og fra disse kommer Laila Fossum (nestleder i
Lærerforbundet), Erik Bårdseng (nestleder i Norsk sy-
kepleierforbund) og Erik Prytz (generalsekretær i
NITO). Fra de andre AF-forbundene er det valgt to,
med to vararepresentanter. Den ene er nestlederen,
Martin Bjerke, den andre er Anne Lexow, leder i Nor-
ske Fysioterapeuters forbund. I tillegg skal 1. varare-
presentant møte, det er Karin Liabø, leder i Norsk
Ergoterapeutforbund. 2. vara er Helge Iversen, leder i
Universitet- og Høgskoleutdannedes forbund.

Bente Slaatten fra Norsk sykepleierforbud er valgt til
leder i AF-K (kommunesektoren utenom Oslo). Her er
Randi Rønningen en av tre representanter fra «de øv-
rige» AF-forbundene.

Anders Folkestad, Lærerforbundet, er gjenvalgt som
leder i AF-S (statssektoren), her har BF ingen repre-
sentasjon.

Bente Eide, Norske Fysioterapeuters Forbund, er valgt
til ny leder i AF-K/Oslo. Her er BFs Kisten Leth
Nielsen en av tre representanter fra «de øvrige».
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«Bibliotekaren» er en månedlig nødvendighets-
artikkel for svært mange bibliotekarer i Norge.
Er du medlem av Bibliotekarforbundet får du
bladet gratis. Andre kan abonnere. For kun 250
kroner får du 12 nummer sendt hjem til deg.
Kontakt BFs sekretariat for medlemskap eller
abonnement.
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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
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Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.
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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

4������

Anne Woje
Fredrikstad bibliotek,
Boks 100, 1601 Fredrikstad
Telefon: 69 38 34 33
Telefaks: 69 38 34 34
E-post: annew@fredrikstad.folkebibl.no
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Inger Lise Strømme
Trondhjemsveien 7,
0560 Oslo
Telefon: 22 67 84 33
E-post: ingli-st@online.no
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Birgitta Lund-Grønberg
Valler videregående skole
Brynsveien 46, 1300 Sandvika
Telefon: 67 80 57 50
Telefaks: 67 80 57 51
E-post:
birlund11@vgs.pilot.akershus-f.kommune
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Torun Torsteinsrud
Høgskolen i Oslo
Avd. for JBI
Pilestredet 52, 0167 Oslo
Epost:
torun.torsteinsrud@stud.jbi.hioslo.no
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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
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Helga Amdal Stensen
Kvæfjord bibliotek
9410 Borkenes
Telefon:  77 09 34 44
Telefaks: 77 09 34 44
E-post: kvaefjord.bibliotek@online.no
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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
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Morten Haugen
Ørland folkebibliotek
7130 Brekstad
Telefon: 72 52 42 72
Telefaks: 72 52 53 10
E-post: orland@online.no
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Rannei Husby Furre
Kristiansund folkebibliotek
Postboks 163, 6501 Kristiansund N.
Telefon: 71 58 67 50
Telefaks: 71 58 67 59
E-post: ranneif@online.no
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Lise Vik-Haugen
Sogndal vidaregåande skule
Trolladalen 28, 5800 Sogndal
Telefon: 57 67 64 00
Telefaks: 57 67 64 90
E-post: lisev-h@online.no
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Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek, Fylkeshuset,
5020 Bergen
Telefon: 55 23 93 74
Telefaks: 55 23 93 79
E-post:siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no
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Elisabeth Dyvik
AS Norske Shell
Undersøkelse og produksjon
Boks 40, 4056 Tananger
Telefon:  51 69 34 29
Telefaks: 51 69 30 30
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Anne Kristin Undlien
Kristiansand folkebibliotek
Postboks 476, 4611 Kristiansand
Telefon: 38 02 91 65
Telefaks: 38 02 91 63
E-post: anne.kristin.undlien@krkom.no
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Elisabeth Bergstrøm
Porsgrunn bibliotek
Floodsgate 1, 3909 Porsgrunn
Telefon: 35 54 71 71
Telefaks: 35 55 90 93
E-post:  elisabet@PorsBib.bibsyst.no
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Grethe Olaussen
Holmestrand bibliotek
Langgt. 82, 3080 Holmestrand
Telefon: 33 05 10 45
Telefaks: 33 05 37 84
E-post: grolauss@online.no
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Anne Stenhammer Skjæret
Røyken videregående skole
3440 Røyken
Telefon:  31 29 22 41
Telefaks: 31 29 22 10
E-post: askjaret@online.no
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Randi Rønningen
BFs sekretariat,
Lakkegata 21,
0187 Oslo
Telefon jobb: 22 17 04 95
Faks: 22 17 04 96
Telefon privat: 22 19 56 41
Epost-adresse: randi.ronningen@bibforb.no
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May Line Angell, Hammerfest bibliotek
Siri Kolle, Fredrikstad bibliotek, Avd. Onsøy
Steinar Lakså, Forlagssjef, Meråker
Hanne Fosheim, Fylkesbiblioteket i Akershus
Kari Lifjell, Deichmanske bibliotek
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Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek,
Fylkeshuset,
5020 Bergen
Telefon jobb: 55 23 93 74
Faks: 55 23 93 79
Telefon privat: 55 93 21 83
Epost-adresse: siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no
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Mona Magnussen, Troms fylkeskommune
Ingebjørg Aagre, Aust-Agder fylkesbibliotek
Aasa Storlien, Brønnøy folkebibliotek
Aud Guttu, Rælingen bibliotek
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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

����������	



(���
	�
����6

���������	
��
������

"	����	�	��8

98:7�#���

����"'+


�������

“Nu?” Han lot oss få et flyktig glimt av svarte plomber. “Første
gang på bibliotek?”
“Ja, jeg er redd for det,” innrømma jeg.
“Ja, slik har vel verden nu engang blitt,” sa mannen med et lite
nasalt sukk og jeg så at noe trist løp barbeint gjennom blikket
hans. “Men la meg nu endelig få presentere meg ...” Han stakk
fram ei smal, hvit hånd med tre svarte hår på håndbaken. “Mitt
navn er Henriksen,” sa han stivt. “Jimmy Henriksen - jeg er bi-
bliotekar,” la han til med et lite bukk.
“Bibliotekar?” Jeg greip hånda. Den var kald og tørr. “Jeg trodde
det var en type dataprogram, jeg.”
Jimmy Henriksen smilte overbærende. “Nei, min venn, faktisk
finnes det også mennesker som er bibliotekarer.”

Fra Torbjørn Moens
“Cyber-Jonas - en framtidsthriller for ungdom”

Oslo : Gyldendal, 1998
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