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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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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.
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Sommeren er over oss, og de fleste har planlagt årets ferie.
Folk reiser mye, mange søker sol og sjø, mange søker eksotiske
opplevelser, og alle håper å «lade batteriene». Selv med beskjedne
lønnsslipper, klarer de fleste å unne seg ferieavkobling etter øn-
ske, om ikke hvert år, så av og til. Selv hadde jeg min første
sydentur etter endt bibliotekutdanning i 1970. Senere har både
jeg og familien min satt mer og mer pris på fjellet. Det kan være
svært billig. Det kan være sosialt eller selvvalgt ensomt. Du er

garantert flotte opplevelser, også kulturelle. Og
ingenting gir mer fysisk og psykisk overskudd
enn vandringer i fjell og daler - i vårt eget land
eller i andre. Det er typisk norsk å søke ut i natu-
ren, kanskje særlig for de urbane. Ekstra godt
smaker det når man kan velge.

Et typisk trekk ved det postmoderne samfunn er
alle de valg du hele tiden blir stilt overfor:Java

Blue Mountain eller Cappuccino, hard elle myk madrass, heil-
norske kofter eller billige etterligninger made in Portugal, storby-
ferie eller den gamle familiehytta. Langt vanskeligere og vikti-
gere er det når du skal velge utdanning og yrke, valg som kan bli
bestemmende for levestandard og livsstandard, innskrenke eller
utvide valg av bosted, gi muligheter for personlig utvikling og
økonomisk rom for bl.a.en spennende ferietur når utferdstrangen
kommer over deg.

Hvilke muligheter  har f.eks. bibliotekarer? I hvor stor grad kan
vi velge arbeidssted og dermed alt det andre? Er vi klar over kon-
sekvensene av våre valg? Vi vet at storbyen trekker, at familie og
venner betyr mye, at utdanning velges utfra interesser og leg-
ning, like ofte tilfeldig eller etter tradisjoner. Hvor mye betyr lønn
for dere unge, arbeidssøkende bibliotekarer? Hvor store utfor-
dringer våger dere å ta for å starte i noe mer enn lønnstrinn 21?
Blir dere skremt av lederansvar eller krav om spesielle kunnska-
per og erfaringer? Er det dere som er for kravstore til lønn eller
jobbinnhold, eller er det arbeidsgiverne som ikke har romslighet
nok til å gi en nyutdannet tid til å sette seg inn i stedlige spesiali-
teter - enn si ikke verdsette deres (vår) kompetanse og arbeidska-
pasitet? Hva kan være grunnen til at et fylke som Rogaland med
kanskje landets høyeste lønnsnivå for bibliotekarer, et mildt, nes-
ten sydlandsk klima og landskap og en høyst livlig og europeisk
by innen rimelig rekkevidde, ikke får mer enn seks kvalifiserte
søkere til 31 utlyste stillinger? Hvor er viljen til å brenne broer,
åpenheten for nye impulser og sansen for faglige valgmulighe-
ter?

Hvordan står det til med oss kolleger med mer enn 20 år i ar-
beidslivet bak oss? Er vi villige til å brenne noen broer, søke nye
jaktmarker, satse friskt på videreutdanning og selv bidra til
meningsfyllt yrkesaktivitet? Eller gleder vi oss til vi kan gå av
med pensjon som 62-åringer? Å brenne broer kan være forbun-
det med smerte, uro og tvil. Men du verden så spennende og vital-
iserende det også kan være! I disse dager har jeg solgt huset mitt
- er eiendomsløs, men ikke hjemløs. Hele familien er involvert i
pakking og lagring, diskusjoner om mors og fars nye muligheter
og selvsagt hovedstadens kulturelle meny. Vi har bestemt oss. Vi
ser oss ikke tilbake. Oslo - here we come!

Forutsatt at frosken ikke har et bibliotek til rådighet  - med internett
og det hele: «Du kan ikke diskutere verden med en frosk, som har
tilbrakt hele livet i en brønn.» (Kinesisk ordspråk)

God sommer!
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Midt på 80-tallet var det et stort bibliotekmøte i Geiranger, der
bl.a. Kerstin Rosenqvist holdt et foredrag om yrkesetikk for bi-
bliotekarer. Temaet falt i god jord, interessen var vekket. Ikke
lenge etterpå ble det nedsatt et yrkesetisk utvalg med represen-
tanter for de ulike norske bibliotekorganisasjonene. Målsettinga
var å etablere yrkesetiske regler for bibliotekansatte i Norge. Men
da et forslag til slike regler, etter et langt svangerskap, ble lagt
fram for landsmøtet i Norsk Bibliotekforening i 1990, viste det
seg å være et dødfødt prosjekt.

Én grunn var at vi ikke
hadde merkbare yrkes-
etiske dilemmaer som
trengte regulering. En an-
nen grunn var at NBF ikke
maktet å håndtere dette
spørsmålet, og vi hadde
ikke noen annen samlende
profesjonsforening som

kunne gi yrkesetiske regler legitimitet. En tredje grunn var uav-
klarte forskjeller i hva som skulle vektlegges, bl.a. mellom fag-
bibliotekarer og folkebibliotekarer.

At prosjektet «yrkesetiske re-
gler for bibliotekansatte i
Norge» ikke lot seg gjennom-
føre, ble veldig tydelig for
alle som var på NBF-lands-
møtet i Tromsø i 1990. Der-
for har temaet knapt vært
nevnt i bibliotekkretser på
90-tallet. At dette tiåret hel-
ler ikke har oppvist noen
store profesjonelle dilem-
maer å regulere, har bidratt til
stillheten rundt temaet yrkes-
etikk. Men ved overgangen
til et nytt årtusen kan vi kan-
skje se tendenser til at
bibliotekbransjen søker til-
flukt i diffuse og ufarlige
diskusjonstemaer igjen. De
store temaene har kanskje
blitt for store for oss?

Kerstin Rosenqvist er en
kunnskapsrik og hyggelig bi-
blioteksjef fra Ekenäs stads-
bibliotek i Finland. 19. mai
var hun invitert til bibliotek-
dagene i Sogn og Fjordane.
Under presentasjonen av del-
takerne brukte hun uttrykket
«moraltant» om seg selv, med
et selvironisk glimt i øyet.
Tittelen på hennes foredrag
var «Biblioteksbrukaren och
jag - bibliotek för vem?» Ut-
gangspunktet for seminaret
var, ifølge arrangørene, de
forandringene i samfunnet
som gjør det vanskeligere å
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Bortimot samtlige aksjer i Universi-
tetsforlaget er overtatt av Aschehoug
og Gyldendal. Etter flere år med an-
strengt økonomi og etter en prosess
som har vart i et år, er Universitets-
forlaget nå kjøpt opp av de to store,
som blir sittende med en aksjepost
på over 90 prosent. Det er forventet
slakt og partering av byttet. I en pres-
semelding fra Aschehoug og Gyl-
dendal heter det at samordningen av
forlagsdriften vil skje i nært samar-
beid med ledelse, administrasjon og
ansatte i Universitetsforlaget.

Det er flere sammenfallende fakto-
rer som ligger bak Universitets-
forlagets problemer. Den viktigste er
et skolebokmarked som vil inn-
skrenkes kraftig i 2000 etter at det
nådde en topp i 1994. Skolebøkene
var i flere år en gullgruve for forla-
gene. Det er de to skolereformene i
videregående skole og grunnskolen
som har vært drivkraft i det lukra-
tive skolebokmarkedet. Medvir-
kende er også nedgangen i antall stu-
denter ved universitet og høgskoler.
Og i tillegg kommer overgangen fra
papirprodukter til elektroniske nisje-
produkter, som det ville ha krevd
store investeringer av Universitets-
forlaget å utvikle, for å ta opp kon-
kurransen med de andre aktørene på
dette markedet.
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Albanske forfattere har uttrykt be-
kymring for liv og helse til to kolle-
gaer i Kosovo som de hevder ble
anholdt av serbisk politi i april og
mishandlet. Den albanske grenen av
skribentorganisasjonen PEN hevder
at lyrikeren Flora Brovina er blitt
nektet medisin, til tross for at hun
har en hjertesykdom.. Den andre for-
fatteren, Halil Matoshi, skal ha blitt
torturert i et fengsel i Lipjan.
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forsvare de grunnleggende idéene bibliotekvirksomheten bygger
på. De sier videre at dette har «aktualisert ein verdidiskusjon også
innanfor vårt arbeidsområde».

Kerstin Rosenqvist lot foredraget sitt kretse rundt tre
hovedproblemstillinger: Hvordan håndterer vi sannhetens øye-
blikk i tjenesteytinga vår? Er biblioteket til for alle, eller er det
«survival of the fittest»? Og hvilke strategier benytter vi i økono-
misk trangere tider? Underveis presenterte hun eksempler på etiske
dilemmaer, der vi ble bedt om å stemme ja eller nei til en måte å
håndtere spørsmålet på. Mange av poengene hennes refererte seg
til en undersøkelse om yrkesetikk hun hadde gjort sammen med
Johannes Balslev for Nordisk ministerråds bibliotekkomité i 1993-
94.

For Kersin Rosenqvist var det viktig å poengtere at de siste 5
årene har vist oss et samfunn som hardner til. Det har kommet
inn et endret syn på den nordiske velferdsmodellen, ikke bare i
hennes eget Finland pga EU-medlemskapet. Mange kommuner
er hardt økonomisk presset. Innbyggerne har høyere tanker om
kommunal service enn det politikerne har. Kampen for tilværel-
sen i offentlig sektor gjelder absolutt ikke bare bibliotekene. Mak-
tens språk har endret seg. Gamle likhetsargumenter fungerer ikke
som før. Likevel er det nettopp denne typen argumenter som frem-
deles er bibliotekenes legitimitet. Kerstin Rosenqvist føler derfor
at hun må leve et slags dobbeltliv: Selv om den gamle biblioteks-
begrunnelsen gjelder, må hun reformulere bibliotekbegrunnelsen
for at den skal fungere i det nye makt-markedet i offentlig sektor.
Hun påpekte at vi har et stort behov for å gå tilbake til det grunn-
leggende, for å se hva bibliotekene egentlig handler om.

Blant de yrkesetiske problemstillingene hun ba om stillingstagen
til, der og da, var for eksempel:

- I ett bibliotek er det fast regel at det skal framvises lånekort
ved utlån. En bevegelseshemmet har glemt lånekortet og øn-
sker å låne 5 kostbare bøker. Gjør du et unntak?

- En uteligger leverer stadig tilbake bøker i en slik forfatning at
de ikke umiddelbart kan lånes ut igjen. Vil du sperre låneren
fra ytterligere utlån?

- I en familie har alle lånekort til det lokale folkebiblioteket,
men mange av dem er sperret på grunn av ubetalte regninger.
En ung datter i familien kommer sammen med sin skoleklasse
til et samarbeidende bibliotek som har bl.a. felles utlånssystem
med folkebiblioteket. Skal vi følge reglene og nekte henne å
låne, eller la det passere av hensyn til klassekameratene hun er
sammen med?

- Betaler vi overdragspenger for bibliotekarenes egne
familemedlemmer?

- En låner stiller stadig vekk masse spørsmål til referanse-
bibliotekaren, uten at bibliotekaren har noen tro på at låneren
har bruk for opplysningene til noe som helst fornuftig. Skal
bibliotekaren prioritere å bruke tid på denne låneren?

- I et lite folkebibliotek sier barna fra til bibliotekaren at de opp-
lever en voksen låner som farlig, de er redd ham. Noen barn
slutter å komme i biblioteket. Ber du den voksne låneren slutte
å komme på biblioteket?

- En dyrevern-aktivist ber om informasjon om hvordan man gjen-
nomfører en aksjon mot en rev- eller minkfarm. Hjelper du
låneren med slikt stoff?

(forts neste side ...)
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Jan Kjærstad var i juni på turné i
Tyskland, hvor han har stor suksess
for tida. Han besøkte Kiel, Berlin og
Køln for å lese på universitetene og
for publikum andre steder. Nylig
fylte Kjærstad forsiden av litteratur-
tillegget i Die Zeit, med overskrif-
ten «Kamasutra på norsk». Det er
Forføreren fra 1993 som er blitt slått
stort opp i alle de store tyske avisene
og anmeldelsene er samstemte i sin
ros. Die Zeit slutter sin anmeldelse
med å si at Forføreren er «en roman
som antyder en vei å gå videre for
en fortellerkunst som altfor lenge er
blitt misaktet i Tyskland». Også i
Sverige har Kjærstad suksess. Der
ligger Erobreren på Kritikerlisten for
tredje måned på rad. Til høsten kom-
mer han med romanen Oppdageren,
som er tredje og siste bind i trilogien
om Jonas Wergeland.
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Tanken på at det kan gå an å over-
føre data via det alminnelige strøm-
nettet har pirret oppfinnere i årevis.
Men først for et par år siden fant bri-
ten Paul Brown ut hvordan dette kan
gjøres i praksis. Nå prøves det ut i
Herrenberg i det sørvestlige Tysk-
land. Systemet har fått navnet
PowerLine og forsøkene finansieres
av det lokale telefonselskapet i Stutt-
gart-forstaden Herrenberg. Selskapet
har satset penger på en løsning som,
dersom den fungerer, kan revolusjo-
nere hele internett og bli en kraftig
økonomisk nedtur for de internasjo-
nale telegigantene.

Enkle kommunikasjonssystemer
som bruker det vanlige opplegget for
strømledninger har vært i bruk i
mange år. Dørtelefoner er ett eksem-
pel på dette. «Elektriske barne-
vakter» i form av lytteapparater plas-
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sert på småbarns soverom er et an-
net eksempel. Men disse systemene
surrer og spraker og klikker hver
gang noen slår dem av eller på, og
er kort sagt alt for dårlige til å bru-
kes til dataoverføringer.

Paul Brown og PowerLine satser i
stedet på en løsning som har mye til
felles med dagens ISDN-teknologi,
men som er opp til 15 ganger ras-
kere. Med PowerLine er en data-
bruker oppkoblet døgnet rundt og
alltid online, så lenge det lokale elek-
trisitetsverket ikke tar strømmen el-
ler hovedsikringen i huset går. Løs-
ningen skal også bli billig, lover Paul
Brown, som sier at 100 timers nett-
surfing vil koste omtrent det samme
som en kilowatt-time med strøm.
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YS-leder Randi Bjørgen vil bedre
samarbeidet med LO. Det kom fram
under åpninga på kongressen i Yr-
kesorganisasjonenes Sentralforbund
(YS) i midten av juni. Bare noen
uker etter at det mulige samarbeidet
med AF ble offentliggjort, var det
ikke forholdet til AF Randi Bjørgen
fokuserte på i åpningstalen, men
samarbeidet med LO.

- I alt for mange år har forholdet
mellom LO og YS vært preget av
konflikt og kamp om hverandres
medlemmer, sa Bjørgen, som også
stilte seg positiv til samarbeids-
invitten fra LOs nestleder Gerd Liv
Valla. Dette er nye signaler fra YS-
sjefen, som for bare ett og et halvt
år siden var på nippet til å lede hele
YS ut i streik mot LOs diktat av ho-
vedavtalen.

Dialogen mellom YS og LO må
åpenbart ha blitt bedre i den siste
tida. Samarbeidet rundt generalstrei-
ken mot fjorårets forslag til statsbud-
sjett har nok spilt en rolle. Det

(forts fra forrige side ...)

Kerstin Rosenqvist viser at yrkesetiske problemstillinger ikke bare
dreier seg om selve valgene vi gjør, men de kan også dreie seg om
konsekvensene av disse valgene. Så er det spørsmål om vi
bibliotekansatte kan la våre valg i dag bli påvirket av hva vi tror
blir konsekvensene av lånerens handlinger i morgen.

Kerstin Roseqvist viser også at vår egen yrkesgruppes kjennskap
til forskjellige kulturer bør regnes som et etisk spørsmål. Vi bør
kreve av oss selv et visst minimum av kunnskap om andre kultu-

rer. Og vi bør vite
noe om hvor
grensen går for
hva man i en kul-
tur aksepterer av
en annens kulturs
holdninger.

Det er vanskelig å
vurdere om
«moraltantens»
tilbakevending til
Norge bærer bud
om en ny opp-
blomstring av
y r k e s e t i k k -
debatten i Norge.
Det å invitere
k o n f e r a n s e -
deltakerne til å ta
stilling til kon-
krete valg-
situasjoner i et bi-
bliotek, var en ef-
fektiv metode for
å løfte opp enga-
sjementet og
styrke bevissthe-
ten rundt yrkes-

etikken. Og det å gjøre yrkesetiske problemstillinger konkrete og
relevante for bibliotekarer her og nå, er nok en bedre vei å gå enn
utforming av yrkesetiske retningslinjer.
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En kartlegging som Rogaland fylkesbibliotek har foretatt, vi-
ser at det er stor mangel på bibliotekarer i fylket. Kartleggingen
viser at av ca. 70 bibliotekarstillinger er 11 bibliotekarstillinger

på folkebibliotekene i Rogaland ikke be-
satt av bibliotekarer. I tillegg kommer 10
biblioteksjefstillinger som er besatt av bi-
blioteksjef uten fagutdanning.

Ved de videregående skolene i Rogaland
var 15 av 32 skoler uten fagutdannet bi-
bliotekar ved årskiftet. I løpet av 1998 og
1999 har det vært lyst ut 31 bibliotekar-
stillinger ved folkebibliotekene i Roga-

land. 6 av stillingene har vært utlyst mer enn en gang. Lav
utdanningskapasistetet og sterk konkurranse om bibliotekarene,
kan være noen av årsakene til bibliotekarmangelen.
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Bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo til-
byr kurs og etterutdanning innenfor sine ulike fagområder. Kur-
sene skal oppdatere bibliotekarene, inspirere og gi nye kunnska-
per som kan anvendes i det daglige arbeid. Samtidig bør kursene
fungere som nettverksbygging, der bibliotekarer ved få- eller
enmannsbetjente bibliotek kan skaffe seg kontakter og skape seg
et fagmiljø, eller der gode ideer sprer seg og samarbeidsprosjekter
bibliotek imellom kan unnfanges.

Kurs for bibliotekarer bør
altså samtidig gi ny
bruksrettet kunnskap og
åpne rom for faglig felles-
skap. Dette var en utfor-
dring i forhold til å lage
litteraturkurs for bibliote-
karer. Seinere tids innsats
på dette feltet har vært
konsentrert om den tunge
satsinga på 10-vekttalls-
kurset Lisa 10, og ymse
kurs i barnelitteratur.
Kanskje skyldtes det be-
grensede tilbudet på kurs
i voksenlitteratur at nye
medier og ny teknologi i
flere år satte dagsorden
for hva som ble prioritert
– både av høgskolens
kursmakere og på
bibliotekarenes kurs-
budsjett.

 I utgangspunktet er det etterspørselen som styrer tilbudet, og et-
terspørselen fra praksisfeltet har vært størst innenfor emner som
har med IKT å gjøre. Kanskje kom nedprioriteringen av at bi-
bliotekarene innenfor litteraturområdet har flere andre tilbud, som
bokmesser og litteraturfestivaler. De to siste årene har vi ikke
hatt noen stor bokmesse her i landet. Og dessuten: Messenes sta-
bler med nye bøker og à la carte-menyer over møter med forfat-
tere gir nok inspirasjon, men kanskje ikke all verden av ny kunn-
skap.

Av mange grunner var det på tide å tilby et litteraturkurs med ny
teorikunnskap, aktuell litteratur og fokus på formidlingen. For-
delen med å lage et kurstilbud er selvsagt at en kan lage kurs etter
eget hjerte, kurs jeg sjøl ville ønsket meg hvis jeg var bibliotekar.
Under arbeidet med kurset hadde jeg selskap av to små «hjel-
pere» som begge ville bestemme programmet; den ene vågal, inno-
vativ og med et utradisjonelt blikk på tingene, den andre en mer
tradisjonell type med bakkekontakten i orden. De satt på skul-
drene mine mens jeg skrev programmet, og begge forsøkte å sette
sine prosjekt igjennom.
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Undervisning i litteraturteori utgjør en viktig del av fagene i grup-
pen Litteratur og samfunn ved B&I-studiene. Men på dette feltet,
som på de aller fleste andre fagområder, foregår det en rask ut-
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(forts neste side ...)

samme har trolig det faktum at kom-
mende samarbeidspartner AF alle-
rede har en samarbeidsavtale med
LO.

Leder i Norsk Helse- og Sosial-
forbund Tove Stangnes er svært po-
sitiv til disse nye tonene fra YS-le-
deren. Hennes forbund har jo drøf-
tet nærkontakt med Norsk
Kommunforbund i LO, med kraftige
reaksjoner fra YS-ledelsen da det ble
kjent.

YS har i dag ca. 240.000 medlem-
mer. Det største forbundet i YS er
Kommunalansattes Fellesorganisa-
sjon (KFO) med 54.000 medlemmer
og Norsk Helse- og Sosialforbund
med 51.000 medlemmer. Det er i
KFO at den lille resten av Norske
Bibliotekansattes Landsforbund
(NBL) befinner seg. Den var på 80-
tallet nesten på størrelse med mot-
stykket Kommunale Bibliotek-
arbeideres Forening (KBF) i Norsk
Kommuneforbund (LO). Men etter
at Bibliotekarforbundet kom på ba-
nen ble KBF nedlagt og NBL redu-
sert til en skygge av seg selv.

Da statsminister Kjell Magne Bon-
devik holdt sin hilsningstale til YS-
kongressen, sa han: «Det bør ikke
være for mange hovedorganisasjoner
i et lite land som Norge», med klar
henvisning til den foreslåtte
sammenslåeingen av YS og AF.
Statsministeren innledet med å si at
han ville vokte seg vel for å gi ut-
trykk for sterke synspunkter på de
aktuelle endringene i organisasjons-
mønsteret, men dy seg helt kunne
han altså ikke.
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Internett blir sentralt i valgkampen
til høsten, både i partienes kontakt
med velgerne og i mobiliseringen av
partiapparatet. Flere partier vil satse
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vikling. Nye teoretiske tilnærminger til litteraturen fortrenger de
gamle, og nye begrepsapparater etableres. Samtidig er litteratu-
ren sjøl i forandring, og både skrivemåter, litteraturteori og
litteraturkritikk påvirkes innbyrdes av hverandre. Bibliotekarene
står ofte midt i dette veikrysset av litteratur og kritikk, og det må
være et stort poeng at en formidler kjenner til hvilke endrings-
prosesser som foregår i det som formidles. Noe av dette fikk jeg
lyst til å gripe fatt i, uten å gjøre hele kurset til et teorikurs.

En av de nyeste teoriretningene når det gjelder litteratur- og kultur-
studier, kalles postkolonialisme. Uten å gjøre rede for denne teo-
rien her og nå, kan det antydes at den er konsentrert om spennin-
ger mellom Vesten og den såkalte Tredje verden, bl.a. fokuseres
det på hvordan språk og diskurs konstituerer et gap mellom oss
og de Andre.

- Hvorfor skulle dette være særlig aktuelt for bibliotekarer? spurte
den tradisjonelle typen uinteressert fra høgre skulder.

Jo, fordi denne teorien kan gi dypere innsikt i en god del av den
nye, oversatte litteraturen som bl.a. tilflyter folkebibliotekene i
form av Kulturrådets innkjøpsordning for oversatt skjønnlittera-
tur. Mange forfattere som skriver fra tidligere kolonistater, gjør
dette med en bevissthet om at de fra Vestens side er definert som
den Andre.

- Oversatt litteratur får jevnt over liten pressedekning i Norge,
bortsett fra bokklubbromaner, opplyste den vågale med viktig
mine. - Postkolonial teori gir både kunnskaper om, og dermed
evne til å formidle bedre, deler av denne marginaliserte litteratu-
ren.

Jeg kunne bare si meg enig, og la til at innsikter fra postkolonial
teori kan også gi en kultur- og språkbevissthet som kan være av
det gode i formidlingsarbeidet generelt, ikke minst overfor frem-
medspråklige brukergrupper.

«Teori nok for eit kort liv» og  «Against theory» er to boktitler
som spøkte i bevisstheten mens jeg planla kurset.

- Husk at bibliotekarer er praktikere, ikke grublere! sa det fra den
ene skulderen min. - De skal hjem og bedrive formidling, admi-
nistrere biblioteket, kjøpe inn og stille ut bøker.

- Men, hør nå her, innvendte den vågale: Kanskje er et slikt kurs
en etterlengtet anledning til å innta nettopp teoretisk kunnskap,
mens man er bortrykket fra det praktiske og håndfaste.

Kompromiss!, ropte jeg. En bolk med litteraturteori får greie seg,
så kan jeg lodde stemningen og undersøke om interessen for
litteraturteori er stor nok til å gå videre med mer kursing seinere.
Og forresten så kan en debatt i etterkant av teoribolken vise hvor-
dan interessen er, om det fortsatt er slik at bibliotekarer synes de
har bruk for litteraturteori.
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Aviser og tidsskrifter er formidlingskanaler som bibliotekarer har
stor glede av. Bokanmeldelser er ofte både grunnlag for bokvalg,

(forts neste side ...)

ekstra på internett fram mot valget.
Fra august vil Arbeiderpartiet ha
«live»-sendinger på nettet, med bilde
og lyd og toveis
epostkommunikasjon, fra
prtikontoret på Youngstorget i Oslo.
- Det blir en slags videreføring på
internett av Thorbjørn Jaglands sam-
råd, sier Arbeiderpartiets informa-
sjonssjef Grete Berget til NTB. SV,
som har klart størst trafikk på sine
nettsider, arbeider med et spesielt
opplegg rettet mot skolene og skole-
valgene. - Internett har gjort det
mulig for oss å nå ungdommen på
en mye bedre måte, sier partileder
Kristin Halvorsen.

Flere av partiene hadde egne nett-
steder før Stortingsvalget i 1997,
men liten erfaring i å bruke dem.
Kommunevalget 13. september i år
er blitt det første hvor internett spil-
ler en betydelig rolle. Alle partiene
på Stortinget legger sine
partiprogrammer, pressemeldinger
og organisasjonskart ut på nettet.
Men slik statisk informasjon har ikke
særlig større betydning enn spred-
ning av papirbrosjyrer og pamflet-
ter. SV-leder Kristin Halvorsen me-
ner at nettet kan redusere avstanden
mellom de folkevalgte og velgerne.
- Jeg mottar minst 20-30 epost-brev
daglig, og har et tydelig inntrykk av
at terskelen for kommunikasjon er
lavere gjennom epost enn gjennom
vanlig brev eller telefon. Jeg ser også
at mye av denne kommunikasjonen
kommer fra unge mennesker, sier
SV-lederen.

Halvorsen tror det er ungdommen,
mer enn SV-akademikerne, som gjør
SVs nettsted til det mest traffikerte.
I april hadde sv.no vel 360.000 si-
dehenvisninger, som tilsvarer 12.000
daglig. Arbeiderpartiets dna.no har
hatt mellom 20.000 og 40.000 side-
henvisninger ukentlig, i følge Ber-
get, noe som tilsvarer 3.000-6.000
daglig. Høyres vev-redaktør Lars Øy
forteller at hoyre.no har ca. 3.500
sidehenvisninger daglig.
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stilstoff til skoleelever og informasjon om hva som rører seg i
bokmarkedet. Tidsskriftene er gullgruven av godt stoff som varer
lenger enn dagens og ukens overskrifter. Hva vet vi egentlig om
disse mediene som litteraturformidlingsinstanser? Og hva betyr
den nye litteraturteorien for formidlingen i disse kanalene? Jeg
ble begeistret, og ante en rød tråd i kursets første dag. Inn med
kritikere og redaktører! Uten å ta hensyn til kaklingen fra hjel-
perne om Michelet kontra Valebrokk, skrev jeg ferdig program-
met for første dag.
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Norsk samtidslitteratur får kanskje ufortjent mye oppmerksom-
het. I alle fall utvalgte deler av den. Men mye av det spennende
som skjer, ligger litt i utkanten av stabelsalget. Hvilke tendenser
kan vi iaktta seint i 90-åras norske litteratur?

- Dette er innertier! ropte begge stemmene fra skuldrene mine.

- Noen må
snakke om
filosofitrenden –
alle er hekta på
den! sa den ene.

- Neida, det er
bare en media-
greie. Egentlig
vil flere og flere
lese biografier.
Og forresten er
Gud like mye på
moten som filo-
sofien. Det har
jeg hørt, sa den
t r a d i s j o n e l l e
bedrevitende.

Greit  og godt, sa
jeg. Vi tar med
både det ene og
det andre og det
tredje, og dessu-
ten en oversikts-
forelesning om
90-tallsprosaen. Et møte med en av 90-tallsforfatterne vil sikkert
også være velkomment.

- The real thing! Gi oss Pedro Carmona-Alvarez! – Damene kom-
mer til å falle som fluer.

- Det kunne jo tenkes at noen var interessert i å høre en dame, i
stedet for å falle for en mann, sa den tradisjonelle stivt. – Linn
Ullmann har dannelse, og er en utmerket formidler.

Jeg hadde tenkt meg Hanne Ørstavik, sa jeg. Og jeg håper hun vil
lese fra Kjærlighet. Jeg hørte svak applaus fra begge skuldrene,
og anerkjennende brumming.

(forts neste side ...)
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Du har sett ham i nyhetsbildet. Når
det dreier seg om skjebnen til de an-
satte i oljeselskapet Saga, er det ofte
hovedtillitsvalgt Espen Løken som
uttaler seg på vegne av de ansatte.
Han er utdannet bibliotekar fra
Dælenenggata i 1978 og har jobbet i
firmaet i en årrekke. Han er medlem
av Norsk Olje- og Petrokjemisk fag-
forbund (NOPEF), der han etter
hvert har blitt et aktivt og sentralt
medlem. Og han går ikke av veien
for å kritisere egen forbundsledelse
når det er på sin plass. I kampen for
å redde 800 arbeidsplasser i Saga har
Espen Løken kommet i slike situa-
sjoner der han må slåss på mange
fronter samtidig. I juni kritiserte han
det politiske etablissement for å ha
drevet fram et oppkjøp som ofrer 800
norske arbeidsplasser, paradoksalt
nok utifra et ønske om å styrke Nor-
ges slagkraft på det internasjonale
markedet. - Dette er fullstendig feil-
slått strategi, mener Espen Løken,
som dermed gir en smekk til sin egen
forbundsleder Lars A. Myhres visjo-
ner for et gigantisk norsk oljeselskap
i framtida. - Dagens situasjon er et
resultat av lengre tids luring i kro-
kene. Krefter både innen politikken
og fagbevegelsen har drevet et poli-
tisk spill for å slakte Saga. Dette har
vært en lang prosess, som startet med
Hydros forsøk på oppkjøp tidlig på
80-tallet, sier Espen Løken.

Hovedvekten av Sagas ansatte er i
dag lokalisert i Sandvika og Stavan-
ger, mens Hydro er i ferd med å sen-
tralisere sin virksomhet til Bergen.
De som ikke blir oppsagt umiddel-
bart, vil høyst sannsynlig bli nødt til
å bryte bånd og flytte etter Hydro-
lasset.

Espen Løken er representant for et
relativt stort antall bibliotekarer som
gikk inn i nyoppretta stillinger innen
dokumentasjon og informasjon i for-
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Nå er vi nesten ferdige, men jeg har en liten følelse av at
bibliotektemaet er blitt borte, sa jeg. I det samme mer-
ket jeg opphissede vibrasjoner fra venstre skulder:

- Hva med et multimediashow, med digitale og dyna-
miske bilder av Det nye British Library, akkompagnert
av lydcollage fra Picadilly Circus og luktprøver fra
Landbruksforlaget? foreslo den vågale, og hadde nær
tatt overbalanse av begeistring.

- Eller hva med et storslått eksperiment med overrisling-
sanlegget på nye Universitetsbiblioteket?

- Kan vi ikke heller diskutere låneveiene? spurte den
tradisjonelle håpefullt.

Nei, sa jeg. Jeg tror vi skal ha en svenske. Da protestene hadde
dabbet noe av, forklarte jeg at det sjølsagt var snakk om en svensk
bibliotekar, som utelukkende arbeider med formidling av ny, nor-
disk litteratur på Stockholms Stadsbibliotek. 90-tallsrummet er
stedet der ung, ny og smal nordisk litteratur er selve satsingen.
Og de har ikke engang Kulturfondbøker! Denne bibliotekaren
kan gi oss ideer til hvordan den smale litteraturen kan gjøres in-
teressant. – En svenske er også et menneske, lød det samstemt fra
hjelperne mine. Jeg ristet litt på skuldrene, leste gjennom pro-
grammet, og fant ut at det dekket opp både for faglig oppdate-
ring, praksisnær kunnskap og teoretisk kunnskap. Tid til nettverks-
byggingen? Den biffen får de ordne i lunsj- og røykepausene.
For nå måtte programmet sendes ut!

�
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Kursdagene kom, og det gjorde også deltakerne. Omtrent 60 bi-
bliotekarer, fra Hammerfest til Kristiansand, fra videregående
skoler, fylkesbibliotek og folkebibliotek. De fleste foredragshol-
derne kom heldigvis også, og i Høgskolen i Oslos Auditorium
S141, nylig omdøpt til Gerd Wangs auditorium, ble biblioteka-
rene badet i litteratur to dager til ende. De fleste så ut til å nyte
badet.

Hva kan en lese av dette? Først og fremst at det er behov for
litteraturkurs retta til bibliotekarer, og at dette behovet må vi som
arbeider på B&I-studiene være med på å dekke. For det andre
viste det seg at hele 14 av kursdeltakerne var bibliotekarer fra
videregående skoler i eller i nærheten av Oslo. Det betyr at denne
kategorien bibliotekarer, også i et videre geografisk område, må
regnes som målgruppe for litteraturkursene. Det vil si at temaene
som tas opp på framtidige kurs også kan vinkles mot denne grup-
pen.

Det kompromissfylte programmet, som forsøkte å tilby noe om
mye, i stedet for mye om noe, traff bra. Interessen for teoribolken
var tydelig, noe som frister til å utvide dette kurstilbudet. Interes-
sen for samtidslitteraturdelen var tilsvarende sterk, og sier noe
om at bibliotekarer midt i den daglige travelheten merker et be-

(forts fra forrige side ...)

skjellige oljeselskap på 80-tallet. Det
arbeidsmarkedet har stagnert og gått
tilbake de siste årene, og slik sett er
det som skjer i Saga også av betyd-
ning for bibliotekarer. Arbeidsvilkå-
rene for bibliotekarer i oljesektoren
har vært bedre enn for de offentlig
ansatte bibliotekarene i Norge, ikke
minst når det gjelder lønninger. Men
det som skjer i Saga viser at fall-
høyden er stor for denne bransjen.

Kampen for arbeidsplassene til de
Saga-ansatte føres kollektivt, ikke
for den enkelte profesjon separat.
Fagorganisering i industriforbunds-
formen, slik organisering i NOPEF
er et eksempel på, ser relevant ut i
den situasjonen de er nå. Og dersom
de ansatte taper kampen for arbeids-
plassene, slik det kan se ut på for-
sommeren, vil det være på tross av
den solide jobben deres hoved-
tillitsvalgte gjorde. Men i kamp mot
tunge aktører i samfunnsøkonomien
kan selv den dyktigste bibliotekar
komme til kort.
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Norges Farmeceutiske Forening
melder seg ut av AF, med virkning
fra 1.1.2000. Det var på et ekstraor-
dinært representantskapsmøte at for-
bundet vedtok dette, som ikke kom
overraskende på noen. De har hatt
problemer med tilhørigheten sin helt
siden Akademikerne ble stiftet av de
langtidsutdannede som tildligere var
AF-forbund. Omtrent halvparten av
medlemmene i Norges
Farmeceutiske Forening er farma-
søyter, som kvalifiserer til medlem-
skap i Akademikerne. Den andre
halvparten er reseptarer som ikke
kvalifiserer til slikt medlemskap. Da
det ble kjent at en fusjon mellom AF
og YS var aktuell, var det ventet at
Norges Farmeceutiske Forening
trakk seg ut av AF.
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hov for å skaffe seg oversikt, se linjer og tendenser fra et over-
ordna perspektiv.

Først og sist sier interessen for Litteraturdagene noe om at bi-
bliotekarene ønsker å dyktiggjøre seg som litteraturformidlere,
enten det nå er av skjønnlitteratur eller sakprosa. Kursutvalget
ved B&I-studiene er glade for at interessen for Litteraturdagene
ser ut til å ha tatt seg opp, og tilbudet vil etter all sannsynlighet
bli videreført.

4. juni hadde det nyvalgte forbundsstyret sitt første møte. For-
bundets nye leder Siri Sjursen ledet møtet. Her var det ferske
forbundsstyremedlemmer til stede, som Monica Nævra, Lillian
Rushfeldt og Gro Heidi Råmunddal. Og det var det første styre-
møtet i BF uten Randi Rønningen som leder.

På saklista sto først lønnssaker. Styret
gikk gjennom meklingsresultatet i
kommunal sektor, der bl.a. stillingen
Avdelingsleder Bibliotek ble justert
opp til lønnstrinn 30, noe som får be-
tydning for mange BF-medlemmer.
Dette var et resultat av at AF ikke god-
tok arbeidsgivers siste tilbud i forhandlingene, slik Akademikerne
gjorde, men gikk til mekling. Meklinga førte som kjent fram, men
det var bare såvidt streik ble unngått. Forbundsstyret i BF måtte
formelt godkjenne eller forkaste meklingsresultatet i KS-sekto-
ren, og det ble enstemmig godkjent.

Som nyvalgte måtte styret konstituere seg. Leder og nestleder er
direkte valgt på landsmøtet, så de var greie. Som tredje medlem i
arbeidsutvalget ble Richard Madsen valgt, med Mona Magnus-
sen som vara.

Styret godkjente arbeidsavtale for leder av BF. Og med Siri Sjursen
og Sølvi Karlsen på gangen vedtok styret lønnsnivåene deres.
Leder plasseres i ltr. 43 ved tiltredelse 1. juni 1999. Fra samme
dato justeres lønna til organisasjonssekretæren opp til ltr. 39, som
personlig avlønning.

Landsmøtet ble oppsummert og styret diskuterte praktisk oppføl-
ging av tre saker: sammenslåing av lokallagene i Oslo og Akers-
hus, virkningsdato for ny kontingentsats for ikke-yrkesaktive, og
tildelingskriterier for lokallagene.

Styret skal ha 2-dagers styreseminar på Lysebu 19.-20. august,
en tradisjon som har vist seg svært nyhttig for å sveise styret
sammen rundt arbeidsoppgavene sine. Styremøter 15. oktober og
26. november ble også fastlagt.

Styret ga ekstra tilskudd på kr. 3000 til lokallaget i Hedmark/
Oppland, etter søknad.

Styret drøftet NOU om realkompetanse i høgre utdanning, og
overlot til Siri Sjursen å bearbeide høringssvar i tråd med disku-
sjonen i styret.

Og styret avsluttet med faste saker som Bibliotekaren, hjemme-
sidene, referatsaker og eventuelt.
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Det er som kjent samordna opptak
til høyere utdanning i Norge. Det
kontoret som håndterer dette heter
simpelthen «Samordna opptak», og
fra dem meldes det om dårlige søker-
tall til bibliotekarstudiet ved Høg-
skolen i Oslo. Til 120 studieplasser
var det bare 228 som hadde
bibliotekarutdanninga som sin før-
ste prioritet (såkalte primærsøkere).
Hvis vi tar med alle som hadde
bibliotekarutdanninga som ønske,
uansett om det var primært ønske
eller et lavere prioritert alternativ, var
søkertallet 663.

I fjor hadde bibliotekarutdanninga
285 primærsøkere, og 889 søkere i
alt. Og året før var antall primær-
søkere oppe i 400. Nedgangen er
altså tydelig over flere år, og ser ut
til å være mer markant enn den ge-
nerelle nedgangen i antall søkere til
høyere utdanning.

Søkertallet til den høgre grunnutdan-
ningen som omfattes av det samord-
nede opptaket vil i år ligge på rundt
78.000, ifølge de foreløpige tallene
fra Samordna opptak. Dette er en
nedgang på ca. 5,5 % i forhold til
1998. (Nedgangen fra 1997 til 1998
var på ca. 8,6 %.) Det er få yrker som
kommer dårligere ut enn bibliotekar-
studiet. Vårt studium har en nedgang
på over 16 prosent i antall primær-
søkere.

Studiet «Samlingsutvikling» ved
Høgskolen i Nesna har i år 17
primærsøkere, mot 5 året før.  Stu-
diene i dokumentasjonsvitenskap og
bibliotekkunnskap ved Universitetet
i Tromsø er ikke med i tallene fra
Samordna opptak. Men Universite-
tet i Tromsø som helhet holder søker-
tallene ganske godt oppe fra i fjor.
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For å stille min egen nysgjerrighet begynte jeg å lete
etter «den store sammenhengen» på nettet. Der fant
jeg fort ut at det finnes en mengde vikarbyrå både
hjemme og ute, og at noen av dem har oppdrag innen
bibliotek, arkiv og dokumentasjon, men jeg fant svært
lite skrevet og sagt om bibliotekarer og vikarbyrå. (Hvis
noen der ute skulle lure på terminologien heter det f.eks.
«temp agencies» på amerikansk, «vikarbureau» på
dansk og «personaluthyrning» på svensk.) En rask
forepørsel på SBTs og RBTs lister ga tilbakemelding
fra og om ca 20 bibliotekarer som enten var i oppdrag
eller hadde jobbet for vikarbyrå tidligere. Ettersom de
fleste vikarer og oppdrag så ut til å befinne seg i Oslo
la jeg en vårdag i mai ut på «oppdagelsesferd» i ho-
vedstadens vikarbyråmarked.
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Før jeg kom så langt hadde jeg imidlertid prøvd å sette
meg litt grundigere inn i vikarbyråenes historikk og
plass i norsk arbeidsmarked. Vikarbyråenes eksistens
så langt har vært regulert gjennom dispensasjoner fra
Sysselsettingslovens § 27 (1), en lov som fra 1947 for-
bød privat formidling av arbeidskraft og som fra 1971
fikk et generelt forbud mot utleie av arbeidskraft. De
ca 20 vikarbyråene som da eksisterte ble kraftig desi-
merte, men Manpower og Norsk Personal fortsatte sin
drift (2). Forskriften (3) ble myket opp i 1983, da kontor-
sektoren ble unntatt forbudet mot utleie. Siden den tid
har det kommet stadig flere vikarbyrå på markedet og
regelverket er i disse dager i ferd med å endres i vikar-
byråenes favør. Etter at Norge ratifiserte den nye ILO-
konvensjonen som tillater privat arbeidsformidling og
utleie av arbeidskraft, ble det våren 1998 nedsatt et
utvalg for å vurdere det norske regelverket.

Blaalid-utvalget foreslo i sin utredning (4) å oppheve
dagens offentlige monopol på formidling av arbeids-
kraft og åpne opp for utleie i alle deler av arbeidslivet.
Den påfølgende proposisjon ble framlagt i Stortinget
21. mai og  en lovendring blir trolig vedtatt før som-
meren. Utleie av bibliotekarer som fagarbeidere har

trolig vært i grense-
land for hva vikar-
byråene har kunnet
formidle, men etter-
som Arbeidsutleie-
utvalget ikke har rea-
gert på dette og myn-
dighetene trolig vedtar
de nye lovendringene,
vil vikarbyråene sann-
synligvis fortsette å
formidle bibliotekarer
i framtida også.
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Xtra personell (5) er et
av byråene som de
siste årene har rekla-
mert for sine tjenester
i våre fagblad, og der-
for la jeg først turen
innom deres hoved-
kontor i Oslo. Der ble
jeg godt mottatt i av-
delingen for arkiv, bi-
bliotek og dokument-
kontroll, som har fem
ansatte under ledelse
av Kristine Frøstrup.
Ingen av avdelingens
personal- og salgskon-
sulenter har selv bak-
grunn fra vårt fagom-
råde, men har utdan-
ning innen økonomi,
som sosionom og
statsviter og yrkes-
erfaring fra bl.a.
arbeidsmarkedsetaten.
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De mener selv å ha opparbeidet god kunnskap om både
marked og bibliotekaryrket i de snart fire årene de har
eksistert som eget firma. Xtra personell gikk høsten
1995 ut av Olsten Datavikar, som fortsatt er en av kon-
kurrentene innen vikarformidling av bibliotekarer og
arkivarer.

Dokumentavdelingen har i løpet av det siste året hatt
ca 40 bibliotekarer i jobb i 50 oppdrag innen fagbi-
bliotek og dokumentsenter. Kun sjelden får byrået hen-
vendelser fra folkebiblioteksektoren, noe byrået selv
mener kommer av at kommunene synes deres tjenes-
ter er for dyre eller ikke kjenner godt nok til dem. I
tillegg er det vanskeligere å skaffe vikarer til mer
«perifere» oppdrag, ettersom de fleste av byråets vi-
karer (eller konsulenter, som de foretrekker å kalle dem)
ikke ønsker å jobbe langt utenfor Oslo. Men som de
sier: Får de henvendelser fra folkebibliotek, gjør de så
godt de kan. At byrået har hatt gode tider så langt vi-
ses i budsjettet: en dobling i avdelingens omsetning
fra 12 til 24.5 millioner kr fra 1997 til 1998. Og til
tross for at oljeselskapenes problemer allerede har gitt
færre oppdrag innen dokumentbehandling, har Frøstrup
klippefast tro på fortsatt vekst.

Hvorfor ingen bibliotekarer søkte på den nylig utlyste
faste stillingen som personalkonsulent i avdelingen har
hun derimot ingen svar på…
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Institutt for samfunnsforskning foretok i 1998 en un-
dersøkelse om hvem som jobber som vikarer i vikar-
byråbransjen og hvilke vilkår de har (6). De fant bl.a. ut
at ca 70 % av vikarene er kvinner, halvparten under 30
år, utdanningsnivået er høyt og rundt 30% kommer fra
fast jobb. Nesten 80% av vikarene arbeider heltid, men
bare 6 % har arbeidet mer enn 5 år som vikar.

Kristine Frøstrup vil ikke være helt med på at det fin-
nes «en typisk vikar», men framholder at de i sin stall
har alt fra unge, nyutdannede kvinner og menn som

blir noen måneder, til eldre, trofaste vikarer med lang
yrkeserfaring. Mange av byråets bibliotekarer er stu-
denter, rekruttert via stands og oppslag på HIO/JBI.
De fleste av disse tar sommerjobber og kortere opp-
drag i studietida og får sin første yrkeserfaring gjen-
nom vikarbyrået. En del av de nyutdannede kommer
til vikarbyrået fordi de har hørt om det fra medstudenter
som har jobbet for dem. Studieleder Inger Cathrine
Spangen ved HIO/JBI bekrefter at flere og flere stu-
denter jobber mens de studerer, og at dette ikke er upro-
blematisk for skolen i forhold til forventet studieinnsats
og evtentuelle endringer i timeplaner etc. Men som
Spangen så treffende påpeker: i våre dager nøyer ikke
studentene seg med kalde fiskekaker.

#������������

Ut over behovet for å skaffe seg inntekter i studietida,
ser det ut til å være en del fellestrekk ved hvorfor bi-
bliotekarer (og andre) går til vikarbyråene: Mange øn-
sker å prøve noe nytt, andre søker større fleksibilitet i
forhold til varighet, bedre mulighet for å ta ferie når
de selv ønsker (mellom oppdrag), bredere erfaring på
kort tid, muligheten til å velge mer selv, et springbrett
til fast jobb seinere, samt at de aller fleste har etablert
seg eller har en tiltrekning til storbyen, i hvert fall for
en tid.

Hvor mange bibliotekarer som har eller har hatt arbeid
gjennom vikarbyrå har vært umulig å tallfeste så langt,
men det er tydelig at de aller fleste befinner seg i og
rundt Oslo-gryta. Og det er jo også der jobbene først
og fremst er. Mange store fagbibliotek, arkiver, uni-
versitetsbibliotek-av-
delinger og
dokumentasjonssenter
med mer eller mindre
konstante eller akutte
behov for vikarer til å
dekke sykefravær, per-
misjoner, ferier, tids-
begrensede prosjekter
og arbeidstopper. I
følge Kristine Frøstrup
er det i enkelte miljø
nesten ikke spørsmål
om hva det koster å
skaffe en vikar, bare
den kan skaffes fort
nok. Til IT-baserte
oppdrag blir bibliote-
karer med ny og rime-
lig fersk utdanning
ofte foretrukket etter-
som de har den mest
oppdaterte edb-kompetansen. Og med mer omfattende
og relevant datafaglig bakgrunn enn før er biblioteka-
rene også mer etterspurte og anvendelige innen andre
arbeidsområder, sier Frøstrup.

Hvor ofte en bibliotekar blir foretrukket framfor andre
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kandidater fikk jeg ikke
vite, men hvis dette
stemmer kan det være
grunnlag for å si at
vikarbyråene medvirker
til et økt og utvidet ar-
beidsmarked for fag-
utdannede bibliotekarer.
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Er det så bare fryd og
gammen å være vikar
hos f.eks. Xtra perso-
nell? Med Kristine
Frøstrup som egen sjåfør

gjennom Oslo-trafikken dro jeg på besøk til to biblio-
tekarer som for tida er i oppdrag for vikarbyrået.

På Majorstua traff jeg Kari Spæren (53) i NHOs
dokumentasjonssenter, som både er biblio-
tek og arkiv for Næringslivets hovedorga-
nisasjon og som ledes av Charlotte
Wemmerlöv. Kari Spæren kom til NHO i
september –98 for å dekke et svangerskaps-
vikariat som går ut dette året. Arbeidsopp-
gavene hennes er primært innen post og
arkiv, men hun tar også vakter i bibliote-
kets skranke og syns det er en utfordring
når NHOs medlemsbedrifter ringer og skal
ha svar på vanskelige spørsmål.

Med lang fartstid fra SAS, både som fly-
vertinne og på bakken, fikk hun etter hvert
lyst til å prøve noe nytt. Da SAS tilbød 3
års permisjon søkte hun seg inn på
bibliotekutdanningen ved HIO og var fer-
dig bibliotekar våren 1997. Hun var usik-
ker på hva hun ville satse på, og etter et
vikariat i skolebibliotek fikk hun lyst til å
prøve arkiv. Allerede høsten –97 tok hun
kontakt med Xtra personell og har jobbet
for dem siden. Hun har ingenting å utsette
på vikarbyrået «sitt», men hun innrømmer at hun egent-
lig føler NHO som sin arbeidsgiver mer enn vikar-
byrået.

I følge Kristine Frøstrup legger byrået stor vekt på opp-
følging av vikarene, men i Kari Spærens  tilfelle reg-
nes det nesten som unødvendig ettersom hun både er
selvstendig og har lang yrkeserfaring. Hun foretrekker
lange oppdrag og synes kollegene behandler henne på
lik linje med de fast ansatte. Lønnen er bra, mener hun,
og hun er spesielt fornøyd med vikarbyråets bonus-
ordning. Den virker slik at vikarene får 3000 kr ekstra
for hver 1000 timer de jobber for byrået. Vikarbyrået
regner et årsverk for 1800 timer, og bonusordningen
favoriserer dermed trofaste vikarer som jobber mye og
lenge.

Kari Spæren er ikke fagorganisert (hvilket vikarbyrået
heller ikke har lov å spørre om), men syns ikke det er
et problem. Tvert i mot syns hun rollen som vikar gjør
at hun slipper å engasjere seg i eventuelle konflikter
på arbeidsplassen. At hun som vikar heller ikke er med-
lem i en pensjonsordning ut over det hun opptjener i
Folketrygden syns hun heller ikke er problematisk.
Hun kunne ikke tenke seg å jobbe innenfor folke-
biblioteksektoren og ser for seg flere oppdrag gjen-
nom vikarbyrået før hun eventuelt søker seg fast jobb
på vanlig måte.
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Neste bibliotekar-vikar på min vei er Oddbjørn Han-
sen (32) i Statens legemiddelkontroll. Som nyutdannet
i –98 søkte han på faste jobber samtidig som han kon-
taktet Xtra personell, hvor han fikk et 3 måneders vi-
kariat ved USV. Etterpå fikk han tilbud om et oppdrag
ved legemiddelkontrollen, og har vært der siden vå-
ren –99.

Oddbjørn Hansens erfaringer med å være ansatt gjen-
nom et vikarbyrå er gode, i følge ham selv. Han har
følt seg som en vanlig medarbeider både på USV og i
dette vikariatet. Han syns han har fått god oppfølging
fra byrået, både via mail og «sin» konsulent, men også
i denne vikarens tilfelle føles arbeidsstedet som reell
arbeidsgiver, selv om vikarbyrået betaler lønn, arbeids-
giveravgift og sosiale kostnader. Oddbjørn Hansen fikk
kjennskap til vikarbyrået gjennom oppslag og presen-
tasjon på HIO, og flere av de han studerte sammen
med jobber nå for vikarbyrå. Han anbefaler gjerne
andre bibliotekarer å bruke vikarbyrå som en intro-
duksjon til arbeidsmarkedet og/eller som et sted å
skaffe seg bredere erfaring, men selv ønsker han ikke
å bli i vikarmarkedet, av flere grunner.
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Da vikariatet han er i nylig ble lyst ut kunne han fått
stillingen fast, men han savnet både brukerkontakt og flere
kolleger og søkte seg derfor til Patentstyret, hvor han har
fått fast jobb fra 1. juli. I motsetning til Kari Spæren er
han ikke fullt så fornøyd med alle forhold i vikarbyrået,
og mener at man som vikar må kjenne sin egen verdi og
ikke prise seg for lavt, ettersom vikarbyrået kanskje ikke
vil gi deg bedre timelønn enn du ba om. I følge Xtra per-
sonell skal timelønnen  for bibliotekarer ligge fra 115 kr
og oppover, men hans lønn er ikke så høy, sier han og
kjenner flere i samme situasjon. Vikarer får heller ikke
betaling for bevegelige helligdager (noe fastansatte får)
før de har jobbet i 750 timer, noe han syns er for strengt.
Kristine Frøstrup sier dette er et forhold alle nye vikarer
blir gjort kjent med, men hun er klar over at det kan føles
urettferdig i forhold til de fastansatte kollegene man job-
ber sammen med. Unntak fra bestemmelsen kan dessu-
ten gjøres i spesielle tilfeller hvis vikarbyrået eller ar-
beidsgiver ønsker det. Heller ikke Oddbjørn Hansen er
fagorganisert, så lønn og andre spørsmål må han ta opp
direkte med byrået. Om han vil organisere seg venter han
med å avgjøre til han kommer i fast jobb.
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Vikarbyrået tilbyr en del kurs til sine vikarer, men Odd-
bjørn Hansen mener disse er for generelle og for lite fag-
lig relevante, og syns dessuten prisen er for høy, selv om
vikarbyrået tilbyr rabatter.

Som vikar har han ikke fått tilbud om de kursene som
arbeidsstedet tilbyr sine ansatte, og syns han som vikar-
ansatt generelt har færre ekstra goder enn som fastansatt.
Det største problemet syns han likevel er forholdet til
banken. Han kjenner flere vikarkolleger som ikke har fått
huslån fordi de ikke har hatt fast ansettelse. Kristine
Frøstrup mener på sin side at dette ikke behøver å være
et problem, og at vikarbyrået ofte blir bedt om å bekrefte
tilsettingsforholdet overfor en vikars bank og at dette et-

ter hennes vitende har gitt positivt resultat for låne-
søknaden.

Vikarer skal helst ikke bli syke heller. Da må vikar-
byrået kanskje skaffe en ny vikar som de ikke får
betalt for. Derfor må vikarene ved sykdom ikke bare
kontakte arbeidsstedet, men også ringe og gi per-
sonlig beskjed til «sin» konsulent i vikarbyrået, som
kanskje ikke alltid er så lett å få tak i. Riktignok
viser statistikker at fraværet blant vikarer er lavere
enn i arbeidsmarkedet forøvrig, men Kristine
Frøstrup innrømmer at sykdom og fravær er et pro-
blem som vikarbyråene ikke gjerne snakker så høyt
om, men som krever nøye overvåking og oppføl-
ging.
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Intervjuene med Kari Spæren og Oddbjørn Hansen
gir selvsagt ikke et utfyllende bilde av bibliotekar-
vikarenes hverdag og arbeidsforhold, men jeg tror
likevel at de begge kan sies å være representative
for den gruppen bibliotekarer som har valgt å finne
seg jobber på denne måten.

Noen vil kanskje reagere på at bare ett vikarbyrå
har kommet til orde i denne artikkelen, men det kom-
mer av at Xtra personell faktisk er det byrået som
har flest bibliotekarer blant sine vikarer. En telefon-
runde til Olsten Datavikar, Manpower og Personell-
assistanse viser at kun førstnevnte byrå formidler
bibliotekarer for tiden, og det i sjeldnere omfang
enn Xtra personell. Jeg er klar over at det finnes
bibliotekarer som har vært innom andre byrå, men
det ville bli det reneste detektivarbeid å prøve å kart-
legge omfanget på egen hånd.
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Som jeg allerede har nevnt er ingen av biblioteka-
rene jeg snakket med fagorgansierte. Dette kan selv-
følgelig være tilfeldig, men det kan også være en
indikasjon på at det er en sammenheng mellom vikar-
enes ønske om selvstendighet og frihet og fraværet
av fagorganisering. Organiseringsgraden blant vi-
karer ligger i alle fall bare på 13,8% (7) mens tallet er
57% for den totale mengde yrkesaktive (8).

Personlig ville jeg følt større trygghet ved å ha en
fagforening i ryggen nettopp i et så svakt ansettelses-
forhold som vikar. Bibliotekarforbundet har bare et
par-tre medlemmer innen vikarbyrå, i følge
organisasjonssekretær Sølvi Karlsen. Sammen-
likende tall for de andre fagforeningene har jeg ikke.
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Hva syns så fagforeningene og våre rådgivende or-
ganer om bruken av vikarbyrå i bibliotekene? De
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jeg har snakket med mener veldig lite. Faktisk borti-
mot ingenting, med Bibliotekarforbundet som heder-
lig unntak. Hverken i Statens bibliotektilsyn eller Riks-
bibliotektjenesten var det noen som hadde prinsipielle
motforestillinger eller synspunkter på bruken av vikar-
byrå, og tanken på å ha en holdning til spørsmålet vir-
ket også utenkt.

NBF har heller ikke diskutert spørsmålet, i følge leder
Turid Tharaldsen. Personlig syns hun at vikarbyråenes
tjenester er positive i mange sammenhenger så lenge
bruken av dem ikke blir en sovepute for utlysing av
faste stillinger. Dette ser også ut til å være den gjengse
oppfatning blant bibliotekarer jeg har snakket med.
DIK-förbundet i Sverige og Bibliotekarforbundet i Dan-
mark melder at de ikke kjenner til at deres bibliotekar-
medlemmer bruker vikarbyrå i særlig grad. DIK-
förbundet har en «korta-jobb-pool», og dansk BF bru-
ker «lengst-ledig-listen» til å formidle vikariater innen
folkebiblioteksektoren, og «Jobbørsen» til vikariater

andre steder. Dermed har det
ikke vært noe sammenlignings-
materiale å hente i våre nabo-
land. Vikarbyrådriften er dessu-
ten relativ fersk både i Sverige
og Danmark, men det forven-
tes en kraftig vekst i Sverige,
hvor bl.a. Xtra personell vil eta-
blere seg i løpet av kort tid.
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Tidligere forbundsleder i
Bibliotekarforbundet, Randi
Rønningen, skrev om vikar-
byråene på lederplass i Biblio-
tekaren nr 9/97, og her advarer
hun bl.a. mot muligheten for
misbruk ved at faste arbeids-
oppgaver blir definert som mid-
lertidige og stillinger derved
ikke lyst ut fast, men i stedet gitt
som oppdrag til vikarbyrå.

En bibliotekar jeg kom i kontakt med via min nett-
forespørsel, og som ønsker å være anonym, har gitt en
entydig og svært kritisk beskrivelse av hvordan et stort
Oslo-firma tidlig på 90-tallet omdefinerte flere biblio-
tekar-stillinger og «ga» stillingene til et vikarbyrå som
senere ikke klarte å finne relevante jobber til en del av
bibliotekarene som hadde jobbet for firmaet i flere år.
Vedkommende avslutter sin beskrivelse slik: «Selv sit-
ter jeg igjen med en følelse av å ha blitt litt svindlet og
lurt. Vikarbyrået malte et glansbilde av virksomheten
sin da de presenterte seg første gangen. De garanterte
oss omtrent jobb etterpå, og unnlot å si at de ikke hadde
erfaring med den slags arbeid vi skulle utføre. Da vi
kom i den situasjon at vi trengte nye oppdrag, ble de
fleste av oss tilbudt en type arbeid vi slett ikke var in-
teresserte i, noen på steder langt fra hjemstedet. Jeg

tror ingen fortsatte i vikarbyrået utover det oppdraget
vi opprinnelig hadde.» (Selv om bibliotekaren ikke
ønsker å henge ut verken firma eller vikarbyrå, skyl-
der jeg å gjøre oppmerksom på at det ikke dreide seg
om Xtra personell…)
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Dette eksempelet er forhåpentlig ikke representativt
for vikarbyråenes virksomhet i dag, men viser likevel
hvor viktig det er at fagforeninger og tillitsvalgte bru-
ker alle muligheter til medbestemmelse og påvirkning
overfor arbeidsgiver i spørsmål om bemanning og
organisasjonsendring. Når forbudet mot privat arbeids-
formidling (trolig) oppheves i løpet av året, vil vikar-
byråene raskt komme på banen og tilby seg å rekrut-
tere til faste stillinger også. Derfor mener jeg det er
viktig at vi på egne arbeidsplasser og som yrkesgruppe
tar en debatt på hvordan vi ønsker å forholde oss til
vikarbyråene i framtida.

Og med min egen bakgrunn fra «utkant-Norge» kan
jeg til slutt ikke dy meg fra å kaste inn en liten brann-
fakkel: Hvis noen av de bibliotekarene som i dag sø-
ker utfordringer og nye erfaringer gjennom vikar-
byråene heller, eller i hvert fall etterpå, kunne søke
seg til de mange ledige biblioteksjefstillingene rundt
omkring i landet, så ville vi kanskje ha en sjanse til å
skape det bibliotektilbudet vi alle har så store vyer om.
For det er vel ikke bare Oslo-gryta som fortjener
kompetente bibliotekarer?
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Idyllen Haugland i Dalsfjorden har fått spennende
aktiviteter lagt til seg de siste åra. Rehabiliterings-
senteret og leirskolen er kjent for mange. Men den in-
ternasjonale videregående skolen har  kanskje vakt mest
interesse de siste åra. Med 200 studenter fra over 70
land har «The Red Cross Nordic United World Col-
lege» blitt en spennende mosaikk i det sunnfjordske
landskap. Skolen åpnet i 1995. De tilbyr et  2-årig pro-
gram som skal føre fram til «International
Baccalaureate», en eksamen som
gir rett til opptak ved universitet i
de fleste land.

Biblioteket ved skolen er under
oppbygging og i fjor ble den første
bibliotekaren ansatt. Tidligere bi-
blioteksjef i Fjaler Siri Ingvaldsen
er i sving på en veldig spesiell vi-
deregående skole. Derfor var det
også stor interesse for å legge årets «samrådsmøte»
for bibliotekbransjen i Sogn og Fjordane til Haugland.
Etter møtet fikk vi en prat med Siri Ingvaldsen om den
spennende jobben hun nå er i gang med. Vi ville først

vite litt om hvordan hun håndterer brukere fra så mange
land. Hvordan påvirker dette jobben hennes som bi-
bliotekar?

- Jeg har en veldig ressurssterk brukergruppe, men også
en veldig variert brukergruppe. Noen er erfarne
bibliotekbrukere med store krav. Andre har knapt sett
en datamaskin før. Det er forskjeller mellom elever fra
i-land og u-land, men det er personlige forskjeller også.
Noen er veldig interessert i data, andre er ikke det. Alt
dette påvirker meg i hva slags tilbud jeg må legge opp
til. Men nå har jeg ikke vært her lenger enn siden ok-
tober i fjor, så jeg har ennå ikke gått gjennom et helt

skoleår her. Foreløpig føler jeg at jeg må prøve meg
fram.

- Er språket et problem i arbeidet?

- Nei, jeg syns ikke det. Jeg har ikke hatt engelsk som
daglig arbeidsspråk før, så det var jo en overgang. Men
muntlig syns jeg ikke det er noe problem.

- Hele arbeidsdagen er muntlig på engelsk?

- Ja, stort sett. Vi har noen nordiske studenter, men
veldig ofte blir det til at en snakker på engelsk fordi
det er andre rundt som er avhengige av det. Skriftlig
syns jeg det tar litt lenger tid å gå over til et annet
språk. Men jeg merker at det kommer. Så får jeg god
hjelp av min skotske kollega på biblioteket.Hun hjel-
per meg med korrekturlesing. Men så er det også mange
studenter som ikke er så sterke i engelsk heller, som
kommer fra land der de ikke har lært så veldig mye
engelsk. Det går litt den veien også, å få formidlet til
dem.

- Du har lang erfaring som folkebiblioteksjef. Hvilke
andre viktige forskjeller merker du i jobben nå til for-
skjell fra jobbsituasjonen tidligere?

- Det er stor forskjell når det gjelder brukergruppa.
Det er en veldig avgrenset brukergruppe og bibliote-
ket har et veldig klart mål: Det skal hjelpe studentene
å komme gjennom IB-eksamen (International
Baccalaureate).  Så skal vi jo også fungere som biblio-
tek for de mer overordnete mål for institusjonen. En
annen forskjell er at jeg nå er i en helt annen type or-
ganisasjon og har en annen type arbeidsgiver enn jeg
var vant med fra det offentlige. Det er en overgang til
mindre byråkrati, men der det også er mer opp til deg
selv hvordan du greier å manøvrere. For meg var det
også en overgang å komme i en organisasjon der det
var én stor og dominerende yrkesgruppe, nemlig læ-
rerne. Jeg er den første bibliotekaren på United World
College i Fjaler, så jeg må jobbe litt med å finne min
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plass. Jeg må på sett og vis skape
meg min egen jobb. Jeg må defi-
nere og forme innholdet i jobben
selv.

- Merker du velvilje for å
skape deg en god
bibliotekarrolle i institusjo-
nen?

- Ja, det syns jeg. Jeg har en
veldig bibliotekinteressert
sjef. Han har som mål å
bygge opp og utvide biblio-
teket fortest mulig. Men det
stiller meg også overfor store
faglige krav.

- Biblioteket ser ganske tra-
disjonelt og lite ut nå. Hvilke

planer er det for å utvikle det videre?

- I første omgang skal vi utvide det fysisk,. Det er stort
behov for flere studieplasser. Så jobber vi med å få et
skikkelig gjenfinningssystem, med utgangspunkt i en
dårlig katalog. Det er tidkrevende arbeid. Så er det en
stor jobb å motivere og lære opp både studenter og
lærere til å bruke biblioteket. Dette ser jeg som de vik-
tigste oppgavene nå framover.

- Og et stort nybygg
vinker i det fjerne?

- Ja, dette er det blitt
arbeidet med siden
skolen ble bygd, og det
finnes ambisiøse pla-
ner for et eget
bibliotekbygg på om-
rådet her. Men det er
ikke noe konkret på
det ennå. Vi må av-
vente at noen finansi-
erer det.

- Så inntil videre dreier
det seg om fine brosjy-
rer med arkitektkonto-
ret Snøhettas tegninger

av nybygget og store ord fra Ben Rugaas om verdens
mest moderne bibliotek?

- Foreløpig er det kun på drømmestadiet. Men vi har
fått en del velvilje fra enkelte hold, ja.

- Har du gode budsjetter?

- I forhold til det jeg har vært vant til, så har vi et romslig
budsjett.

- Og lønnsnivået er på internasjonalt nivå ...?

DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI
KUNDE HOS TRONSMO!

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

så trenger du oss. Vi har bl.a. :

norsk og utenlandsk skjønnlitteratur *
filosofi * politikk * feminisme * homse/lesbe-
bøker * filmbøker, manus &video * historie
* irland * balkan * mat & makt * indianere

* reiseskildringer * midtøsten * afrika *
asia* latinamerika *

og en hel kjeller full av knalle tegneserier

- Det vet jeg ikke noe om. Men det er iallefall mye
bedre enn det lokale lønnsnivået. Jeg er fornøyd nå.

- Har du kontakt med kollegaer ved andre UWC-bi-
bliotek rundt om i verden?

- Jeg var nettopp i Italia for å besøke UWC-skolen der.
Det var en nyttig tur. For jeg har ingen erfaring fra
denne typen bibliotek tidligere. I Italia hadde de et stort
og velutbygd bibliotek ved «Adriatic College», som
er navnet på UWC-skolen der. Nå har jeg etablert kon-
takt med dette biblioteket, og det tror jeg kan bli gjen-
sidig fruktbart. De har 200 studenter som oss. Og vi er
begge i ikke-engelsktalende land. Vi kan nok hente en
del erfaringer fra hverandre etterhvert. Men ellers er
det ikke noe formalisert nettverk for alle de ti UWC-
bibliotekene som fins rundt omkring i verden.

- Hvordan er kontaktnettet ditt med bibliotekene i fyl-
ket her? Føler du at du inngår i bibliotekmiljøet i fyl-
ket på vanlig måte, eller skiller skolen seg ut så mye at
du blir litt på siden?

- Jeg føler meg ikke på siden. Jeg har lang fartstid i
fylket, kjenner mye folk og har alltid følt meg hjemme
i miljøet her. Det er ikke noe problem for meg. Men
det ville kanskje vært annerledes for en som kom uten-
fra. Så har jeg også vært med i et forum for biblioteka-
rer i videregående skoler i fylket. Selv om brukergrup-
pene, samlingene og den økonomiske situasjonen min
er annerledes enn det de andre har, syns jeg dette nett-
verket er nyttig. Vi har en del felles problemstillinger
som gjelder tjenester vi yter i forbindelse med oppgave-
skriving, prosjektarbeid, brukeropplæring og motive-
ring. Det er klare faglige grunner til at jeg synes det er
viktig å holde kontakten, sier Siri Ingvaldsen
avslutningsvis.
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15.-16. Oslo Sannhetens øyeblikk: Strategisk bruk av

førstelinjetjenesten
Forum for offentlig informasjon (FOI) *
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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.

* Kontakt arrangør

20.-28. Bangkok 65. IFLA-konferanse «Libraries as
Gateways to an Enlightened World»

IFLA

11.-13. Narvik Nordnorsk bibliotekkonferanse Nordland fylkesbibliotek

14.-15. Reykjavik Abonnementer på elektroniske midler NVBF

12.-13. Bergen Offentlighetsloven-praktisk anvendelse Forum for offentlig informasjon (FOI) *
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Irene Nørberg ble ansatt ved Larvik bibliotek som
bibliotekar fra 1.juni

Trine Syversen er ansatt på Sandefjord videregående
skole som bibliotekar i 50% stilling fra 1. august. Hun
kommer fra en jobb ved Sandefjord bibliotek.

Unni Ås har sluttet ved Lørenskog bibliotek, Fjellha-
mar filial. Hun har begynt som distriktsbibliotekar ved
Oppland fylkesbibliotek på Gjøvik.

Bodil Puntervoll Pedersen har sluttet ved Gjerdrum
bibliotek.

Birgit Myrene, tidligere Bergen off. bibliotek, har fått
jobb i Kristiansand folkebibliotek, Vågsbygd bydels-
bibliotek.

Ágúst Magnússon slutter som fylkesbiblioteksjef i
Aust-Agder for å overta stilling som avdelingsbiblio-
tekar ved Høgskulen Stord/Haugesund med arbeids-
plass på Stord fra august.

Kari Johanna Yttri slutter ved Høgskulen i Sogn og
Fjordane sitt bibliotek i Fjøra i Sogndal. Hun
har fått jobb på Sogndal bibliotek.

Marit Lofnes Mellingen slutter ved Høgs-
kulen i Sogn og Fjordane sitt bibliotek i Fjøra
i Sogndal.

Erling Bergan slutter som hovedbibliotekar
ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og går
over i stilling som rådgiver ved høgskolens
«Senter for informasjonstjenester».

Kaya Irgens slutter som hovedbibliotekar ved Høg-
skolen i Bergen for å gå over i pensjonistenes rekker.

Randi Rønningen begynner som kontorsjef ved Uni-
versitetet i Oslo sitt nye fellesbibliotek på Blindern.
Hun kommer fra stillingen/vervet som leder av
Bibliotekarforbundet.
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Deichmanske bibliotek var tidlig ute med å koble
seg opp til nettet, så jeg vaklet mine første skritt ut på
Internett i 1995. Det er ikke lenge siden, men det fø-
les som en evighet, en annen verden. Det blir etter-
hvert en så selvfølgelig del av livet en lever at man
ikke lenger legger merke til at det, man glemmer å
forundre seg over hvor fantastisk det er å kunne kom-

munisere og interagere med hele verden. Det blir
«noe som bare er der», akkurat som vaskemas-
kinen og telefonen og TVen. (Og jeg har selvføl-
gelig for lengst glemt at mine bestemødre ikke
fikk vaskemaskin før ungene hadde flyttet hjem-
mefra, at jeg ikke fikk telefon i leiligheten før
jeg gikk sisteåret på SBIH og at vi ungene i gata
pleide å samles til barneTV hos dem som hadde
TV.)

Deichmanske bibliotek
har helt siden starten av
sitt Internett-eventyr hatt
en helt klar politikk på at
nettet er mer enn enda et
søkeverktøy for bibliote-
karer. Internett er en ny,
stor, uforutsigbar og til
dels anarkistisk informa-
sjons- og
kommunikasjonskanal, og akkurat som bibliotekene
alltid har vist sine brukere veier inn i bøkene og kunn-
skapens verden, må vi nå vise dem veier inn i den
digitale, virtuelle verden. Derfor har Deichman satset
på å utvikle metoder for tilrettelegging og formidling
av Internett til publikum, derfor har vi arbeidet med å
rigge til et publikumstilbud i alle lokalene våre, et ar-
beid som stadig ikke er sluttført, og derfor jobber vi
stadig med å utvikle vårt tilbud på, om og med nettet.

Jeg har vært så heldig å få være med på mesteparten
av denne ferden, og min interesse for og engasjement
i forhold til Internett, blir mer og mer rettet mot bru-
kerne, mot brukeropplæring og formidling.

Min rundtur starter derfor «hjemme» på Deichman
med vår «Spør biblioteket» - tjeneste, en tjeneste vi i
disse dager videreutvikler med støtte fra Statens Bi-
bliotektilsyn: http://nyhuus.deich.folkebibl.no/
deichman/spor.html

Tjenesten er en svært populær on-line referanse-
tjeneste, og besvarer i gjennomsnitt 15 spørsmål hver
dag. Vel så interessant for bibliotekarer er nettsiden
hvor vi legger ut endel av spørsmålene og svarene:
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/SPOR/
oss1.html, her kan man se spennet i de spørsmålene
vi får, og kanskje «stjele» et svar på noe man selv har
fått spørsmål om.

Eva Engskar og Astrid Kvarberg har laget en nett-
basert ressursguide i geografi og samfunnsfag som av-
sluttende hovedoppgave på Høgskolen i Oslo avd. JBI
våren 1999. Guiden er primært tenkt for 8. - 10. klasse,
men kan i aller høyeste grad også brukes av andre.
(Selv har jeg hatt stor glede av den :-)) Det kan ofte
være vanskelig å finne gode internett-ressurser for

skoleelever, men denne kan trygt brukes,
både i veiledningssammenheng i forhold
til enkelte elever eller som grunnlag for
gruppeundervisning av skoleklasser.
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/jbi/
index.htm

Jeg MÅ en tur innom mine egne små skatter:  På
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/bygdoy/hoved.htm
og
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/ullevaal/index.htm
kan dere se resultatet av 2 web-verksted for skoleele-
ver. I begge tilfeller er det 6.klassinger vi har hatt gle-
den av å samarbeide med, henholdsvis på Bygdøy og

på Ullevål skole. I begge til-
feller har elevene vært på
biblioteket på web-verksted
i forbindelse med et pro-
sjekt på skolen, og hvor de
har brukt Internett som en
av formidlingskanalene for
prosjektet.

8 elever fra hver klasse har
vært på bibliotekets kurs-
rom i 3-4 dager og laget

disse  websidene. Selvfølgelig har de hatt veiledning
fra bibliotekarer og lærere, men all jobben har de gjort
selv. Jeg har vært så heldig å få være med i prosessene
begge ganger, og kan skrive under på at det er forfer-
delig slitsomt å ha 8 unger løs på maskinene samti-
dig, men usannsynlig gøy. De utviser en fantastisk
entusiasme og arbeidsglede, og de har en lærevilje og
-evne som imponerer. Dette er selvfølgelig fordi de er
voldsomt motiverte for oppgaven. Det å skulle lage
nettsider og «komme på Internett» er i seg selv en
fantastisk motivasjon.

Herfra vil jeg rett over på en annen brukergruppe som
overrasker og imponerer med sin nysgjerrighet og sitt
pågangsmot - seniorene. Vi har en tendens til å tro at
de over 60 er internett-vegrere og teknologifremmede,
men det er selvfølgelig ikke tilfelle. Og for mange av
dem VAR det tilfelle, men er det slettes ikke lenger.
På Seniornett - Norge sine hjemmesider får vi se hva
de EGENTLIG driver med, mens vi tror at de hviler
middag på gamlehjemmet... http://www.seniornett.no/
meny/hovedmeny.asp (Og forsidebildet er tatt på bi-
blioteket.)

Bibliotekaren i meg trenger seg på, og vil gjerne
innom:  http://searchenginewatch.com/  Search Engine
Watch - dere skjønner selv hva det er:  en oversikt
over søkemaskiner, men også med omtaler og anbefa-
linger. Et himmelrik for en bibliotekar, selvfølgelig.

I løpet av denne årgangen vil tolv biblioteka-
rer bli invitert til å presentere fem favorittsteder
på verdensveven.  Hva synes de er informa-
tive, interessante eller flotte nettsteder, og hvor-
for synes de det? I dette nummeret er det Mo-
nica Deildok sin tur. Hun er bilbiotekkonsulent
ved Deichmanske bibliotek.
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Våler kommune
KULTUR- OG UNDERVISNINGSETATEN

BIBLIOTEKSJEF - VÅLER FOLKEBIBLIOTEK

Fra 01.08.99 er stillingen som biblioteksjef i 100% (alternativt 80- 100%) ledig ved hovedbiblioteket i Våler.

Våler kommune er nabokommune til Moss og har ca 4000 innbyggere. Våler folkebibliotek har hovedbibliotek og filial.
Hovedbiblioteket er et kombinasjonsbibliotek med folkebibliotek og skolebibliotek for Kirkebygden skole. En av skolens
lærere er skolebibliotekar i ca 15 timer pr uke. I tillegg til biblioteksjefen er det en bibliotekassistent i 27% stilling som også
betjener filialen.

Biblioteket har tatt i bruk Mikromarc biblioteksystem og har tilgang til Internett.

Biblioteksjefen har ansvar for drift, budsjett og utvikling av biblioteket. Søkere må ha godkjent bibliotekarutdanning.

Stillingen er plassert i st. kode 7439. Lønn etter avtale. Ansettelsen vil skje i henhold til gjeldende lover, reglement og
tariffavtaler.

Henvendelser kan skje til leder av kulturavdelingen, Einar Pedersen, tlf. 69 28 91 28.
Søknader sendes Våler kommune, kultur og undervisningsetaten, 1592 Våler innen 9. juli 1999.

Det kunne ikke ha vær bedre om det hadde vært en
emneindeksert bibliografi over bibliobibliografier...

For oss som ikke var på Bibliofils brukermøte i San-
defjord for litt siden, kan vi lese Erik Newths fore-
drag om e-boka, bibliotekene og framtida, på nettet:
http://home.sol.no/~eirnewth/foredrag/eboka.html
Og mens vi er inne på forfattere, må vi en tur innom
Tor Åge Bringsværds «I og for seg» -  http://
www.gyldendal.no/gyldendal/toraage/io.html en digi-
talisert utstilling med tekst og bilder. Rent, rolig og
vakkert.

Jeg skjønner at jeg snart må avslutte denne rundturen
på nettet, men det blir her som så ofte når man surfer
rundt ellers - tiden går så fort, for man finner så mye
underveis. En lommepalør for eksempel: http://
www.travlang.com/languages/ og et nettsted for
«cybertagging»: http://www.loesje.org/country/nor-
wegian/noposter.html

Avslutningsvis tar jeg meg en virtuell kopp kaffe:
http://www.coffeetv.com/main.phtml og svever ut i
cyberspace på en rundtur i solsystemet ... http://
seds.lpl.arizona.edu/nineplanets/nineplanets/
express.html
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Siste påmeldingsfrist for å få tilsendt årets materiell
(plakat og postkort) er 20. september.

Påmeldingsskjema legges ut på prosjektets hjemmeside
www.nordiskbiblioteksvecka.org for utskrift. Alle an-
dre relevante opplysninger legges fortløpende ut på
hjemmesiden (idékatalog, tekstene for opplesing, adres-
ser, mm). Påmeldte bibliotek får også tilsendt
evalueringsskjema.

Skjemaet kan også fåes ved henvendelse til
fylkesbibliotekene eller til Live Gulsrud, Asker biblio-
tek. Tlf. 66 90 96 17 eller e-post: live@asker.folkebibl.no

Nordisk bibliotekuke er det største samarbeidsprosjek-
tet innen kulturområdet noensinne. Slutt opp om samar-
beidstiltaket ved lokal deltakelse.

Live Gulsrud
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«Bibliotekaren» har etablert seg som et rimelig og effektivt alternativ 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 produksjonstid. 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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STAVANGER KOMMUNE
Sølvberget

Stavanger bibliotek er en integrert del av Sølvberget, Stavanger kulturhus. Sølvberget har en sentral
rolle i Stavanger kommunes arbeid med internasjonale spørsmål og ytringsfrihet, og arrangerer hvert år
en litteraturfestival. Stavanger bibliotek benytter biblioteksystemet ALEPH og har internett-tilgang

både for ansatte og brukere. Kulturdepartementets Signalprosjekt for lesing 1998-2000 er lagt til Sølvberget. Det er ca. 60
årsverk knyttet til virksomheten. Vi står foran store og interessante utfordringer de nærmeste årene.

Faktaavdelingen er en av to voksenavdelinger ved biblioteket. Det er et fagbibliotek for voksne. Avdelingen omfatter
historie og samfunnsfag, bl.a. med gode samlinger innen områdene nord-sør, lokalhistorie og juss. Overordnet ansvar for
registrering og fjernlån er lagt til denne avdelingen.

I bibliotekets faktaavd. er det ledig to stillinger:

FJERNLÅNSBIBLIOTEKAR  - HEL STILLING

Stavanger bibliotek har vel 2.000 fjernlån i året, og er igang med å automatisere fjernlånet i biblioteksystemet ALEPHs
fjernlånsmodul.

Arbeidsområde:
- ansvar for bibliotekets fjernlånsbestillinger
- ansvar for intern opplæring i søk i bibliografiske databaser.
- skrankevakter
- være en av avdelingens superbrukere for biblioteksystemet ALEPH
- delta i teamerbeid innen området IT

Vi søker etter en bibliotekar med god kjennskap til IT og Internett. Erfaring fra fjernlånsarbeid er en fordel. Stillingen krever
selvstendighet og gode samarbeidsevner og byr på interessante utfordringer.

Stillingen lønnes i lr. 9.2, ltr. 21-30 etter ansiennitet. Lønna er under vurdering.

BIBLIOTEKAR - HALV STILLING

Arbeidsområde:
- skrankevakter
- medievalg
- delta i teamarbeid innen området IT

Oppgaver som fjernlån og registrering kan legges til stillingen. Vi søker etter en utadvendt bibliotekar med god kjennskap
til referansearbeid.

Stillingen lønnes etter lr. 9.1, ltr. 20-29 etter ansiennitet. Lønna er under vurdering.

Felles for begge stillingene:
Søkere må ha godkjent bibliotekareksamen. Kvelds- og lørdagsvakter inngår i arbeidstida.
I en prøveperiode inngår også søndagsvakter. .

Stillingene er ledige fra 01.07.99

Kontaktperson: Avd.leder Inger Johanne Rosland, tlf. 51 50 79 49, eller
epost: hanne.rosland@stavanger.kommune.no.

Søknadsfrist: 14.07.99

Søknaden stiles til Bibliotek-og kulturhussjefen, og sendes Sølvberget, Stavanger kulturhus, boks 310/320, 4002 Stavanger.
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LEDIG VIKARIAT VED
ARENDAL BIBLIOTEK

Avdelingslederstilling 100% er ledig fra 30.8.1999 og ut året.
Muligheter for forlengelse av vikariatet frem til 30.6.2000.

Stillingen innebærer ansvar for musikk- og ungdomsavdeling og
fjernlån. Kvelds- og lørdagsvakter i veiledning voksne inngår i
stillingen. Stillingen er plassert i st.kode 7027 med avlønning min.
l.tr. 30.

Vi ønsker oss en faglig oppdatert og serviceinnstilt bibliotekar
som liker å «ta i et tak».

Arendal bibliotek fikk i fjor nytt, flott bibliotek. Biblioteket bru-
ker Bibliofil og det er god tilgang til internett både for publikum
og ansatte.

Det ønskes eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende bibliotekfaglig
utdanning.

Vanlige kommunale ansettesforhold gjelder. Nærmere opplysnin-
ger ved biblioteksjef Guri Erlandsen eller nestleder Eli Søyland,
tlf. 37 01 39 13.

Søknad med CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester sen-
des Arendal bibliotek, Serviceboks 616, 4809 Arendal
innen 19.7.1999.
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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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Roger Dyrøy
Sør-Fron bibliotek
2647 Hundorp
Telefon: 61 29 60 00
Telefaks: 61 29 67 22
E-post: sfron@online.no
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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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Monica Deildok
Deichmanske bibliotek, Henrik Ibsengt. 1
0179 Oslo
Telefon: 22 03 28 46
Telefaks: 22 11 33 89
E-post: monica@deich.folkebibl.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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Marit Slungård Rushfeldt
Finnmark fylkesbibliotek, avd. Vadsø
Boks 615, 9811 Vadsø
Telefon:  78 95 34 00
Telefaks: 78 95 36 24
E-post: marit.rushfeldt@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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Guri Sivertsen Haugan
Levanger bibliotek
Boks 113, 7601 Levanger
Telefon: 74 08 21 00
Telefaks: 74 08 22 00
E-post: guri.sivertsen.haugan@levanger.folkebibl.no

(4
�����#�,-�	�

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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Anja Angelskår Mjelde
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Biblioteket Vie, 6800 Førde
Telefon: 57 72 25 20
Telefaks: 57 72 25 01
E-post: anja.mjelde@ahf.hisf.no
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Kristin Sætre
Stord folkebibliotek
Boks 264, 5402 Stord
Telefon: 53 49 69 70
Telefaks: 53 41 59 51
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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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Ingebjørg Aagre
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal
Telefon: 37 01 39 23
Telefaks: 37 01 39 75
E-post: aagre@aa.fylkesbibl.no
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Turid Samset
Telemarksbiblioteket
3745 Ulefoss
Telefon: 35 94 47 33
Telefaks: 35 94 48 70
E-post: psamset@online.no
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Hanne Ottoson Øhre
Vestfold fylkesbibliotek
Storgt. 16, 3126 Tønsberg
Telefon: 33 31 93 03
Telefaks: 33 31 33 25
E-post: hanne@vf.fylkesbibl.no
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Wenche Løver
Kongsberg videregående skole
Postboks 424, 3604 Kongsberg
Telefon:  32 73 13 46
Telefaks: 32 72 10 70
E-post: wlover@kongsberg.vgs.no
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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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Kirsten Leth Nielsen, Deichmanske bibliotek
Mona Magnussen, Norsk Polarinstitutt
Richard Madsen, Sørfold folkebibliotek
Gro Heidi Råmundal, Kristiansand folkebibliotek
Monica Nævra, Drammen folkebibliotek
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Hanne Fosheim
Fylkesbiblioteket i Akershus
Postboks 85
2027 Kjeller
Telefon jobb: 63 80 10 20
Faks: 63 81 09 26
Telefon privat: 63 83 41 15
Epost-adresse: hfosheim@online.no
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Leder: Siri Sjursen

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
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Lillian Rushfeldt, Vadsø bibliotek
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Elisabeth Dyvik, Norske Shell
Guri Haugan, Levanger bibliotek
Kari Elin Røyrane, Høgskolen i Bergen
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«You wasted 150.000 dollars on an education you could have
got for one and a half dollar in late fees at the public library.»

Will Hunting (Matt Damon)
i filmen «Good Will Hunting».


