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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.

�
+��1

Falch Hurtigtrykk A/S
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- se bak i bladet.
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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.

��%�
��
-	
��
%��

��
���/)
&��
��
�)�%&��%�


Resultatene fra årets mellomoppgjør ble presentert i Bibliote-
karen nr. 6. Til tross for meget trange rammer, fikk biblioteka-
rene i alle sektorer noe uttelling i form av ett og to lønnstrinn,
fordelt på begynnerlønn og mellomlederlønn. Med dette bildet i
bakhodet, og det faktum at pottene til kommende lokale oppgjør
gir lite å slåss om, øyner vi et nitid stykke forberedelsesarbeid før
høstens krav og forhandlinger. Fra foregående års lokale runder,
har bibliotekarene høstet mye ros for sine ryddige og innsikts-

fulle saksframlegg. Dette har vi åpenbart vunnet
på. La oss se det som erfaringer å bygge videre
på. For vi har fortsatt mye å kjempe for, skal vi
nå målene våre, nedfelt i Bibliotekarforbundets
inntektspolitiske strategidokument.

Hvordan kan vi best forberede oss? Den tillits-
valgte på hver arbeidsplass kan egentlig aldri ta
helt fri fra oppgavene. Lønnsspørsmål er ikke noe

vi bare tar et kjempeløft på hver gang krav skal utformes. Gjen-
nom hele året skal en holde seg ájour med løpende lønnsnivå i
bedriften, virksomhetsplaner, karriere- og kompetanseutviklings-
planer, stillingsutlysinger m.m. i samarbeid med ledelsen. God
dokumentasjon på hva som har skjedd i tidligere oppgjør, er vik-
tig å ta vare på. Muntlige løfter fra arbeidsgiver  må ikke glem-
mes. De kan være gull verdt. De fleste arbeidsgivere har allerede
forberedt og innkalt til 5.0 drøftinger. Dette er viktige fora for
utveksling av informasjon. Her deles ut stillingsoversikt med
lønnsplassering. Her kan en få vite hvilke lokale føringer arbeids-
giver vil legge til grunn og prioritere – i tillegg til eller i samsvar
med sentralt gitte føringer. Her kan en også be om særmøte for
sin forening i forkant av forhandlingene, for å legge fram spesi-
elle forhold, uten bindinger riktignok. Nå har en grunnlag for
sammenligning av yrkesgrupper for å avdekke skjevheter og evt.
kjønnsdiskriminering.

Er du eneste medlem av Bibliotekarforbundet på din arbeidsplass,
skal du også fungere som din egen tillitsvalgte. Du har de samme
forpliktelsene for din egen lønnssituasjon, og det er helt legitimt
å arbeide for lønns- og arbeidsforhold for seg selv. Hvem som
skal forhandle for deg, er en annen sak. Det finns flere løsninger:
Du kan forhandle for deg selv, tillitsvalgt i nabokommune, fyl-
keskommune eller BF sentralt kan gjøre jobben, eller tillitsvalgt
for et annet forbund.

Ta alltid et drøftings- og orienteringsmøte med medlemmene i
forkant av kravutforming. Her kan dere bli enige om felles strate-
gier, evt. gruppekrav og argumentasjon. Når arbeidsgiver er opp-
tatt av resultater, finn måter å presentere deres arbeidsprodukter
på. Når ledelse skal belønnes, gå inn i definisjoner av ledelse.
Når tilleggskompetanse skal rettferdiggjøres som relevant, trekk
fram oppgaver der denne kompetansen kommer til nytte.

Å reise krav om bedre lønn har sitt utspring i enten opplevd urett-
ferdighet i relasjon til de arbeidsoppgavene en skal skjøtte og til
andre yrkesgruppers lønnsnivå, eller i nød. Slik gjennomsnitts-
lønnen for bibliotekarer er beregnet statistisk – et sted mellom
lønnstrinn 31 og 32 – ser det kanskje ikke så nødtørftig ut. Men
særlig for nyetablerere med store studielån, kan et lønnsnivå rundt
200 000 kroner gi smalhans med bitter bismak. Begynnerlønn for
bibliotekarer er ikke tema for lokale forhandlinger. Hvis en ikke
klarer å hefte noe ekstra ved stillingen, som tilleggskompetanse,
nye eller spesielle oppgaver, arbeidsresultater m.m.

Sett i gang forberedelsene nå!
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Kunnskapsforlaget skal i november
komme med første bind i det nye
«Norsk Biografisk Leksikon». Der-
etter kommer nye bind med 6-8 må-
neders mellomrom, fram til alle 10
bind er utkommet i 2005. Oppslags-
verket utgis med støtte fra Kultur-
departementet og Institusjonen Fritt
Ord. Det vil inneholde 6000 biogra-
fier over norske kvinner og menn fra
800-tallet og fram til vår egen tid. I
leksikonet vil det finnes alfabetisk
og kronologisk navneregister, og te-
matisk register (etter stilling) over
alle som er biografert i verket, foru-
ten et alfabetisk register over perso-
ner og institusjoner som er omtalt  i
verket, men som ikke har egen ar-
tikkel. Det skal være kun 2500 por-
tretter til de 6000 biografiene.
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Er du rask, kan du få med deg to ut-
stillinger i Nasjonalbiblioteket før de
pakkes sammen. Det gjelder utstil-
lingen «Folkets musikk», som er en
markering av at Norsk Musikforlag
er 90 år. Utstillingen kan besøkes i
Nasjonalbiblioteket på Drammens-
veien 42 i Oslo fram til 14. august.
Deler av utstillingen presenteres
også elektronisk på adressa http://
w w w . n b . n o / h t m l /
folkets_musikk.html. Og fram til 15.
august kan du få med deg utstillin-
gen «The Art of Conservation of
Book Bindings». Denne er utarbei-
det ved The National Library of
Warsaw og handler om konservering
av bokbinding. Det blir vist eksem-
pler fra samlingene i Warszawa.
Utstillingen er skrevet på polsk og
engelsk. Begge utstillingene kan be-
søkes i Nasjonalbiblioteket, Dram-
mensveien 42 i Oslo. Åpningstider
er 09.00 - 18.00 på ukedager og
09.00 - 14.00 på lørdager.

- Det varierer fra land til land. Forsøk
på sensur av bibliotekmateriale er ikke
noe vi ser bare under totalitære regimer,
sier Carsten Frederiksen. Han er vise-
direktør ved IFLAs kontor for ytrings-
frihet og fri informasjonstilgang, som
på engelsk gir akronymet FAIFE (Free
Access to Information and Freedom of
Expression). Kontoret er sekretariat for
den 26 personer store komitéen som
IFLA har nedsatt på dette området. For
tiden arbeider de med en statusrapport,
som skal dekke hele verden. Men selv

om de fremdeles mangler en del informasjon om tingenes tilstand,
har de allerede samlet en god del nyttig materiale.

- Vi regner med å høre om sensur under totalitære regimer. Men
kjenner du til forsøk på sensur i vestlige land? Danmark for ek-
sempel?

- I Danmark har vi hatt en viktig prinsipiell diskusjon etter at et
bibliotek nektet å ha et lovlig tidsskrift om pedofili i sine hyller.
Vi har også viktige spørsmål knyttet til barnebiblioteks bruk av
internett-filtre, som hindrer søk på visse ord. Her er det for lite
refleksjon. Internett er i utgangspunktet et vestlig fenomen. Vi
har en særlig forpliktelse for å holde dette mediet fritt, når det tas
i bruk i økt grad i den tredje verden.

- Hva med USA?

- Den amerikanske
bibliotekforeningas kontor
for ytringsfrihet har på ett
år registrert 2.500 tilfelle
av forsøk på bibliotek-
sensur i USA. Og de reg-
ner med at det bare er top-
pen av isfjellet som blir
rapport til dem. Tilfellene
spenner fra å fjerne John
Steinbecks bøker til sensur
av «moralsk materiale».
Og angrepene kommer
både fra høyresiden og
venstresiden i det politiske
landskapet.

- Hvilke inntrykk har du av
situasjonen for russiske
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For 65. gang samler IFLA til «Co-
uncil and General Conference», og
denne gangen er det i Bangkok det
foregår. Årets IFLA-konferansen går
av stabelen fra 20. til 28. august i
Thailands hovedstad. Antall norske
deltakere blir vesentlig færre en det
vi opplevde på de to foregående kon-
feransene i København  i 1997 og i
Amsterdam i fjor. Men en del av det
faglige kan man få med seg likevel -
på nettet. Ved å oppsøke adressa
http://www.ifla.org/IV/ifla65/
65alpha.htm kan man se gjennom
titelene på en rekke av de foredra-
gene som blir holdt i Bangkok, og
klikke seg inn på fullteksten på hver
enkelt av dem. Og da kan du lese
«International collaboration on
Internet subject gateways» av Emma
Worsfold Place, «Enhancing the
skills of school library staff to cater
for individual student needs» og «An
inclusive school library for the 21st
century: fostering independence» av
Janet Murray, «Social science infor-
mation - the poor relation» av Mau-
rice B. Line, «Delivering and pro-
moting library services in rural Thai-
land» av Aree Cheunwattana, og
«How to Put Your Maps on the
Internet» av David Yehling Allen.
Den geografiske og tematiske spred-
ningen er stor, og det er nok også
kvaliteten på disse «papers». Det er
i alt rundt 100 slike foredrag som er
lagt ut i fulltekst på internett. Og ved
å oppsøke http://www.ifla99.th.com/
, vil du finne de offisielle internett-
sidene fra de thailandske arrangø-
rene, for konferansen som i år har
hovedtema «Libraries as Gateways
to an Enlightened World».
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Biblioteknett Telemark åpnet offisi-
elt mandag 14. juni kl. 10.00. Åp-
ningen vil bli foretatt av fylkesråd-
mann Søren Gunnar Thorsdal under

bibliotek etter
kommunismens
fall?

- Vi er blitt kjent
med et stygt til-
felle av bok-
brenning i
Ekaterinburg. Den
russisk-ortodokse
patriarken ser ikke
ut til å ville hindre
at hans konserva-
tive undersåtter i
Ekaterinburg fjer-
ner og brenner
moderne teolo-
giske bøker fra det
lokale biblioteket.

- Er det lett for
dere å samle slik
informasjon? Er
b i b l i o t e k a r e r
flinke til å rappor-
tere?

- Vi har sendt ut over 100 brev, der vi ber om rapportering. Bare
30 har svart så langt. Til og med halvparten av FAIFE-komitéens
egne medlemmer har unnlatt å svare. Nei, denne informasjonen
kommer ikke av seg selv.

Men Carsten Frederiksen benytter sitt store kontaktnett til å samle
informasjon. Han har sittet i styret for den europeiske bibliotek-
organisasjonen EBLIDA. Bakgrunn fra ledende posisjoner i
Bibliotekarforbundet og Danmarks bibliotekforening har også
kommet godt med. Etter at han begynte på FAIFE-kontoret for et
drøyt år siden, har han reist mye rundt. På PC-en har han regis-
trert kontaktpersoner i de fleste land.

- Er FAIFE-komitéen representativ for bibliotekverdenens mang-
fold?

- Vi har fått med representanter for arabiske og muslimske land,
noe vi manglet i fjor. Men vi mangler fremdeles representasjon
fra Sør-Amerika. Det nærmeste vi kommer der er Cuba og Me-
xico. Ellers er det god spredning. Men med 26 medlemmer sier
det seg selv at ikke alle land kan være med.

- Er retten til å få tilgang til informasjon et i hovedsak politisk
eller økonomisk spørsmål?

- Det er begge deler. I mange land er mangel på økonomiske res-
surser av mye større betydning for informasjonstilgangen enn vi
er vant med i de nordiske land.

- Internett framstilles ofte som åpent og fritt, nærmest anarkis-
tisk. Vil den frie informasjonstilgangen komme til utviklingsland
som en nisse på internett-lasset?

- Ikke automatisk. Internett er ikke nødvendigvis fritt og demo-
kratisk. Og produsentsiden i databransjen jobber iherdig for en
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en høytidelighet på Telemarks-
biblioteket i Ulefoss. Biblioteknett
Telemark hadde sin spede begyn-
nelse i 1997 med prosjektet «Lokal-
historiske data frå Telemark på
Internett», som har fått økonomisk
støtte fra Statens bibliotektilsyn og
Telemark fylkeskommune. Under
marsjen har prosjektet vokst - for til
slutt å ende opp med Telemarks-
bibliotekets egen infotjener hvor bi-
bliotekets katalogdatabaser er lagt
inn og hvor det finnes opplysninger
om bibliotekvesenet i Telemark og
Norge for øvrig. Gjennom linker kan
man klikke seg fram verden over -
og verden over besøker også oss.
Etter den første uka ble det registrert
besøkende fra både Australia, Ame-
rika og Europa, melder Telemarks-
biblioteket.
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6. – 10. august i år 2000 arrangerer
den internasjonale organisasjonen
IASL (International Association of
School Librarianship) sin årlige kon-
feranse i Malmö. Bak konferansen
står Sveriges Allmänna
Biblioteksförening, det svenske Sta-
tens kulturråd og ditto Skolverket,
Malmö stad, Malmö Högskola og
Malmö stadsbibliotek. Overordna
tema for konferansen er «Literacy –
Key to the Future».
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Helsingborg kommune i Sverige
planlegger å legge to av kommunens
bibliotek ut på entreprise. Dette har
fått bibliotekarenes fagforbund DIK-
förbundet til å kreve forhandlinger
på sentralt nivå. I sin henvendelse
til kommunen skriver DIK-leder
Britt-Marie Häggström blant annet:

markedskontroll som kan gjøre situa-
sjonen vanskeligere. Det er for eksem-
pel påfallende interesse fra Bill Gates’
Microsoft overfor den europeiske tau-
trekkingen rundt opphavsrett. Og etter-
som internett utformes i den vestlige,
rike verden, og nærmest eksporteres til
utviklingsland, har vi en spesiell for-
pliktelse til å arbeide for at internett skal
understøtte fri informasjonstilgang og
ytringsfrihet, og ikke virke i motsatt
retning.

- Hva skjer med FAIFEs statusrapport
når den blir ferdig?

- Vi legger opp til å få diskutert en del
av temaene under IFLA-konferansen i
Bangkok i august i år. Rapporten skal
gjøres ferdig etter det. Den vil nok va-
riere en del i informasjonsmengde og
fokus fra land til land. Men vi håper at
rapporten vil virke til inspirasjon for å
få styrket arbeidet på dette området i
land som har ligget lavt i terrenget hit-
til. Vi vurderer også å lage tilpassede
versjoner av rapporten i artikkelform til
publisering i blant annet “Index on
censorship”.

- Og etter Bangkok kommer Jerusalem,
den kontroversielle IFLA-koferansen i
august neste år. Føler FAIFE-kontoret
seg vel med at IFLA-arrangementet går
i den byen nå?

- Vi registrerer de store problemene som diskuteres i forbindelse
med IFLA-konferansen i Jerusalem. Dette spørsmålet håndteres
på høyeste nivå i IFLA. De sender en delegasjon ned i juni, for å
drøfte situasjonen med den lokale organisasjonskomitéen i Israel.
Det er ingen liten utfordring IFLA har gitt seg i kast med, sier
Carsten Frederiksen til Bibliotekaren.

Han minner meg om IFLAs ferske “Erklæring om bibliotek og
åndsfrihet”, et dokument som FAIFE-kontoret forfattet forslaget
til, og som ble vedtatt av Executive Board raskere enn de hadde
ventet. Det er allerede oversatt til en rekke språk, og kan spille en
viktig rolle i en del land som sli-
ter med grunnleggende rettighe-
ter på dette området.

Fra Carsten Frederiksens kontor
i 6. etasje på Islands Brygge i
København kan han se vidt ut-
over kongens by. Men Carsten
og hans sjef Jan Ristarp har en virtuell utsikt som strekker lenger
- faktisk over hele bibliotekverden.
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«DIK anser att det finns starka
kulturpolitiska, informationspoliti-
ska och utbildningspolitiska skäl mot
att studieförbund, idéburna
föreningar eller intresse-
organisationer tar över ansvaret för
driften av folkbibliotek. Vi hävdar
att i det ögonblick en idéburen
organisation tar över driften av ett
bibliotek upphör det att vara ett folk-
bibliotek. I grunden handlar det om
folkbibliotekens rätt och möjlighet
att behålla sin trovärdighet. Det
handlar också om organisationernas
och föreningarnas rätt och möjlighet
att behålla sin profil, oavsett om den
är partipolitisk, ideologisk eller
religiös. Allmänheten skulle inte
uppfatta ett bibliotek, som drevs av
en idéburen organisation, som
allsidigt och opartiskt. Bara miss-
tanken om att exempelvis media-
urvalet skulle ha en
organisationspolitisk slagsida skulle
undergräva förtroendet för verksam-
heten. Bibliotekens möjligheter att
fullfölja de uppgifter ett folk-
bibliotek har skulle omintetgöras.
Inför man ett anbudsförfarande kan
det innebära att organisationer som
inte delar vårt samhälles
grundläggande demokratiska
värderingar lämnar det ur ekonomisk
synvinkel mest fördelaktiga anbudet.
Var drar man gränsen?»
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Den danske avisen Politiken melder
om en undersøkelse Forsknings-
ministeriet har gjennomført av of-
fentlige institusjoners hjemmesider.
Undersøkelsen viser at kun 14 av
disse hjemmesidene får toppkarak-
ter, mens flere enn 100 får bunn-
karakter. Ministerier, amter,
utdanningsinstitusjoner og bibliotek
har generelt fått gode karakterer,
mens det særlig er kommunene som
har fått dårlige karakterer. Ballerup
bibliotek ligger blant de 12 beste, og

Denne erklæringen er utarbeidet av IFLA/FAIFE, og godkjent av
IFLAs hovedstyre den 25. mars 1999 i Haag, Holland.

IFLA (Den internasjonale føderasjonen av bibliotekorganisasjoner
og -institusjoner) støtter, forsvarer og arbeider for å fremme ånds-
frihet slik det er fastslått i FNs Menneskerettighetserklæring.

IFLA peker på at retten til å for-
midle kunnskap, kreative ideer og
intellektuell aktivitet, samt å gi of-
fentlig uttrykk for meninger, er en
grunnleggende menneskerettighet.

IFLA mener at retten til viten og retten til ytringsfrihet er to sider av
samme sak. Retten til viten er en betingelse for tanke- og trosfrihet;
tanke- og ytringsfrihet er nødvendige vilkår for retten til fri
informasjonstilgang.

IFLA fastslår at forpliktelsene i forhold til åndsfriheten er et sentralt
ansvarsområde for all bibliotek- og informasjonsvirksomhet.

IFLA oppfordrer derfor bibliotek og bibliotekansatte om å stå fast
på prinsippene om åndsfrihet, uhindret adgang til informasjon og
ytringsfrihet, samt å anerkjenne bibliotekbrukerens krav på fortro-
lighet.

IFLA oppfordrer sine medlemmer til å arbeide for aksept og reali-
sering av disse prinsippene. På denne måten vil IFLA bevirke at;

- Bibliotekene gir adgang til informasjon, ideer og uttrykk for
skapende fantasi. De fungerer som inngangsporter til kunnskap,
ideer og kultur.

- Bibliotekene skaffer til veie avgjørende støtte til livslang læring;
selvstendige beslutninger og kulturell utvikling så vel for enkelt-
mennesker som for grupper.

- Bibliotekene bidrar til utviklingen og opprettholdelsen av ånds-
frihet og bistår til å trygge fundamentale demokratiske verdier og
allmenne borgerrettigheter.

- Bibliotekene har ansvar både for å garantere og å legge til rette
adgangen til kunnskapsformidling og intellektuelt arbeid. I en
slik sammenheng er det viktig at bibliotekene skaffer til veie,
tar vare på og gjør tilgjengelig et bredest mulig tilbud av stoff,
som skal reflektere samfunnets forskjeller og mangfoldighet.

- Bibliotekene skal sikre at utvalget av og tilgjengeligheten til
bibliotekets materiell og service blir styrt av faglige og ikke av
politiske, moralske eller religiøse avveininger.

- Bibliotekene skal selv fritt anskaffe, organisere og formidle sitt
tilbud og informasjon, og motsette seg enhver form for sensur.

- Bibliotekene skal sørge for at deres materiell og service er til-
gjengelig for alle brukere uten forskjell. Det må ikke skje diskri-
minering på grunnlag av rase, tro, kjønn, alder eller noen annen
årsak.

- Bibliotekenes brukere skal ha rett til diskresjon og anonymitet.
- Bibliotekarer og andre bibliotekansatte må ikke oppgi brukernes

identitet eller hvilke materiell de benytter til utenforstående.
- Offentlig finansierte bibliotek og som er tilgjengelige for allmenn-

heten skal holde fast ved prinsippene om åndsfrihet.
- Bibliotekarer og andre bibliotekansatte i slike bibliotek har plikt

til å verne om disse prinsippene.
- Bibliotekarer og annet fagpersonale ved bibliotek skal oppfylle

sine forpliktelser såvel overfor sin arbeidsgiver som overfor bru-
kerne. Dersom det oppstår konflikt mellom hensynet til arbeids-
giver og til bruker, skal forpliktelsen overfor brukeren gå foran.
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årsaken kan du selv se på http://
balbib.balk.dk/. Mens blant annet
Thyholm bibliotek ligger blant de 12
dårligste. Sjekk http://www.7790-
thyholm.dk/ for å se hvorfor.
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Det svenske skoleverket har etablert
noe de kaller «Länkskafferiet», som
er en samling lenker til
informasjonskilder på internett.
Adressene til disse informasjons-
kildene, med annoteringer, er lagret
i en database. De er oversiktlig satt
opp i grupper etter emne, men de kan
også søkes på gjennom et eget søke-
verktøy. Innholdet er valgt ut og
vurdert som hjelpemidler i skolear-
beidet for målgruppa 10-15 år.
Adressen til denne tjenesten er http:/
/lankskafferiet.skolverket.se/.
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De to selskapene Blackwell Ltd. og
Swets & Zeitlinger BV melder at de
har inngått en avtale om å slå
sammen Swets Subscription Service
og Blackwell’s Information
Services, som begge er selskapenes
tidsskriftagent-tjenester. Den nye
organisasjonen vil se dagens lys i
løpet av året. Integrering av selska-
penes systemer og tjenester vil pågå
i en periode over 2 år. Hovedkonto-
ret for den sammenslåtte tjenesten vil
bli i Nederland. Dermed har to av
de store aktørene på dette markedet
sluttet å konkurrere med hverandre
og heller samlet krefter mot EBSCO,
m.fl. Tidsskriftagentenes rolle i over-
gangen fra papirbaserte til elektro-
niske tidsskrift er svært usikker, og
det er turbulente forhold i markedet
for tidsskriftforlag, tidsskriftagenter
og databaseverter.

I begynnelsen av mai 1998 var det en hendelse i Ekaterinburg
som er vanskelig å fatte. Under ledelse av den lokale kirkeleder,
biskop Nikon av Ekaterinburg og Verkhoturie, ble bøker av pa-
trene Alexander Schmemann, John Meyendorff og Alexander Men
fjernet fra biblioteket på byens teologiske skole og brent. Vi er
nylig blitt kjent med detaljene fra denne hendelsen, som vi ikke
har sett maken til siden bolsjevikenes forfølgelse av kirken.

Under en sesjon i bisperådet i
Ekaterinburg 5. mai 1998, under
ledelse av biskop Nikon og med
deltakelse fra hele personalet, ble
det stilt spørsmål om kontroll av
menighetens lesing og prestenes
spredning av kristen litteratur i bi-
spedømmet. På møtet ble prestene
beordret ikke å distribuere bøker av
visse forfattere som i følge ledel-
sen i bispedømmets oppfatning er
«kjetterske». Som et resultat av be-

slutninger på dette møtet, mottok bispedømmets teologiske skole
den dagen ordre pr. telefon fra den regjerende biskop Nikon, om
umiddelbar og offentlig brenning av bøker av patrene Alexander
Schmemann, John Meyendorff og Alexander Men på skolens
område. Telefon-ordren ble mottatt personlig av den teologiske
skolens dekanus.

Øyenvitner forteller at på den 5. mai ca. kl. 14.20, samlet studen-
tene og noen prester seg i skolegården. Bøkene ble tatt ut av byg-
ningen og brent i en jernbeholder. Samtidig kom prosten i
Ekaterinburg by, pater Nikolai Ladiuk, til skolen. Men han snak-
ket bare med skolens dekanus. Studentene ble ikke gitt noen for-
klaring.

Journalister fra den lokale fjernsynsstasjonen «Kanal 10» ba pa-
ter Avraam ved bispedømmets kontor om en kommentar til hen-

delsen. Han bekreftet i samtaler med journa-
lister at bøkene ble brent, men nektet å la seg
intervjue. I følge noen rapporter deltok denne
presten i 1994 i ødeleggelsen av bøker av Ni-
kolai Berdiaev og Alexander Schmemann i
klosteret der han var abbed.

Det må legges til at patrene John Meyendorff
og Alexander Schmemann er de største orto-
dokse teologene i det tyvende århundre. Ak-
kurat som pater Alexander Men viet de hele
livet sitt til å forkynne den ortodokse lære.
Bøkene deres, som med store problemer kom
inn i USSR under sovjetperioden, tjente som
håp og trøst for tusenvis av troende. De er ofte
blitt publisert og gjenopptrykt i Russland, in-
kludert utgaver med den øverste patriarkens
velsignelse.
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Den indiske forfatteren Arundhati
Roy, kjent for bestselgeren Guden
for de små ting, har gitt bort hele
beløpet hun fikk da hun mottok
Bookerprisen. Pengene gir hun til
stammefolkene som blir fordrevet
når monsunregnet snart fyller reser-
voaret ved elva Narmada. - Uansett
hva myndighetene sier, så har ikke
disse folkene noe sted å dra, sier
Arundhati Roy. Hun er den forelø-
pig siste forfatteren som har gitt sin
støtte til kampanjen mot den gigan-
tiske utbyggingen av Narmada. Det
var Bevegelsen Redd Narmada
(NBA) som kunngjorde at hun hadde
gitt hele beløpet av Bookerprisen -
vel 288.000 kroner - til de fordrevne
12.000 menneskene som får sine
hjem og åkrer lagt under vann. Roy
har også skrevet et gripende essay
mot utbyggingen, et essay Salman
Rushdie betegnet som “journalistikk
av beste slag”. - Jeg føler det er på
tide å skape allianser, å opprette en
forbindelse mellom denne verden og
den der borte for å uttrykke vår soli-
daritet, sa den verdenskjente forfat-
teren på et møte med NBA i New
Dehli. India har bygget 3.200 store
demninger siden 1950-tallet og er
verdens tredje største på dette områ-
det. Indiske myndigheter har i for-
bindelse med disse arbeidene bort-
vist 50 millioner mennesker, i følge
anslag gjort av indiske eksperter. “In-
dia lever i sine landsbyer, blir vi for-
talt i annenhver skinnhellig offent-
lig tale. Det er drittprat ... India blir
jaget rundt i sine landsbyer ... India
lever bare for å tjene sine byer”,
skrev Roy i essayet som ble offent-
liggjort i to indiske nyhetsmagasiner.
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I løpet av de tre siste årene er antal-
let nordmenn med tilgang til intern-

Det er ikke noe
nytt i den posisjo-
nen som lederska-
pet i Ekaterinburg
bispedømme har
inntatt. Kirken blir
omhyggelig delt i
«rene» og «urene».
«Ortodoksi eller
døden», det skrem-
mende slagordet
som det faller mer
naturlig å høre fra
bøddelen enn fra
presten, høres sta-
dig høyere. For
mange har «orto-
doksi» blitt ufor-
enlig med ordene
«liv» og «kjærlig-
het». Hendelsene i
Ekaterinburg kom
ikke overraskende.
Hadde det ikke
skjedd der, hadde
vi sett der et annet
sted. For eksempel
i Tomsk, hvor den
nylig utnevnte bi-
skop Arkady har

begynt ødeleggelsen av den ortodokse utdannelsen. Eller i
Voronezh. Eller i Altai.

Hendelsen i Ekaterinburg fikk en pas-
sende oppfølging gjennom en rettsak mot
kjetterne. Tre prester som ble mistenkt for
å sympatisere med Moskva-presten
Georgy Kochetkov ble tvunget til å sverge
på Bibelen. Det ble krevd av dem at de
fordømte kjetteriet til fedrene John
Meyendorff, Alexander Schmemann og
Alexander Men. To av prestene gjorde
dette, men den tredje nektet. Biskop
Nikon fratok denne presten retten til å
utføre prestegjerning resten av livet. Vi
ønsker å tro at det kommer en reaksjon
fra kirkens lederskap på denne biskopens
handlinger.
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Byen Ekaterinburg ligger geografisk
midt i Russland og har Europa på den
ene siden og Asia på den andre. Det
var her tsar Nikolai II og resten av
Romanov-familien ble drept  i 1918.
Det var gjennom her fangetransport-
ene til gulagene i Sibir gikk. Boris
Jeltsin kommer fra byen, som var
stengt for utenforstående av militære
grunner fram til 1991. Regnes som
Russlands «3. hovedstad» etter Mos-
kva og St.Petersburg.
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ett mer enn doblet. De siste tallene
fra Norsk Gallup viser at hele 1,77
millioner nordmenn kan surfe, sende
elektronisk post og lese aviser på
nettet. - Det er blitt lettere å finne
fram på nettet, sier redaktør for ABC
Startsiden, Tom W. Ottmar, til Dag-
bladet. Hans side blir daglig brukt
av mellom 80.000 og 90.000 perso-
ner. Det er den mest omfattende nor-
ske startsiden. - Den vesentligste
endringen siden jeg startet opp for
tre år siden, er at kvaliteten på tje-
nestene det pekes til har økt betrak-
telig. Du finner ikke lenger så mange
tekniske feil og manglende
oppdtaeringer, sier Ottmar.
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Hver dag åpner vi Microsofts vin-
duer og bidrar dermed til at Bill
Gates formue nå passerer 700 milli-
arder kroner. Det er nesten en dob-
ling fra i fjor. Formuen økte altså
med ca. 1 milliard kroner om dagen
i året som gikk. Bill Gates er ver-
dens rikeste mann for femte år på
rad. Og mannen er ikke mer enn 43
år gammel. Hans kompanjong som
Microsoft-gründer, Paul Allen (46),
er verdens tredje rikeste mann med
en formue på 235 milliarder kroner.
Og Gates nåværende høyre hånd i
Microsoft, Steven Ballmer (43), lig-
ger på fjerdeplass på lista med sine
153 milliarder kroner.
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SVs stortingsrepresentant Ågot Valle
har bedt kulturminister Anne Enger
Lahnstein svare på hva som skjer
med nasjonalbibliotekets Oslo-avde-
ling på Solli Plass. Bakgrunnen er
at Kulturdepartementet afbeider med
å kutte betydelig i utbyggings-
planene ved biblioteket - uten at de
ansatte eller organisasjonene er in-
formert om de endrede planene.

Australia våkner opp i det nye årtusenet med en av verdens
strengeste internett-reguleringer. I sommer ble loven vedtatt
som pålegger landets internett-baser med “skadelig voksent
innhold” streng sensur. Det mye omtalte, men også utskjelte,
lovforslaget sier at sidene må fjernes innen 24 timer. Ellers
ilegges opphavspersonen steinharde døgnbøter.

Landets største interesse-
organisasjonen for nett-
brukere, Electronic Frontiers
Australia (EFA), gikk hardt
ut umiddelbart etter at loven
ble vedtatt. De forlangte at
mannen bak loven, samferd-
selsminister Richard Alston,
måtte gå av. I en pressemel-

ding fra EFA heter det at ministeren har valgt å se bort fra
alle råd han har fått, og at han tilsynelatende ikke har noen
forståelse for mediet internett.

- Alston kan ikke forventes å lede informasjonsøkonomien,
siden han nå har fremmedgjort seg fra informasjonsindustrien.
Australis er gjort til latter over hele verden, oppsummerer EFA
og lover at kampen fortsetter - nå i cyberspace.

EFA har lenge ment at konservative Alstons nettkamp kun er
del av en politisk hestehandel med andre senatorer for å få
gjennomslag for en telefusjon. Andre kritikere i Australia pe-
ker på at loven vil medføre et mekka for mer eller mindre
lyssky distributører av programvare og servere som unngår
de statlige filterne.

Ansvarlig for den elektroniske ugraslukinga blir Australian
Broadcasting Authority (ABA), organet som til daglig gir li-
sens til radio- og tv-stasjoner. Det ligger i kortene at sensur-
reglene og klassifiseringen skal smis over samme lest som
film og litteratur, men flere usikkerhetsmomenter ulmer ennå
i gråsonene. For eksempel kan loven bare ramme nettservere
som er plassert innafor øyas grenser, men hva skjer når nett-
innholdet bare flyttes til en server i utlandet? Ingen kan hel-
ler si hvilket straffeansvar som venter australiere som laster
ned upassende og “illegalt” materiale. Dessuten fryktes det at
de statlige filtrene skal ødelegge vanlig kommunikasjon og
handel på nettet.

Samferdselsminister Alston har måttet tåle hard kritikk i for-
bindelse med dette lovforslaget, som på “cybermunne” bare
kalles Alston-viruset.

- Mange i samfunnet er opptatt av dette temaet, og vi gjør alt
vi kan, sier Terry O’Connor, talsmann for Alston, til Wired
News.

- For eksempel finnes det arbeidsmiljølover, men arbeidere
blir fremdeles drept på jobben. Selv om lover ikke er per-
fekte, skal det være et argument for ikke å lage dem?, spør
O’Connor retorisk. Han påstår også at motstandrene feilaktig
hevder at debatten handler om ytringsfrihet. Til Wired sier
han: - Den nye loven utvider knapt nok et allerede eksiste-
rende system for klassifisering. Store deler av verden har prak-
tisert dette systemet i tiår.

&(��
	��	�����#
�

�	
����������(




���������	
���������� �����>>

����	����	���

��	����	�����

Valle har bedt statsråden svare på
hvordan rollen som besøksbibliotek
kan bli ivaretatt med den planlagte,
reduserte utbyggingen.
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Det er i sommer 200 år siden
Aleksandr Sergeevitsj Pusjkin ble
født . For å markere dette har Pusjkin
nå blitt æret med en byste utenfor
Deichmanske bibliotek i Oslo. - Sok-
kelen er tilpasset så den harmonerer
med Johan Falkberget på den andre
siden av inngangen, forklarer biblio-
teksjef Liv Sæteren til Aftenposten.
- Dermed har vi to store talsmenn for
folk i arbeid på hver side av hoved-
inngangen. Det var Anne Enger
Lahnstein og den russiske ambassa-
døren i Oslo som i fellesskap avdu-
ket bysten over Pusjkin i begynnel-
sen av juli. Det ble også lest en per-
sonlig hilsen fra den russiske presi-
dent Boris Jeltsin. Bysten er laget på
initiativ fra Pusjkins hjemregion
Tskov. - Pusjkin er en lyriker på al-
les lepper i Russland. Han er kan-
skje ikke så godt kjent av nordmenn,
tror Liv Sæteren. Nå er imidlertid
sjansen til å bli kjent med Pusjkins
verker bedre enn noensinne, etter at
Deichmanske i går mottok både
tyske, engelske og franske overset-
telser av forfatteren som gaver i for-
bindelse med avdukingen. Mest
kjent for norske bokormer er muli-
gens de to verkene Boris Godunov
og Eugene Onegin, som heldigvis
ble fullført før problemene for alvor
begynte å tårne seg opp for den ra-
dikale russiske forfatter. I 1831 ble
han nemlig gift med “Russlands va-
kreste kvinne”, et giftermål som et-
ter mye hodebry for dikteren endte
med at Pusjkin utfordret sin kones
ivrigste beiler til duell. Pusjkin var
litt for sen på avtrekkeren, med det
resultat at han døde to dager etter
duellen, 29. januar 1837.

Nettfilteret «Websense», som blant annet skal hindre adgang
til porno- og voldssider på internett, sperret i første omgang også
avisa Klassekampens hjemmeside. Andre norske aviser var ikke
rammet. Dette vakte naturlig nok reaksjoner. En av de norske
distributørene av det amerikanskproduserte programmet,
Merkantildata Kommunikasjon, lovet å stryke Klassekampen fra
lista over upassende nettsteder som filteret blokkerer.

Nettfilteret Websense skal etter
reklamen gjøre det mulig for ar-
beidsgivere, rektorer og andre å
sikre at internett brukes «fornuf-
tig» og «sikkert».  I Norge selges det blant gjennom Trygg Data.
Merkantildata Kommunikasjon og UniLan. I følge sikkerhets-
konsulent Egil Løseth i Trygg Data har mange større bedrifter
installert filteret. Han anslår at 5 prosent av norske bedrifter har
det. Også en del offentlige virksomheter skal ha anskaffet pro-
duktet. – Vi har ingen innflytelse på hvilke nett-steder som kom-
mer på sperrelista, det bestemmes sentralt i USA, forteller Løseth.

Websense er delt inn i 30 kategorier og kundene bestemmer sjøl
hvilke kategorier som skal blokkeres. Og det er langt ifra bare
porno og vold som kan sperres. Steder som inneholder abort-
informasjon er en egen kategori. Det samme er nettsteder bereg-
net på homofile og lesbiske. Klassekampen er svartelistet i kate-
gorien «nettsteder som inneholder politisk agitasjon».

Forsker Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo har
sett nærmere på hvordan slike filtre fungerer. Han er
ikke overrasket over at et nettfilter har satt Klasse-
kampen på sperrelista. – Disse filtrene fungerer stort
sett dårlig. Antallet pornosider på nettet vokser i så
stort tempo at det er umulig å følge med. På den an-
nen side rammes mange «uskyldige» sider, for ek-
sempel informasjonssider om brystkreft, fordi de inneholder or-
det «bryst», forteller Hannemyr til Klassekampen. Han ser de
ulike vev-filtrene som et forsøk på å tjene penger på folks
sikkerhetsbehov.
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«Word Power» er tittelen på årets andre utgave av tidsskriftet
«Index on Censorship». Det dreier seg om et spesialnummer om
bibliotek, «the most democratic of institutions». Som introduk-
sjon skriver de blant annet: «Har du tilgang til ordets makt, har
du også tilgang til selve makten. Der-
for har bibliotek alltid hatt stor be-
tydning for menneskene, i alle slags
situasjoner, i alle deler av verden».
Index on Censorship utkommer an-
nenhver måned og er et viktig tids-
skrift for ytringsfrihet og mot sensur.
I dette spesialnummeret utvider de debatten om ytringsfrihet gjen-
nom noen av verdens beste forfattere. Gjennom intervju, reporta-
sjer, forbudt litteratur og polemikk viser Index on Censorship
hvordan ytringsfriheten påvirker dagens politiske situasjon. Her
finner vi Ivan Klima med «A benefactor of the library», Nadine
Gordimer med «Morning in the library», Wole Soyinka med «Two
Poems for the Pen», Doris Lessing med «Books for the hungry»,
pluss mye mer. Egne artikler om «Embattled books» og «Lost
libraries of the twentieth century». Adressa til tidsskriftet er
www.indexoncensorship.org.



���������	
���������������>B

����	����	���

��	����	�����

2��7�������
��������������������
������������������
��A������
#�77�77���
32�7������4��"�
�������
�������

����
���������

��
�������������
��5**B��1)����

�������������
��
����������
�)������
���������
'����

�	�����>B2
���������2��
�2������������

Rett før ferien kunne Stavanger Af-
tenblad melde om en 12 år gammel
gutt fra Nærbø på Jæren, som hadde
vært savnet siden en torsdag etter-
middag,. Han ble funnet i god be-
hold klokken 08.00 fredag morgen.
Gutten hadde vært innelåst i Hå
folkebibliotek hele natten! Gutten
har fortalt til politiet at han satt og
leste på biblioteket da personalet
plutselig slukket lyset, låste dørene
og gikk. Han hadde flere ganger i
løpet av natten forsøkt å komme seg
ut av biblioteket, blant annet ved å
åpne et vindu.  Men siden vinduene
er tilkoplet alarmen, ble han skremt
da den gjorde tegn til å ville slå seg
på. Gutten måtte derfor tilbringe
natten i biblioteket. Guttens foreldre
oppdaget ikke at sønnen var borte
før sent på kvelden. De trodde han
lå i sengen og sov. Han ble derfor
ikke meldt savnet før klokken 01.45
natt til fredag. Da hadde ingen sett
ham siden 17-18-tiden torsdag. To
mann fra Hå lensmannskontor og en
mann fra hundepatruljen ved Sand-
nes politistasjon lette hele natten et-
ter den savnede 12-åringen. Under
finsøk i Nærbø sentrum i morgenti-
mene, fant letemannskapene gutten
i biblioteket. Det var stor lettelse i
familien da gutten kom til rette. Og
biblioteket har vel utnevnt 12-årin-
gen til æreslåner?
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Ved Majorstua filial av Deichman-
ske bibliotek har de en gjeng med
aktive «seniorsurfere» som i et par
år har drevet med internettkafé en
dag i uka, melder Siri Brødholt ved
biblioteket. Noen av dem er redak-
tører for seniornettsiden http://
www.seniornett.no. I år har de som
mål å få med minst 10 steder (biblio-
tek og eldresentre) på å arrangere en

Mens operasaken ble avgjort, kom det deichmanske nybygg
på dagsorden igjen. For også den saken har vandret i en årelang
skyggedal av politisk ubesluttsomhet. Ingen mener at de nåvæ-
rende lokalene til folkebiblioteket i Oslo er tidsmessige. Men det
er langt derfra til å tildele Deichmanske bibliotek en sentral tomt
i hovedstaden. For ikke å snakke om å bevilge pengene som trengs
for å realisere nybygget.

Men operaens
plassering i
Bjørvika har
gitt en åpning
for andre
k u l t u r -
institusjoner å
ønske seg til

den attraktive Vestbanetomta. Og nå kan det også se ut som det er
politisk flertall i det nåværende bystyret for å plassere et nytt
hovedbibliotek på Vestbanen. Oslos ordfører Per Ditlev-Simons-
ens forslag om å bruke pengene fra tomtesalget på Fornebu til å
finansiere kjøp av Vestbanetomta, og plassere hovedbibliotek,
fredsmuseum og et moderne kunstmuseum på Vestbanen, så på
forsommeren ut til å ha fått umiddelbar og bred støtte. Til og med
Fremskrittspartiets byrådslederkandidat Einar Lonstad var åpen
for å plassere hovedbiblioteket på Vestbanetomta. - Det er et vik-
tig spørsmål hva vi skal bruke tomta til. Uansett vil jeg bevare de
gamle bygningene. Et nytt hovedbibliotek kan være aktuelt. Ste-
det er jo svært tilgjengelig med trikk og dessuten ligger det i
nærheten av andre kollektivknutepunkter, sier Lonstad til Aften-
posten.

Ann-Kathrin Tornås i Kristelig Folkeparti vil heller ikke røre de
gamle bygningene, og hun vil ha utredet om det er mulig å bygge
nytt slik at det tilfredsstiller bibliotekets behov. - Vi trenger et
nytt bibliotek. Jakten på tomt har tatt tid. Folketeaterbygningen
har vært foreslått, men det vil ta lang tid før operaens lokaler blir
ledige. Dessuten har jeg et annet argument: Det var forutsatt at
det skulle være kulturinstitusjoner på Aker brygge. Nå flytter flere
ut. Derfor bør vi få en kulturinstitusjon der, sier Ann-Kathrin
Tornås.

Ikke uventet støtter også SVs førstekvinne Kari Pahle og Ap.s
byrådslederkandidat Ann-Marit Sæbønes opp om idéen. - Det er
svært aktuelt med hovedbiblioteket der. Det ligger sentralt og et
bibliotek passer meget godt sammen med gamle, verneverdige

bygninger, sier Kari Pahle til Aftenposten. - Det er to ting
som umiddelbart framtrer. Det ene er nytt
hovedbibliotek og det andre er et Nobel-
og fredsinstitutt, sier Sæbønes.

Oslos biblioteksjef Liv Sæteren var også
positiv til Vestbanen. - Det beste for oss
ville vært en plassering ved Oslo S, men
hovedbibliotek på Vestbanen kan også bli
flott. Jeg vil tro at det beste for operaen ville
være å få Vestbanetomten, mens det beste for
oss ville være å ligge i området Karl Johan,
Oslo S, Kvadraturen, Folketeateret. Men når
nå operaen ble plassert i Bjørvika, ser jeg at
Vestbanen absolutt kan bli et flott bibliotek,
sa biblioteksjef Liv Sæteren til Aftenposten.
Jakten på et nytt lokale for hovedstads-

A��7��	������"����	���
����
�@�����
�������D



���������	
���������� �����>E

����	����	���

��	����	�����

2���������������������������������������)
�������2��7���������:����������'�
%
������&���2����%+�����������������
�������������������������)�	������
����)�������:����������������������
���
��������������
�������������
��
�����������������
���

dag med seniorsurf i biblioteket.
Dette skal skje 29.september. Ideen
er hentet fra Sverige som i forbin-
delse med FN's eldreår vil arrangere
dette og gjerne gjøre det til en årlig
aktivitet. Se http://www.seniornet.se.
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I juni ble 5.500 av bildene til lokal-
samlinga ved Bærum bibliotek søk-
bare via internett, melder Lasse
Christensen. Gjennom flere tiår har
Bærumsamlingen ved Bekkestua bi-
bliotek bygget opp en lokalhistorisk
fotosamling.  Den består av ca.
10.000 bilder. Ved å legge foto-
samlingen ut på internett, vil langt
flere kunne glede seg over denne
lokalhistoriske skatten.

Arbeidet med å digitalisere bildene
skjøt fart da biblioteket i 1997 mot-
tok ekstra tilskudd fra Norsk INFO
2000 og Bærum kommune. Intern-
ettadressen er http://
www.barum.folkebibl.no/cgi-bin/
websok-lokalsamling . Der vil man
kunne søke seg fram via motiv, fo-
tograf eller årstall og finne bilder fra
for eksempel industri-virksomheten
langs Lysakerelva, gamle arbeider-
boliger fra Høvik Verk, flyfoto av et
spesielt hus eller bilder fra dagligli-
vet  under den andre verdenskrig.

 Oppbygging av bildebasen har vært
et pilotprosjekt, utviklet i nær kon-
takt med programleverandøren  Bi-
bliotek-Systemer A.S.  Ikke alle bil-
dene er søkbare ennå, det er også
mye arbeid som gjenstår med de bil-
dene som allerede er der, men - av-
hengig av økonomisk  tilskudd - vil
Bærum bibliotek fortsette arbeidet.

Databasen vil seinere også supple-
res med korte filmbiter og lydopp-
tak av dialektprøver.

biblioteket så dermed ut til å være avsluttet, selv om både tomte-
kjøp, omregulering og finansiering gjensto. Og de mange andre
alternative plasseringene av Deichman måtte legges døde.

Og nettopp «andre alternativ» er det som nok en gang har dukket
opp. Kulturbyråd Grete Horntvedt har vært i samtaler med ledel-
sen i Posten Norge og drøftet spørsmålet om kommunen kan leie
de tre-fire nederste etasjene i Postgirobygget når brevsenteret flyt-
ter ut i år 2003. – Dette er svært interessant. Bygget har en meget
sentral plassering og dessuten kan vi få åpnet området inn mot
Oslo Sentralstasjon, sier Horntvedt til Aftenpos-
ten Aften 28. juli. Hun legger til: - Det er ikke
akkurat noe vakkert bygg, men som sagt er belig-
genheten meget sentral.

Biblioteksjef Liv Sæteren er svært positiv til
Postgirobygget: - Et spennende forslag. Postgiro-
bygget har nærmest perfekt plassering, midt i et
av Oslos viktigste trafikknutepunkter. Hit flytter
vi gjerne, sier hun til Aftenposten. – Når det nye
hovedbiblioteket endelig åpner, vil det uansett
bryte med tradisjonelle oppfatninger av hva et
bibliotek er. Blant annet vil vi satse på opplevel-
ser og multimedia. Postgirobygget kan bli en flott
ramme rundt et bibliotek av neste årtusen, sier
Liv Sæteren. Hun er glad for at Vestbanen og
Postgirobygget nå synes å være de mest aktuelle
stedene å plassere det nye hovedbiblioteket.

Situasjonen for det nåværende hovedbiblioteket
på Hammersborg er i dag dramatisk. Åtte av ti bøker er i dag er
stuet bort utilgjengelig for publikum, med tildels ødeleggende
magasinforhold. Hvis ikke kulturbyråden og bystyret bidrar til
en rask og god avklaring på lokalisering av Deichman, må det
betegnes som en skandale. Sprekkene i veggene blir større og
større. Bygningen tåler ikke mer folk enn de 800.000 som årlig er
innom biblioteket. Og for en by som Oslo er ikke det noe impo-
nerende besøkstall. - Det viktigste nå er at avgjørelsen om et nytt
hovedbibliotek blir tatt raskt, og at det lar seg realisere innen kort
tid. Vi holder på å bli strupet der vi er i dag. Hvis Vestbanen er det
alternativet som kan bygges ut raskest, vil det være det viktigste
for oss, sier Liv Sæteren.

Men her kan ingen føle seg sikre. For det har vært mange nesten-
tomter til Deichmanske bibliotek de siste åra. I 1996 ble mulig-
heten for nytt bibliotek på Byporten-tomta ved Oslo S fomlet
bort av kommuneledelsen. Symptomatisk nok står i dag et flun-
kende nytt kommersielt palass – et kjøpesenter – på denne sen-
trale tomta i dag. Av andre tomter som har vært aktuelle de siste
årene har vi Galleri Oslo, Kreditkassebygningen på Stortorvet,
Pilestredet Park, Karl Johan-kvartalet, Tukthuskvartalet, Folke-
teaterbygningen og utvidelse av dagens lokaler på Hammersborg.
I tillegg altså til Vestbanetomta og Postgirobygget. I løpet av høs-
ten skal kulturbyråd Grete Horntvedt legge fram en bibliotek-
melding, som det kan se ut til vil anbefale Postgirobygget fram-
for ordførerens Vestbane-forslag.

Dersom den internasjonale bibliotekforeninga IFLA legger sin
årlige verdenskonferanse til Oslo i 2005, slik det arbeides for fra
norsk side, kan noen tusen kollegaer fra hele verden kanskje opp-
leve et splitter nytt hovedstadsbibliotek.
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- Hva er typisk for bibliotekarer?

- Du har hele spekteret. Men jeg har faktisk ikke truf-
fet den tilbaketrukne bibliotekaren som sitter og blar i
bøker og ikke kan fordra lånere. De finnes sikkert.

Akkurat som det finnes sykepleiere som ikke vil treffe
pasienter og lærere som ikke vil treffe elever. Slike
stereotypier er ikke spesielle for bibliotekarer. Men mitt
inntrykk er heller at bibliotekarer er svært
samvittighetsfulle. Det som blir betegnet som
bibliotekarers kall, i den negative betydningen at vi
ikke trenger så gode forhold for å gjøre jobben vår, det
har en positiv side også. Bibliotekarer er flinke til å se

det positive i jobben. Veldig mange brenner for for-
midling, de brenner for den jobben de gjør. Jeg tror
bibliotekarer stort sett trives i jobben sin. De opplever
arbeidet som spennende og variert. De treffer folk.
Dette er med på å gjøre bibliotekarer glad i jobben
sin. En gruppe jeg kjente lite fra før, var biblioteksjef-
ene som er aleine på jobb. De må gjøre alt. Kanskje i
80 prosent stilling i lønnstrinn 28. Du må være super-
menneske for å få det til. Det utrolige er at mange kla-
rer det! De har barnetimer, de behersker internett, de
lager budsjett og planer, de driver krevende referanse-
arbeid. Jeg som kommer fra universitetsbibliotek ten-
ker at - takk og lov for at vi i alle fall bare skal betjene
et avgrenset fagområde for en relativt avgrenset bru-
kergruppe. De enestående folkebiblioteksjefene har
imponert meg. Resten av mitt liv skal jeg snakke vel
om dem!
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- Blir ikke arbeidsgivere fristet til å misbruke slike
selvoppofrende trekk?

- Jo. Og dette ser vi som jobber i fagforeninga. For
bibliotekarer sier ikke: «Nei, dette gjør jeg ikke hvis
jeg ikke får bedre betingelser». Noen gjør det nok,
men dette er ikke typisk for oss. Både fordi vi syns at
det vi gjør er morsomt og nyttig, og fordi vi gjerne vil
gjøre en god jobb. Vi er nok ikke gode nok til å presse
på arbeidsgiver. Og arbeidsgiver er ikke helt klar over
hvilke ressurser de har i bibliotekarene sine.

- Er bibliotekarer spesielt systematiske og alfabetiske?

- Vi er i alle fall veldig gode på organisering. BF som
fagorganisasjon er ung. Likevel tok det ikke lang tid
før lokale tillitsvalgte fant sin plass i organisasjons-
arbeidet gjennom lokale tarifforhandlinger og AF-sam-
arbeid. Vi matcher de andre AF-forbundene ganske
greitt. Mange av våre tillitsvalgte var for eksempel sen-
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tralt plassert i streikekomiteer i 1998. Tilbakemeldinger
fra disse stedene forteller at bibliotekarene er flinke. Bi-
bliotekarer blir omtalt som pliktoppfyllende og gode på
organisering. Det har vært kjekt å sitte sentralt å få slike
meldinger!

- Under landsmøtedebatten om lesetid for barne-
bibliotekarer  sa du at det var viktig å få lønn for det
arbeidet som ble gjort, at bibliotekarer er alt for snille. Er
dette baksida av den medaljen vi får for å være pliktopp-
fyllende?

- Bibliotekarer kan ha problemer med å sette grenser. Og
grensene trengs for den enkelte sin velferd, men også for
å synliggjøre overfor arbeidsgiver hva vi faktisk gjør.
Manglende grensesetting er klart den negative siden av
disse bibliotekariske trekkene. At vi liker jobben over-
skygger noen ganger at vi skal ha betalt for det vi gjør, vi
som alle andre yrkesgrupper.

- Finner du disse trekkene både hos folke- og fag-
bibliotekarer?

- Ja, men kanskje i sterkere grad i folkebibliotek-
sektoren.

- Er ikke dette en «dameting»?

- Vi er jo masse damer!

- Så de mannlige biblioteksjefene er litt mindre pliktopp-
fyllende?

- Det skal jeg ikke ha sagt noe om. Jeg har for øvrig et
godt forhold til mannlige bibliotekarer, sier Randi klede-
lig nøytralt. For selv om hennes mann Leif Mathiesen er
bibliotekar, har hun unngått å trekke ham med i noen
slags ektefelle-rolle i BF-sammenheng. Så vi glir raskt
vekk fra det personlige.
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- Til tross for bibliotekarers mange utmerkede trekk, så
er de for lite flinke til å søke lederstillinger i bibliotek.
Hva kan BF gjøre med det?

- Dette har med bevisstgjøring og opp-
læring å gjøre. Jeg kunne tenke meg
at BF arrangerte lederopplæring tilsva-
rende det RBT gjør for fagbibliotek-
sektoren. Statens bibliotektilsyn har jo
fraskrevet seg ansvar for dette på
folkebiblioteksektoren. Jeg skulle tro
at de også var interessert i gode ledere
på kommunal sektor. Dessuten spiller
det en stor rolle at en masse bibliotekarer nå er blitt sko-
lert i foreningsarbeid gjennom BF, noe vi ikke fikk samme
sjansen til gjennom medlemskap i større forbund. Dette
har styrket selvtilliten til en rekke bibliotekarer.

- Har BF styrke nok til å
løfte fram et 10 vekttalls
kurs i ledelse for de som
ikke kan være med på RBT
sitt opplegg?

- Med gode samarbeids-
partnere bør det være mu-
lig. Men vi klarer det ikke
alene. For å få godkjen-
ning av vekttall må vi uan-
sett samarbeide med en
undervisningsinstitusjon.

- Ser du dette i sammen-
heng med den store etter-
og videreutdannings-
reformen som er på gang
nå?

- Ja, absolutt. Dette har
vært en del av
lønnsoppgjørene i et par år,
og kommer til å bli det i
enda sterkere grad i åra
som kommer. Spørsmålet
blir hvordan bibliotekarer kan utnytte de ressursene
som helt sikkert kommer til å ligge i denne refor-
men. Og da må vi ha utdanningstilbud som er at-
traktive for bibliotekarer å søke på. Noen vil søke
seg på grunnfag ved universitet. Noen vil etterspørre
skreddersydde opplegg. Jeg vil gi ros til Riksbiblio-
tektjenesten for å ha laget opplegg innen ledelse, IT
og pedagogikk. Det er nettopp innen disse fagene
bibliotekarer har etterlyst tilbud. Det er ikke noe i
veien for at BF kan gjøre noe tilsvarende. AF har et
studieforbund der det er midler til disposisjon. Og
jeg ser at på ledelsesområdet er det flere forbund
som har de samme utfordringer som oss. Det skulle
ikke være noe i veien for at vi gjør noe av dette
sammen i AF.

- Er dette det mest nærliggende «vekst-området» for
BF?

- Det er i hvert fall noe jeg synes ligger snublende
nær. Det er behov for dette. For organisasjonen BF

vil det være et sunnhetstegn om
vi klarer å få til den slags tilbud.
Det har vært både min og andres
visjon at BF skal gjøre mer enn å
ivareta lønns- og arbeidsforhold.
Vi må forholde oss til bibliotek-
utvikling og skolering, hele det
feltet som gjør at vi får gode bi-
bliotekarer og dermed gode biblio-

tek. Men også for organisasjonen er det viktig å få
et bein til å stå på. Det vil gjøre oss mer attraktive
for medlemmene. Flere medlemmer er en styrke for
forbundet, som dermed får bedre økonomi til å ut-
rette mer for medlemmene.

« Bibliotekarer kan
ha problemer med å
sette grenser »
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- Men fram til nå har vel BF hovedsaklig vært et for-
bund for lønns- og arbeidsforhold?

- Ja. I den grad vi har tatt opp andre ting, har det vært
fordi dokumenter har kommet til
oss på høring eller noen har tatt
opp spesielle saker. En slik sak
har vært spørsmålet om søndags-
åpne bibliotek. Dette dreier seg
om lønns- og arbeidsforhold,
men i høy grad også om
bibliotekpolitikk. BF har typisk
nok ikke tatt egne initiativ i dette
spørsmålet, men forholdt oss til
andres innspill. Jeg har stor tro
på at den nye BF-lederen vil
gjøre en bedre jobb på disse om-
rådene enn meg. Dette har nok
ikke vært min styrke.
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- Kan det ikke være skummelt for BF å bli mer
bibliotekpolitisk? Forbundet kan bli kontroversielt i
stedet for å stå samlet om bedring av lønns- og arbeids-
forhold?

- Det å være tydeligere profilert kan selvfølgelig føre
til at noen melder seg ut. Men på sikt fører det nok
heller til at flere melder seg inn. Det å vise klart hva
man mener og om nødvendig ta kontroversielle stand-
punkt er en styrke for forbundet. Vi må ikke være kon-
troversielle bare for å være det. Jeg tror nå heller ikke
at styret i BF har så dårlig kontakt med grunnplanet av
bibliotekarer at de vedtar ting som er helt på trynet.
Men BF må ikke være redd
for å ta stilling i viktige saker
av frykt for å miste medlem-
mer. Det skal være en ganske
tøff sak før vi skulle få en
masseutmelding. Jeg grøsser
på ryggen av andre forbund
som sier at de ikke kan ta
medlemmene sine ut i streik,
for da melder de seg ut! Hvor-
for i all verden er vi medlem
av en fagorganisasjon?

- Er det et bibliotekpolitisk vakuum i Norge? Er det
saker som skriker etter initiativ? Eller må BF konkur-
rere med andre organisasjoner om å spille en rolle i
bibliotekpolitiske spørsmål?

- Vår styrke er at vi kan se helheten, vi kan se sammen-
hengen mellom fagforeningspolitikk og bibliotekpolitikk.
Utdanningsspørsmål er et typisk område for oss. Det er
vår styrke at  vi kan få med oss alle aspekter, ikke bare
den delen som NBF kan ta. NBF holder seg jo unna alt
som ligner på fagforeningsspørsmål av frykt for å få sine
arbeidsgiver-medlemmer på nakken.

- Men la oss gå tilbake til begynnelsen. Hvorfor opp-
sto BF i 1992-93? Hvilken nødvendighet i bibliotek-
bransjen var det som presset dette fram?

- Jeg tror det var viktig at noen
få, spesielt Rannveig Egerdal Ei-
det og Frode Bakken, turde å
gjøre noe som alle hadde gått og
snakket om i lang tid. Ikke minst
studenter og nyutdannede hadde
spurt hvorfor vi ikke hadde ett
samlende fagforbund for biblio-
tekarer. Til vanlig fikk de høre
om forhistoria som forklarer
splittelsene. Men Rannveig og
Frode tok utfordringen fra de
unge på alvor. Og da var frukten
overmoden, den var nesten i ferd
med å falle ned!

- Hvorfor engasjerte du deg helt
fra starten?

- Fordi jeg syntes det var en glim-
rende idé. Jeg skjønte ikke dette kunstige skillet mel-
lom de forskjellige bibliotektypene. Det var mye mer
følelser enn realiteter. Jeg har jobbet så mye i bibliotek-
organisasjoner og sett så mye ressurser bli brukt på
parallelt arbeid. Alle utga blad. Alle uttalte seg om de
samme sakene. Da BF-initiativet dukket opp på be-
gynnelsen av 90-tallet var jeg engasjert i FBF, i NFF
og i fjernlånsgruppa. Og alle disse tre organisasjonene
hadde store problemer med å få noen til å jobbe med
bladene sine. Jeg mener ikke at man skal slå sammen
alt dette. Men organisasjonsvrimmelen tapper oss for
ressurser. Ingen var store nok til virkelig å jobbe for
bibliotekarene. Alle var basert på fritidsbeskjeftigelse

og snille arbeidsgivere. Vi
var ikke sterke nok. At 2-
3000 bibliotekarer skulle
spres på så mange fagfore-
ninger var ikke fornuftig. For
meg har den store tanken bak
BF vært å få en helhetlig or-
ganisasjon som kan drive
med både fagforenings-
arbeid, faglig arbeid og
bibliotekpolitikk. Det har

vært slik at «Nei, dette er bibliotekpolitikk, så det over-
later vi til NBF». Og: «Nei, dette er fagforenings-
politikk, så det må vi overlate til fagforeningene». Så
blir det noe som ikke blir tatt av noen, fordi det hører
hjemme begge steder eller er for «touchy» for begge
parter. Det har vært viktig å komme bort fra dette kun-
stige skillet.
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- Var det viktigste med BF å få et eget profesjons-
forbund eller å få et stort samlende forbund?

« Vår styrke er at vi kan se
sammenhengen mellom
fagforeningspolitikk og
bibliotekpolitikk »
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- Jeg tror det var viktig å samle ressursene. Men etter
hvert har jeg sett viktigheten av å få synliggjort bi-
bliotekarene. Bibliotekarforbundet har vært vellykket
her. Ikke i den store samfunnsdebatten, men ved at ar-
beidsgiverne våre vet mye mer om bibliotekarer og
våre arbeids og lønnsforhold. Og bibliotekarene har
vært nødt til, på en helt annen måte enn før, å ta ansvar
for sine egne lønnsforhold. Det har
skjedd en mentalitetsendring som jeg
tror vil få mye å si også på andre fron-
ter bibliotekarene kjemper på.

- Du hadde forventninger til hva BF
kunne bli da det hele startet for sju
år siden. Er status i dag et bevis på at
det var rett å opprette et eget fagfor-
bund for bibliotekarer?

- Jeg skulle selvfølgelig ønske at vi hadde dobbelt så
mange medlemmer. Jeg skulle ønske at vi hadde slup-
pet krangelen med Forskerforbundet - for jeg mener
fremdeles at FBF hadde tjent på å velge Bibliotekar-
forbundet. Men det vi har gjort i disse årene er viktig.
Jeg mener at BF har innfridd mine forventninger for
de som ble medlemmer. Det er disse som må brukes
som målestokk, ikke de som valgte å stå utenfor.

- Så dine forventninger er innfridd?

- Jeg hadde helt klart håpet at vi skulle få flere med-
lemmer på statssektoren. Men BF som samlende idé
var en stor suksess i forhold til Kommuneforbundet,
der de bibliotekansattes forening ble lagt ned. I for-
hold til bibliotekarene som var i YS har vi også lykkes
godt.

"�"����"�
'��
��
������

- FBF har vært veldig synlige på hvorfor de ikke har
blitt med i BF. Er forklaringene
FBF har gitt de reelle grunnene
eller er det andre ting som har spilt
inn?

- Litt personavhengig har det nok
vært. Og det er følelser ut og går.
Det er mye vanskeligere å ned-
legge noe enn å opprette noe nytt.
Og det er vondt å nedlegge noe du
har brukt masse energi på. Det er
jo typisk at det var de mest sen-
trale folka i FBF som var mest mot
å gå inn i Bibliotekarforbundet.
Du skulle ikke langt utenfor den
harde kjernen med tillitsvalgte før
folk var veldig positive.

- De saklige argumentene som FBF-ledelsen brukte
var samarbeidet med Forskerforbundet. Dette må de
ha opplevd som positivt?

- For all del, jeg skal ikke si noe stygt om Forsker-
forbundets arbeid for bibliotekarer, for de har gjort mye
bra. Men vi ser jo nå i ettertid, at fagbibliotekarer som
til tross for alt dette har valgt Bibliotekarforbundet,
faktisk har tjent på det. Jeg tror heller ikke FBF hadde
tapt noe på å gå inn i Bibliotekarforbundet. Tvert imot.
Mange av de samme effektene vi har sett i kommune-

sektoren, at vi er blitt mer synlige
for eksempel, ville vi også sett i høg-
skolesektoren. Og dette argumentet
blir enda sterkere nå som Forsker-
forbundet har omorganisert seg og
FBF er redusert til en interesseor-
ganisasjon i Forskerforbundet.

- Så nå er det for BF bare å gyve løs
med rekruttering i statssektoren?

- Paradokset nå er AF kan oppleves som så svekket i
statlig sektor, at mange fagbibliotekarer som i utgangs-
punktet har vært positive til Bibliotekarforbundet, nå
er mer reservert for de vet ikke helt hvor AF går. Vi
har ikke merket noen stor tilstrømning etter at Forsker-
forbundet gikk ut av AF. Og det tror jeg altså har mer
med AF enn med BF å gjøre.
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- Men BF møtte også andre hindre i begynnelsen. For
selv om prosjektperioden var en vellykket periode,
lyktes vi ikke i vårt første forsøk på å komme inn i AF.
Det førte til et skummelt år for BF, mens vi ventet ett
år på at opptaket skulle behandles på nytt. Hvordan
opplevde du det?

- Det var på sett og vis et «ikke-år». Vi hadde organi-
sasjon og vi hadde medlemmer. Men vi hadde ikke
penger eller forhandlingsrett. Hadde vi ikke kommet
inn i AF på andre forsøk, tror jeg mye av lufta hadde

gått ut av ballongen. Det var et
år der vi trådde vannet.

- På neste representantskapsmøte
ble vi tatt opp i AF. Da gikk start-
skuddet for det virkelige BF?

- Ja, da måtte medlemmene i
«Prosjekt Bibliotekarforbund»
melde seg inn i det virkelige
Bibliotekarforbundet på nytt.
Det var spennende å gå i post-
boksen hver bidige dag, for å se
hvor mange nye medlemmer
som var kommet til. Og de kom,
vi fikk også mange helt nye med-
lemmer da. Prosjekt-medlem-
mene vervet lokalt på arbeids-

plassene. Så det virkelige BF vokste utover Prosjekt-
BF. Det var da jeg skjønte at dette kom til å gå bra.
Folk tør! En ting er å si at jeg syns eget forbund er en

« Det er vanskeligere
å nedlegge noe enn å
opprette noe nytt »
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god idé og betale 100 kroner for å være med i et pro-
sjekt, en helt annen ting er å melde seg ut, kutte
forsikringsordninger, ta sjansen på et nytt forbund med
kanskje ukjente folk i ledelsen.

- Det at bibliotekarene turde dette må kanskje kalles et
dristig trekk av en «forsiktig» yrkesgruppe?

- Vi er kanskje ikke så forsiktige likevel? En del tenkte
nok også at de ikke hadde noe å tape. Dessuten hadde
mange hatt de samme visjonene om et samlet
profesjonsforbund som jeg og de
andre i ledelsen hadde. Det var ikke
bare vi som hadde tenkt den tanken
der.

- Så kom en periode med
organisasjonsbygging.

- Til å begynne med var det veldig få
kroner i kassa. Vi hadde ingen an-
satte, ikke frikjøpt leder, ikke noe kontor. Men heldig-
vis velvillige arbeidsgivere. Jeg tok det opp med Me-
nighetsfakultetet, som var min arbeidsgiver på den tida,
og fikk aksept for at jeg kunne jobbe noe for BF i ar-
beidstida. Samtidig ble det mye kveldsarbeid og helge-
arbeid. Men det var lystbetont. Det var ikke noe ork.
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- Hvordan var det å komme inn i AF-systemet?

- Vi etablerte oss der fra før-
ste stund. Selv om vi ikke
hadde noe sekretariat skulle
vi være med i møter som
gjaldt våre grupper og gjøre
oss kjent i det systemet. Selv
om jeg hadde fagforenings-
erfaring, var det spennende å
komme fersk inn blant «de
store gutta» som kunne
fagforeningslivet på rams.

- Blei du litt fandenivolsk?

- Jeg møtte masse hyggelige
mennesker. Mange av dem
hadde jeg bare sett på TV, le-
derne i de store forbundene
for eksempel. En ting er hva
de sier fra talerstolen og på
TV når de kjemper mot ar-
beidsgiver. Men de var stort
sett veldig hyggelige. Jeg opplevde at vi veldig raskt
fikk aksept i AF-systemet, både sentralt og lokalt. Vi
ble godt ivaretatt og blei relativt fort husvarme. Og
forbundene her i Lakkegata som vi etterhvert begynte
å tenke på å samarbeide med, var flinke til å dra oss
inn.

- Syns du medlemmene viste tålmodighet i oppstar-
tingsfasen eller ble de kravstore veldig fort?

- Vi var vel heldige, for det første året var det ikke
lokale forhandlinger. Bare en liten streik... Det hadde
sikkert gått om vi hadde fått lokale forhandlinger i fan-
get også. Men vi fikk da i hvert fall et lite pusterom.
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- Når opplevde du at hvetebrødsda-
gene var over for BF-styret?

- 1995 var prøve- og feileåret. Vi
hadde få medlemmer og ingen for-
ventet noen ting. Men da lønnsfor-
handlingene i 1996 var over, med
relativt mye lokale forhandlinger,
kunne vi ikke fortsette å si at vi var
helt nye og uerfarne lenger. Og da

vi hadde vårt andre landsmøte i 1997, var sekretariatet
etablert og vi hadde noen som jobbet med dette på hel-
tid. Det markerte en overgang.

Det var i november 1995 at organisasjonssekretær Sølvi
Karlsen begynte. I 1996 ble Randi frikjøpt i kvart stil-
ling og fra august 1997 var hun BF-leder på heltid.

- Vi var svært heldig med Sølvi. Vi ansatte en ung spir-
revipp som egentlig ikke hadde peiling på arbeidsfel-
tet. Men hun tok det så fort. Dette har vært et av
Bibliotekarforbundets vellykkede trekk.
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- Landsmøtet i år bekreftet
vel i grunnen at BF funge-
rer godt og at vi fortsetter i
kjent spor. På hvilke områ-
der er det BF kan rykke
framover nå?

- Jeg tenker da først og
fremst på satsingsområdene
bibliotekpolitikk og fag-
politikk. Når det gjelder
lønns- og arbeidsforhold, så
har vi fått veldig mye kom-
petanse på det. Det må
vedlikeholdes, men det går
sin gang. Systemet sørger
for at vi ikke kan glemme

dette, med mindre vi blir dumme, døve og blinde. Nå
må vi begynne å jobbe med ting som ikke kommer av
seg sjøl. Vi må initiere ting på en annen måte enn vi
har gjort hittil. Vi må synliggjøre oss og sette saker på
dagsorden. Vi må satse på utdanningspolitikk  og fag-
utvikling. Utvikling av bibliotekarene som yrkesutø-

« Jeg opplevde at vi
veldig raskt fikk ak-
sept i AF-systemet »
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vere, utover lønns- og arbeidsforhold. I tillegg til å
sørge for at bibliotekarene har gode lønns- og arbeids-
forhold, må vi også utvikle oss som fagpersoner. Og
vi må ha med den overordnede bibliotekspolitikken.
Et godt bibliotek er bra for bi-
bliotekarene, gode bibliotekarer
er godt for bibliotekene.

- Hvordan kan vi slå gjennom
og bli synlige i offentligheten?

- Vi har et dilemma. For lærere
er det enklere, alle vet hva en
lærer er og hva en lærer gjør.
Alle kjenner en lærer. Det
samme med sykepleiere. Og for
de som bruker bibliotekene er
det kanskje tilsvarende, de vet
hvilken fagkompetanse vi har.
Men dilemmaet vårt er at de
som bruker bibliotekene ikke er
de samme som sitter i de poli-
tiske beslutningsorganene rundt
omkring. Hverken i kommuner,
høgskoler, universitet eller an-
dre institusjoner. Dilemmaet vårt er at det ikke er sam-
svar mellom brukere og bevilgende myndigheter. Jeg
tror at mange av de som bruker bibliotekene ser at vi
har en kjempekompetanse som vi kan dra nytte av på
en bedre måte.
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- Det ser ut til at de bibliotekarene som kommer seg
opp og fram her i verden, de slutter å være biblioteka-
rer og blir noe annet? De blir konsulenter,
informasjonsmeglere, rådmenn, osv. Vi har få
videreutdanningsmuligheter. Vi er fremdeles lavt på
rangstigen. Vi har noe å forklare verden. Kan vi greie
det?

- Vi sliter ikke bare med at andre
kan synes at vi er uviktige. Vi kan
jo til tider også se på oss selv som
uviktige. Da har vi et problem. Når
vi ikke selv greier å definere oss
som viktige, som noen som gjør en
god jobb, en samfunnsnyttig jobb,
da har vi et problem. Vi må bygge
opp yrkesgruppas selvbevissthet.
Og der tror jeg BF er viktig.

- Er det positivt når bibliotekarer stiger opp og ut av
bibliotekvesenet?

- Jeg synes det er positivt. Det er klart vi vil ha dyktige
folk i bibliotekvesenet. Men det er positivt at
bibliotekarutdanninga og kompetansen vår gjør at vi
kan brukes andre steder. Det viser hvor flinke vi er.
Dette er kanskje ikke noe spesielt for oss heller. Det er

tydelig i lærerstanden, og der tror jeg de forsvinner
fordi de synes det er pyton å være lærer. Bibliotekarer
forsvinner vel fordi de får enda mer spennende oppga-
ver. De videreutvikler seg. Jeg tror ikke det er noen

flukt fra bibliotekaryrket.

- Hva tror du bibliotekarer gjør
noen tiår fra nå?

- Det er lett å kunne si at vi
alle bruker internett. Men hva
er internett om 50 år? Jeg blir
provosert av de som sier at alt
er blitt annerledes fordi vi har
fått internett. Internett er bare
et arbeidsredskap. Vi skal li-
kevel gjøre det samme som vi
hele tiden har gjort, finne in-
formasjon, formidle informa-
sjon og kultur. At vi om 50 år
vil få helt nye arbeidsredska-
per, det er jeg ikke i tvil om.
Men filosofien bak vil være
den samme. Den selektive ut-
velgelsen og kvalitetssikrin-

gen blir kanskje mer og mer viktig. Og hvis vi fremde-
les skal ha den politikken at ting skal være offentlig
tilgjengelig for borgerne i Norge, da vil vi ha en vel-
dig viktig oppgave å fylle. Jeg har tro på biblioteka-
rene. Det blir jo stadig flere stillinger for biblioteka-
rer, og det må jo bety at arbeidsgivere finner oss nyt-
tige. Jeg klarer ikke å være med på dommedags-
profetiene om at vi forsvinner. Det kan være at vi får
en annen utdanning, en annen rekruttering til yrket.
Men at noen driver med det bibliotekarer gjør i dag
også om 50 år, det er jeg sikker på. Om det heter
informasjonsformidlere, kulturformidlere eller noe an-
net, det er for så vidt uinteressant.

 �
�
�������(���'

- Tror du vi er i ferd med å få et
skille mellom informasjons-
formidlere og kulturformidlere?

- Det er litt avhengig av hvordan
folkebibliotekene utvikler seg. For
det er der de to rollene møtes. Skil-
let har vi hatt hele tiden, med
universitetsbibliotekarene og
barnebibliotekarene som ytter-

punktene. Men det som skjer nå, er at fagbibliotekar-
rollen utvides også til folkebiblioteka. Du har ingen
tilsvarende utvikling av kulturformidlingsaspektet på
fagbiblioteka. Sånn sett er utfordringa størst for folke-
bibliotekene. Og da har vi et problem når universitets-
og høgskolebibliotekene blir mer isolert.

- Men selv om det ikke er snakk om kulturformidling i
universitets- og høgskolebibliotekene, så legges det vel

« Vi må bygge opp
yrkesgruppas selv-
bevissthet. Og der tror
jeg BF er viktig. »
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økt vekt på at dannelse er en del av utdannelsen? Og
det slår vel også inn på bibliotekene?

- Dette kjenner jeg fra min siste bibliotekjobb på Me-
nighetsfakultetet. Det undervises ikke bare strikt i
bibelfag og kirkehistorie. De har
også innslag av andre fag, kul-
tur, informasjon, sosiologi. Det
regner jeg med er en utvikling
du også ser i andre utdanninger,
at det ikke er så reindyrka len-
ger. Utdanningene tar inn over
seg at verden er sammensatt.
Men jeg tror likevel ikke at
universitetsbibliotekene anset-
ter barnebibliotekarer med det
første…

- Skillet mellom sektorer i
bibliotekbransjen har vi jo sett
komme til uttrykk også i fag-
organiseringa. Men i tillegg får
vi all den turbulensen som nå
er rundt fagorganisering gene-
relt i Norge. Vi hadde splittel-
sen i AF og etableringa av Aka-
demikerne. Og nå har vi forlo-
velsen mellom AF og YS. Er vi
vitne til generell turbulens uten
mål og mening, eller er det en fornuftig regruppering
av arbeidstakerne i Norge som foregår?

- Det er kanskje litt for tidlig å si. Vi hadde jo en rela-
tivt fornuftig fordeling, med AF som hovedsammen-
slutninga for utdanningsgruppene. Jeg mener fremde-
les at det var en ulykke for akademikergruppene at AF
sprakk. Og jeg forstår ikke hvordan Akademikerne kan
tjene på dette, for de er i ferd med å bli en marginal
gruppe. Jeg syns de har satt seg selv på sidelinja. Men
det får være deres problem. Men det er klart at dette
har blitt et problem for AF også. For uansett hva vi
sier, så har medlemstallet betydd mye. Og de interne
konstellasjonene i AF har blitt unaturlige, med to-tre
store organisasjoner og mange små.
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- Så når AF søker mot YS, så er
det hovedsakelig for å få mer «kjøtt
på vekta»?

- Hele utdanningssamfunnet er i
endring. Det er ikke lenger slik at du har folk med ho-
vedfag, folk med høgskoleutdanning, folk med vide-
regående skole og folk uten noen ting. Se på bibliote-
karene. Nå har vi bibliotekarer som er universitetsut-
danna og bibliotekarer som er høgskoleutdanna. Og vi
har mange bibliotekarer som har påbygninger som gjør
at de ikke er reine bibliotekarer lenger. Gamle skille-

linjer er i ferd med å viskes noe ut, selv om vi har
utdanningssystemet som før. Hele utdannings- og
kompetansereformen skal jo gå på at de som har lite
utdanning skal få mer. Det tror jeg får en innvirkning
på hvordan organisasjonslivet blir. Derfor ser vi for

eksempel at LO går hardt ut
og sier at de skal satse på
utdanningsgruppene. Det
gjenstår å se.

- Hadde det ikke da vært
lurere av AF å søke mot LO?

- LOs tette bånd til Arbeider-
partiet gjør dette vanskelig.
LO er heller ikke særlig po-
sitive til organisering i
profesjonsforbund. YS og AF
er mer like. Det er faktisk
flere profesjonsforbund i YS,
men de er innen «paraply-
organisasjoner».
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- Hvis ikke YS og AF finner
ut av det med hverandre, tror
du AF greier seg bra likevel?

- Jeg tror ikke det er noen fare på ferde de første årene.
Men om vi ikke fusjonerer, må vi i hvert fall ha samar-
beidspartnere. Det så vi i årets lønnsoppgjør, hvor AF,
YS og LO hadde et nært samarbeid i kommune-
sektoren. Vi hadde ikke oppnådd det vi gjorde uten
samarbeid. Og vi må ha en viss tyngde for å være ak-
tører i samfunnspolitikken. AF har problemer med re-
duserte ressurser etter splittelsen. I AFs sekretariat er
det nå sagt opp 5 personer, i tillegg til naturlig avgang.
Vi må ha en viss mengde ressurser for å drive hoved-
sammenslutningen godt. For hvem skal drive sentrale
forhandlinger på statlig og kommunalt område? Skal
de små foreningene i AF si opp personale for å kom-

pensere for et redusert AF-apparat?

- Tror du det blir lett for BFere som
tidligere var LO-medlemmer å
være med på en sammenslåing med
YS?

- Det er viktig å ha klart for seg at
det ikke er snakk om å nedlegge
Bibliotekarforbundet eller gå inn i
noe a la KFO. Hele forutsetningen

for dette samarbeidet er at profesjonsforbundene skal
opprettholdes. Og det er dette som er viktigst for bi-
bliotekarene. Vi må ha en overbygning, for vi er for få
til å greie oss aleine. Men det er viktig at vi biblioteka-
rer er samlet og har forhandlingsrett. Jeg tror ikke det
er så viktig om det er akademikerne eller andre vi er
sammen med. Vi må finne vår plass og påvirke der vi

« Vi må ha en viss
tyngde for å være
aktører i samfunns-
debatten. »
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er. Og dette kan vi like mye gjøre i et sammenslått YS/
AF som i AF alene. Vi er små begge steder. Det er
uansett dyktigheten vår som teller. Jeg skal ikke si at
det er helt uproblematisk at AF/YS får en annen profil
på medlemsmassen enn AF aleine. Men sånn som da-
gens situasjon er, etter det uheldige bruddet i AF, så
tror jeg ikke dette er noen dum tanke.

- Så du tror det er positivt hvis YS
og AF slår seg sammen?

- Ja. Jeg synes dette er spennende,
så spennende at det er synd jeg ikke
skal være med i styret videre. Det
hadde selvfølgelig vært uaktuelt
for BF aleine å gå over til YS. Men
når hele AF fusjonerer med YS, så
blir resultatet noe helt annet enn
det vi har i dag. Vi har for eksem-
pel med oss 50.000 sykepleiere, noe som selvfølgelig
vil påvirke et YS som i stor grad er blitt identifisert
med hjelpepleierne.
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- Men det ligger noen andre regrupperinger i lufta også.
Hjelpepleierne ser ut til å gå til LO. Lærerforbundet
ser ut til å gå ut av AF og danne et lærerkartell sammen
med Lærerlaget.

- Lærerforbundet hadde
AF kanskje mistet uan-
sett. Og da hadde AF
blitt små på stats-
sektoren. Og hvis læ-
rerne skal over på kom-
munalt tariffområde, så
hadde vi også blitt små
på statssektoren. Det
perspektivet er viktig
å ha med seg. YS har
også avtaler på privat
sektor, som kan gi oss
bedre muligheter til å
rekruttere bibliotekarer
i     private bedrifter.
Dette er jo spen-
nende. Og jeg vil jo
bli overrasket om
ikke en god del av
bibliotekarene som
fremdeles er i YS i dag,
kommer over i
Bibliotekarforbundet
ved en sammen-
slåing.

- Har det vært vanskelig
for deg at det skjer slike

dramatiske ting på slutten av perioden din som BF-
leder?

 - Jeg er glad for at AF ikke sprakk to dager før jeg
gikk av! Men det er litt sirkushest i meg også. Jeg ten-
ker: «Skal jeg ikke være med på dette lenger? Skal jeg
bare lese om det i avisene? - Jeg må i hvert fall fort-

sette å lese Bibliotekaren...»
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- Du har hatt din daglige arbeids-
plass i Lakkegata 21, der BF har
kontorfellesskap med tre andre AF-
forbund. Har det fungert godt å
være sammen med dem?

- Jeg har bare positivt å si om det. Her er stedet for å
stille de dumme spørsmålene som du egentlig burde
visst svaret på for tre år siden. Folk blåser ikke av sånne
spørsmål her. Og så ser jeg heldigvis at vi i BF også
bidrar med noe. Vi har etter hvert fått kompetanse som
gjør at de andre forbundene kommer til oss og spør.
Det er nyttig å snakke med fagforeningsfolk fra andre
yrker, med litt forskjellige innfallsvinkler. Vi har vel-
dig bra samarbeid her. Jeg hører andre AF-forbund som
misunner oss fellesskapet i Lakkegata.

- I tillegg har dere vel praktiske fordeler av kontor-
fellesskapet?

- Det er klare praktiske
gevinster med felles
kantine, kursrom, inn-
kjøp, dataanlegg, osv.
Og vi kan gå på møter
for hverandre, med
fullmakter fra de an-
dre. Vi har f.eks. bare
4 medlemmer på
tariffområdet til Apo,
da er det klart vi ikke
trenger å fly på alle
møter som gjelder
dette. De organisasjo-
nene som har langt
flere medlemmer, får
fullmakt til å represen-
tere oss. Vi får infor-
masjonen, men sparer
tid. Det er enklere å få
tak i folk når du flyr i
de samme gangene.
Det er dessuten fint å
slippe å sitte ensom på
et kontor og lure på
hvor resten av verden
er.

« - Skal jeg ikke være
med på dette lenger?
Skal jeg bare lese om
det i avisene? »
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- Og nå er du på vei inn i kontorsjef-jobben ved det
nye fellesbiblioteket på Blindern. Du havner på den
andre siden av bordet i arbeidslivet?

- Jeg gjør vel det. Som kontorsjef med ansvar for
økonomi og personal vil jeg nå motta alle disse bre-
vene fra fagforeninger som klager og ber om ting.
Jeg gleder meg ...

- Er du helt ute av alt styre og stell i BF nå?

- Jeg ble spurt om å sitte i kontrollkomitéen og sa
nei til det. Dette ville jeg være bevisst på. For det
er noe med å bli sjuende far i huset. Det hadde vært
fristende å ha det lille båndet som gjorde at jeg frem-
deles kunne følge med. Men jeg tror det er viktig
både for meg, forbundet og den nye forbundslederen
at jeg er vekk. Det eneste jeg sitter igjen med, er
regnskapsføringa for BF inntil videre.

- Du har brukt mye tid på BF gjennom åra. Nå får
du vel masse tid som du ikke vet hva du skal gjøre
med?

- Det er mange som tror at en forbundsleder jobber
døgnet rundt. Det gjør man noen dager i året. Det
kan være litt ukurant arbeidstid. Men jeg vil ikke
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gi inntrykk av at jeg har slitt meg ut på dette. Det
har vært mye mer lystbetont enn det har vært slit-
somt. Og jeg er faktisk ekstremt god på å ikke gjøre
noen ting. Jeg bruker gjerne ledig tid til å se sport
på TV. Det er jo VM i fotball for damer i sommer.
Og Frankrike Rundt. Og store friidrettsstevner...
Men til høsten blir det vel noe økonomi-studier i
ledige stunder.

-
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- Leser du skjønnlitteratur, eller blir det bare fag-
litteratur?

- Jeg leser en del, men er ikke så godt orientert
i  skjønnlit teraturen som mange kanskje
forventer av en bibliotekar-leder. I spalten i
Dagens Næringsliv hvor mange kjente personer
blir spurt om hva de har på nattbordet, svarer

nesten alle menn at de leser skjønnlitteratur
konene deres har kjøpt. For meg er det omvendt.
Jeg leser fordi mannen min kjøper bøker.
Jeg har omtrent ikke kjøpt en bok siden vi
ble gift. Det går mest i krim og spenningslitteratur.
Ofte på engelsk. Jeg leser andre bøker også, men
kaster meg ikke over nye bøker
når de kommer ut.

- Og akkurat nå?

- Jeg er litt stolt av å ha lest den
mye omtalte boka «The Beach»
på engelsk, mens den først nå
kommer i norsk oversettelse! Ak-
kurat nå leser jeg John Irvings
«The Cider House Rules».

Sier Randi Rønningen til slutt. Perioden som BF-
leder er over. Vi ønsker henne lykke til i den nye
jobben. Og så er hun selvfølgelig velkommen på
bibliotekene, enten det er for å hente stoff til øko-
nomi-studier, låne krimbøker eller snakke med kol-
legaer!
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BFs hovedkrav var at kode 1074 Bibliotekar skulle
fjernes og at alle som er i denne koden ble flyttet til
kode 1213 Bibliotekar. Dette fikk vi ikke gjennom-
slag for. Begrunnelsen var at dette kravet ville koste
for mye i forhold til totalrammen for justerings-
oppgjøret. Her presenterer vi resultatet av justerings-
forhandlingene i staten:
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Det er foretatt endringer i flere av lønnsrammene. Her gjengir vi de som er mest aktuelle for BFs medlemmer.
med både gammel og ny lønnsramme for sammenligningens skyld. Og de nye gjelder altså fra 1. august.
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Alternativ 13.2 og 13.3 endres tilsvarende. De direkte plasserte alternativene 13.4 - 13.10 er endret til lønnstrinn
33 - 39 (tidligere lønnstrinn 32 - 38).
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Alternativ 17.2 og 17.3 endres tilsvarende. De direkte plasserte alternativene 17.4 - 17.10 er endret til lønnstrinn
36 - 42 (tidligere lønnstrinn 35 - 41).
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Alternativ 22.2 og 22.3 endres tilsvarende. De direkte plasserte alternativene 22.4 - 22.10 er endret til lønnstrinn
39 - 45 (tidligere lønnstrinn 38 - 44).
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Stillingskode 1074 Bibliotekar er plassert i lønnsramme 13, mens stillingskode 1213 Bibliotekar er plassert i lønns-
ramme 17. Når det gjelder konsulentkoder som noen bibliotekarer er plassert i, er stillingskode 1064 Konsulent i
lønnsramme 13, kode 1065 Konsulent er i lønnsramme 17 og kode 1212 Konsulent er i lønnsramme 22.

Stillingskode 1178 Avdelingsbibliotekar har fått nytt lønnsspenn ltr. 36 - 45 (tidligere ltr. 35 - 44). Alle i denne
koden får ett lønnstrinn fra 1.8.99.

Stillingskode 1077 Hovedbibliotekar har fått nytt lønnsspenn ltr. 40 - 55 (tidligere ltr. 39 - 54). Alle i denne
koden har fått ett lønnstrinn fra 1.8.99.

/�
������
���	  ��&
� ����������	
������������������!,0�1�����&�������������
����
���������
����
$�%������	
����������������������&
��!2$�����,�������
�������
���	�!$�������$

����
	�����'��
���'
������
���'�	���

�3
 ��0 �! �. �# �4 5 6 7 �2 �" !0 .0 .4
�8�� .! .! .! .. .# .4 .5 .6 .7 .2 ." ." #0
��� .! .! .! .. .# .4 .5 .6 .7 .2 ." #0 #!

�3
 ��0 �! �. �# �4 5 6 7 �2 �" !0 !6 .0 .4
�8�� .# .# .# .4 .4 .5 .6 .7 .2 ." #0 #. #. ##
��� .# .# .# .4 .5 .6 .7 .2 ." #0 #! #. ## #4

�3
 ��0 �! �. �# �4 5 6 7 �2 �" !0 .0
�8�� .2 .2 ." #0 #0 #! #. ## #4 #5 #6 #6
��� .2 .2 ." #0 #! #. ## #4 #5 #5 #6 #7



���������	
���������� �����5*

=�����


;���(��

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 Fylkesbiblioteket
* 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) *

20. Drammen Lov og rett på nett JBI/Buskerud fylkesbibliotek #

15.-16. Bergen Barn, nye medier og bibliotek JBI/BUF 13.8

22. Oslo Informasjonstilgang i kompetanse-
samfunnet - Markedskrefter og  mot-
krefter. RBTs jubileumskonferanse

RBT *

8. Oslo Faglitteratur for barn Biblioteksentralen 15.9.

11.-12. Hankø Bokbad på Hankø - Litteratur og for-
midling inn i år 200. Bibliotek-
konferanse

Akershus og Østfold fylkesbibliotek *

12. Trondheim Offentlig informasjon på internett JBI/NBF-avd  Sør-Trøndelag

11.-13. Narvik «Framtidas bibliotek - et tilbud på øver-
ste hylle?»

NBF-avd. Nord-Norge 23.8

18.-19. Oslo Personal och kompetens i kunskaps-
samhälle

NORDINFO, RBT m.fl. *

26. Oslo Det nye fagbiblioteket JBI/UiO/NBF K o n -
t a k t
JBI

25. Trondheim Samlingsutvikling i folkebibliotek- teori
og metoder

JBI/ Sør-Trøndelag fylkesbibliotek #

16. Bodø Samlingsutvikling i folkebibliotek- teori
og metoder

JBI/ Nordland fylkesbibliotek #

#



���������	
���������������5,

Århus Kommunes Bibliotekers Udviklings-afdeling
havde taget initiativ til en nordisk konference  med
titlen «Fjernundervisning i fremtidens folke-
biblioteker». Det skete med baggrund i snart to års er-
faring med undervisning pr. distance for biblioteks-
personale.

Motivet til at etablere konferencen var at
skabe samarbejde mellem forskellige
institutioner samt at høste ny viden om
fjernundervisning som pædagogik.

- Vi ønsker at etablere samarbejde med
andre omkring udvikling af fjernundervis-
ning. Vi har ingen intentioner om at blive
fjernundervisningscentral for alle danske
biblioteker, sagde leder af
Udviklingsafdelingen, Lisbeth Christen-
sen, på konferencen.

Foreløbig har 216 biblioteksansatte
deltaget på Århus Kommunes Bibliotekers

kurser i grundlæggende Internet-kendskab og
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konstruktion af hjemmesider. Kurserne har taget
udgangspunkt i bibliotekernes ønske om større
kompetence inden for IT-området, fleksible
uddannelsesforløb, hvor den ansatte ikke er væk i en
længere, sammenhængende periode samt lave
budgetter på rejsekontiene.

Konferencen satte blandt andet fokus på følgende te-
maer:

- Bibliotekets rolle i fremtidens samfund
- Bibliotekaren som underviser
- Fjernundervisning som metode - en ny pædagogik

Konferencen blev meget passende afsluttet med
oprettelsen af en elektronisk konference for de delta-
gere, der ønsker at fortsætte diskussionen og formali-
sere samarbejde omkring fjernundervisning.

Konferencen fandt sted på Hovedbiblioteket i Århus
fra 29. maj til 1. juni og fik økonomisk tilskud af Nor-
disk Ministerråd og Center for Teknologistøttet Un-
dervisning.
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Mere og mere formidling sker elektronisk. Men for-
men påvirker deltagerne. Lektor Elsebeth Korsgaard
Sorensen v. Institut for Kommunikation på Aalborg
Universitet gav et spændende input til alle, der arbejder
med formidling og ikke mindst dialog i et virtuelt miljø.

Det er uforskammet at vende sig om og gå midt
i en konversation. Men at forlade en mailin-
gliste eller en konference på Internettet uden at
meddele, at man ønsker at afslutte debatten
opfattes slet ikke så brutalt. Der er andre spil-
leregler i cyberspace.

Lektor Elsebeth Korsgaard Sorensen var indbudt til
konferencen om fjernundervisning for at tale om fleksi-
bel læring. Erfaringerne viser, at kursisterne ofte har
vanskeligt ved at navigere i elektronisk materiale. Efter-
hånden som vi bliver bedre til at designe
brugergrænseflader vil disse problemer dog mindskes.

Samtidig er det svært at etablere konferencer, der giver
de studerende/brugerne det rette overblik. Det er nemlig
som udgangspunkt svært at få en elektronisk debat i gang.
Muligheden for kommunikation garanterer som bekendt
ikke anvendelsen, og derfor er det vigtigt at definere klart,
hvad et forum på Internettet skal bruges til. Læreren el-
ler ordstyreren skal åbne diskussionen, udstikke dens
rammer og sætte en klar agenda for kommunikationen

og reagere på indlæg og hurtigt rette eventuelle misfor-
ståelser.

Elsebeth Korsgaard Sorensen har beskæftiget sig med,
hvad der sker med den menneskelige kommunikation,
når tid og sted skilles ad. Der er endnu ikke udført meget
forskning på området, men den elektroniske dialog på
skrift sender andre signaler end en mundtlig. Dialogen
er heller ikke så utvungen som en almindelig mundtlig.
Det at den foregår på skrift gør, at den bliver mere
overvejet. Desuden har dialogen den fordel (eller
ulempe), at den bevares til den slettes i modsætning til
de fleste mundtlige dialoger. Afsenderen og modtageren
kan til enhver tid dokumentere den dialog, der er foregået
mellem parterne.

Problemet med det manglende kropssprog (glimtet i øjet
etc.) gør at ikke-verbale tegn bliver «bærere af følelser» i
den elektroniske dialog. Nettets brugere har derfor efterhån-
den forsynet os med tegn som den glade hilsen :-) og andre
udtryk. Det er også tydeligt, at jo hyppigere dialogen fore-
går, desto mere talesprogsagtig bliver den.

Elsebeth Sorensen understregede som andre på konferencen,
det positive i at teknologien giver os nye muligheder. Med
fjernundervisning respekteres det faktum, at vi har et
arbejdsliv, men at vi er nødt til at deltage i en livslang
læringsproces, fordi viden lynhurtigt forældes.
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Et supermarked med et uendeligt antal tilbud, et virtu-
elt knudepunkt på informationsmotorvejen eller et sted
med bløde lænestole, fred og ro. Forskningschef på
Institut for Fremtidsforskning i Århus, Jesper Bo Jen-
sen, kom med tre forskellige bud på fremtidens biblio-
tek, da han holdt oplæg på konferencen om fjernun-
dervisning. Han understregede behovet for, at biblio-
teket vælger rolle.

Og når man skal vælge rolle er det en god idé at huske,
at historien om produktet er salgsargumentet i fremti-
den. I den vestlige verden forbruger vi allerede, det vi
kan. Derfor er det myten om den ekstremt maskuline
mand, der får folk til at vælge Marlboro tøj (nu hvor
det ikke længere er politisk korrekt at ryge) eller en
historie om de «åh så kernesunde og dejlige høns»,
der kan få os til at betale fem gange mere for et økolo-
gisk æg.

Stadsbibliotekar i Århus, Rolf Hapel, mente, at
bibliotekerne allerede er ved at være så forskellige, at
det er en myte, at alle er ens. Det er historien om bi-
blioteket, der skal gendigtes, sagde Rolf Hapel. Også
fra Finland kom opfordringen til at finde en model for
fremtidens bibliotek.

- Det er vigtigt, at bibliotekerne definerer deres rolle;
der er en stor konkurrence mellem alle på fremtidens
marked. Faren ligger netop nu i, at alle tror, de skal alt.
Et eksempel er universiteter, der fungerer som tele-
operatører, sagde formanden for Finish Association for
Distance Education, Seppo Collan. Han mener, at det
omgivende samfund forventer af folkebibliotekerne,
at de skal bidrage til at fremme udviklingen af virtu-
elle og interaktive services og deres læringsmæssige
indhold. Bibliotekariske dyder som
informationssøgning vil i endnu større grad blive
integreret i undervisningen på de højere læreanstalter.
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Begrebet livslang læring stiller også bibliotekerne i
mindre befolkede områder i Norden over for en række
muligheder.

Fra lidt pauvert at være «det eneste tilbud» kan biblio-
teket blive «det naturlige studiested». Det forudsagde
projektleder Ruth Ørnholt, Hordaland Fylkebibliotek
i Bergen, i sit oplæg på konferencen. Hun er en af
initiativtagerne til projektet NELL (Netværket for livs-
lang læring) i Norge.

Her har folkebibliotekerne påtaget sig rollen som
tilrettelæggere: De har stået for lokal markedsføring

og information om forskellige kurser, og de har påtaget
sig at gennemføre markedsundersøgelser for at
kortlægge, hvilke ønsker om uddannelse, der findes i
lokalområderne. Ikke mindst har de stillet lokaler, lit-
teratur og teknisk udstyr til rådighed for studerende.
Det har vist sig, at der er et stort behov for pladser til

gruppearbejde, og nogle steder har man desuden til-
passet åbningstiderne til de studerendes behov; blandt
andet har man udlånt nøglen til biblioteket.

Biblioteket kan på den måde fungere som forbindelses-
led mellem den studerende og
uddannelsesinstitutionen. Livslang læring vil betyde,
at den enkelte øsnker at uddanne sig tæt på hjemmet.
Ruth Ørnholt mener desuden, at det er lettere for mange
at gå ind på deres lokale folkebibliotek i stedet for at
opsøge f.eks. et universitetsbibliotek. I forbindelse med

fjernundervisning, vil eleverne have brug for et forum,
hvor de kan studere i fred og ro og mødes med andre.

I Sverige har Kalmar Läns Bibliotek taget initiativ til
et projekt med det overordnede formål at demonstrere
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folkebibliotekets rolle i informationssamfundet og i
forhold til livslang læring. Det betyder, at en række
svenske biblioteker også tilbyder IT-studiepladser for
kursister, der deltager i fjernundervisning via Internet.

22 biblioteker i Irland, Nordirland, Østrig, og Sverige
deltager i ovennævnte projekt med navnet «Der@l»
(Distance Education in Rural Areas via Libraries), der
modtager EU-støtte. Udgangspunktet for projektet er,
at de over 70.000 folkebiblioteker, der findes i Europa,
som oftest både kan trække på velfungerende
informationsteknologi og veluddannet personale. Disse
ressourcer kan i endnu større grad bruges af studerende,
som vælger fjernundervisnining, mener
initiativtagerne.

Ligesom i Norge har de deltagende biblioteker i
Sverige oprettet en database, der giver overblik over
hvilke fjernundervisningskurser, der tilbydes via
Internettet.
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Bibliotekspersonalet skal dermed i et vist omfang
påtage sig at rådgive brugerne om forskellige kurser.
Ikke kun i fremtiden men allerede nu har bibliotek-
erne brug for ansatte, der kan vejlede kursisterne og i
et vist omfang instruere og lære fra sig. Den enkelte
medarbejder får brug for pædagogiske værktøjer i den
nye rolle som lærer. En del af biblioteket bliver der-
med til klasseværelse, lød konklusionen fra Norge og
Sverige.

(...forts. fra forrige side)
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Da jeg begynte å bevege meg ut på internett for 3 år
siden ante jeg ikke at det fantes så mye spennende og

i k k e
m i n s t
nyt t ig
å finne
d e r
u t e !
J e g
hadde

ikke så mye tid til å «svinse» på nettet heller, og
holdt meg derfor til noen få, gode steder. I dag er
jeg ute på nettet daglig
og synes at noe av sjar-
men er å stadig dumpe
borti nye og spennende
ressurser - gjerne via en
av de mange søke-
motorene. Selv har jeg

falt pladask for søkemotoren
Google (http://
www.google.com/). Den er
herlig fri for reklame! Google er en tjeneste fra Stanford
University i California og kom på nettet i 1998. Den
er laget spesielt med tanke på å finne det beste, og har
da også god relevans. Bruk av «I’m feeling lucky»-
knappen vil gi deg det første treffet på trefflisten Google
setter opp - og det er veldig ofte det du er på jakt etter.
Test denne! Og når jeg nå er inne på søkemotorer vil
jeg også nevne en forholdsvis ny norsk en, nemlig
FAST (http://alltheweb.com/) som har hovedkontoret
sitt i Oslo. Denne er stor og rask (men er kanskje ikke
så god på relevans), og det blir spennende å følge ut-
viklingen videre her.

Som vevkjerring vil jeg anbefale denne: http://
www.htmlgoodies.com/  en side full av «godsaker» om
HTML og websider; om bakgrunner, bilder, design,
tabeller, rammer, knapper… Her er det hjelp å få -
kjekke oppskrifter og smarte tips for noen og enhver.
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Denne veven er omfattende og gir deg mye dersom du
tar deg tid til å lese. Artiklene her er lettleste og har et
personlig preg samt humor. Her finner du også
diskusjonsfora der du kan lese om andres problemer
og løsninger på disse, og selv få hjelp når du står fast.
Dyrekjær som jeg er velger jeg TUCOWS når jeg har
behov for å laste ned programvare fra nettet. Den er
herlig bondsk! TUCOWS  (http://www.tucows.com/)
finnes også i Norge (http://archive.bitcon.no/tucows/,
dermed går nedlastingen kjappere. TUCOWS har en
vurdering av alle programmene - her er det ikke stjer-
ner som angir statusen, men kuer! Det gis 3, 4 eller 5

kuer. Du finner også en for-
klaring på hva som ligger til
grunn for vurderingen.
TUCOWS har programvare
av alle slag - fritt valg på
øverste hylle! Både freeware
og shareware å finne her.

Det er mye nyttig på nettet -
men en  god latter forlenger

som kjent livet. En av mine kolleger har tipset meg om
The Laughing librarian, og jeg må si jeg har hatt litt
moro med disse sidene (http://internettrash.com/users/
lafnlibn/index.htm). De er kanskje ikke for de aller
sarteste, men har faktisk en alternativ side som alle
tåler…. (http://internettrash.com/users/lafnlibn/
filthome.htm). Når dette blir litt for mye for meg ven-
der jeg meg til Sveriges fantastiske Junibacken (http:/
/www.junibacken.se/) Her er en hel liten verden åpen
for oss - tenk å kunne plukke frukt sammen med kat-
ten Findus! Kjempefine sider for barn i alle aldre. Mer
vil jeg ikke si om disse sidene - ta en titt innom selv.

Noen daglige rutiner skal man ha, og en av mine er å
se på dagens tegneseriestripe  - fritt valg på http://
www.kingfeatures.com/comics/  Jeg har Mutts som
favoritt for tida («Hundeliv» på norsk) - og med det er
dagen i cyberspace reddet!

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 Rig-
mor Haug sin tur. Hun er bilbiotekkonsulent
ved Vestfold fylkesbibliotek.
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Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993 og opptatt i Akademikernes Fellesorganisasjon fra januar
1995. Vi er et landsomfattende fagforbund for bibliotekarer, med hovedformål å arbeide for medlem-
menes lønns- og arbeidsforhold og en høy faglig standard i yrkesgruppa. Medlemstallet vokser jevnt
og nærmer seg 1000. Vi har 16 lokallag med valgte styrer og ca 300 plasstillitsvalgte. Forbundets
høyeste myndighet er landsmøtet som avholdes annethvert år, det siste var i april 1999. Landsmøtet
velger styre og forbundsleder. BF utgir tidsskriftet «Bibliotekaren» som har redaktør og et redaksjons-
utvalg. Sekretariatet består av frikjøpt leder og organisasjonssekretær, og holder til i lokaler sentralt i
Oslo i kontorfellesskap med andre organisasjoner.

Bibliotekarforbundet søker ny

ORGANISASJONSSEKRETÆR

Vår organisasjonssekretær slutter, og vi søker derfor etter en person som kan overta stillingen etter henne. Bibliotekar-
forbundets sekretariat er bygget opp som en rådgivende instans med utgangspunkt i medlemmenes behov for hjelp og
veiledning innen lønns- og arbeidsforhold, ansettelsesforhold m.m. Vår deltagelse i AF innebærer mye møtevirksomhet
om de samme spørsmål, så vel som andre sentrale problemstillinger som hører hjemme i en hovedorganisasjon.
Organisasjonssekretæren står sentralt i alle arbeidsprosesser sammen med forbundets valgte ledelse.

I tillegg til rådgivning og saksbehandling består arbeidet ved sekretariatet i følgende:

- Daglig drift: post og arkiv, regnskap og budsjett.
- Saksforberedelser, sekretærfunksjon og etterarbeid i forb. m. styremøter.
- Forhandlinger
- Medlemskontakt og ájourhold av medlemssystemet.
- Samarbeid med de lokale ledd i organisasjonen
- Kursvirksomhet rettet mot medlemmene
- Samarbeid med de andre organisasjonene i kontorfellesskapet
- Samarbeid med AF

Vi søker en person med høgere utdanning og kjennskap til bibliotek. Det er en fordel om du har erfaring fra fagforenings-
arbeid generelt og forhandlinger spesielt. Arbeidsoppgavene kan tilpasses dine kvalifikasjoner. Du må ha evne til å
arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner og evne til å uttrykke deg skriftlig og muntlig.

En del reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Pensjons- og ulykkesforsikring. Tiltredelse ca 1.oktober. Ta gjerne
kontakt med BFs leder Siri Sjursen (tlf.arb. 22 17 04 95, priv. 22 11 30 92) eller organisasjonssekretær Sølvi Karlsen (tlf.
arb. 22 17 04 95,  priv. 22 75 31 36), evt. e-post bf@bibforb.no. Søknad sendes Bibliotekarforbundet, Lakkegata 21, 0187
Oslo innen 17. august 1999.

«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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GLOPPEN KOMMUNE

Gloppen kommune har omlag 5800 innbyggjarar og ligg midt i Nordfjord. Kommunesenteret Sandane ligg
i fjordlandskap12 km frå Sandane lufthamn. Vi har gode skuletilbod med m.a. høgskuleutdanning, og rikeleg
høve til kultur- og naturopplevingar. Gloppen folkebibliotek er organisert med hovudbibliotek på Sandane
og 3 filialar. Hovudbiblioteket er også skulebibliotek for Firda vidaregåande skule.

(50/99)
Vi har no ledig heil stilling som

BIBLIOTEKAR

med biblioteket sitt tilbod til barn og unge som hovudansvarsområde. I tillegg kjem varierte arbeidsoppgåver knytt til utlån og
kunderettleiing, arbeid med biblioteket sin database og Internett.

Til dette ønskjer vi oss ein kreativ og utadretta medarbeidar med evne til samarbeid og fleksibilitet. Det er nødvendig med god
IT-kunnskap. Søkjarane bør ha bibliotekarutdanning frå Høgskolen i Oslo, men andre med relevant høgskuleutdanning og
praksis kan også bli vurderte.

Stillinga er plassert i stillingskode 7027, avdelingsleiar bibliotek, ltr. 30, for tida kr. 234.500 pr. år. Nærare opplysningar kan du
få hos biblioteksjef Torill Berge, tlf 57 86 62 32.

Søknad med godkjente kopiar av vitnemål og attestar skal sendast til Gloppen kommune, kultursjefen, 6823 SANDANE,
innan 30. august 1999.

Rådmannen

Klepp kommune
Kulturetaten

BIBLIOTEKSJEF - VIKARIAT

Ved Klepp Bibliotek er det ledig 1-års vikariat som biblioteksjef frå
01.10.99. Biblioteket er organisert med eit hovudbibliotek og to fi-
lialer og har 5,25 årsverk fordelt på 6 tilsette.

Biblioteket brukar EDB-systemet Mikromarc, er ein del av kultur-
etaten og sorterer politisk under Hovudutval for kultur og miljø.
Kultursjefen er biblioteksjefen sin næraste overordna. Bibliotek-
sjefen vil ha det faglege og administrative ansvaret for det samla
bibliotektilbodet i Klepp kommune. Vi søkjer etter ein serviceinn-
stilt, initiativrik person med gode samarbeidsevner. Leiarerfaring
og gode IT-kunnskapar er ønskjeleg.

Søkjarar må ha 3-årig bibliotekarutdanning frå Høgskulen i Oslo
eller tilsvarande godkjent utdanning. Stillinga er løna i stillings-
kode 7439 ltr 39.

Tilsetjing på dei vilkår som går fram av gjeldande lover, reglement
og tariffavtalar. Fri gruppelivs-/ulykkes-/yrkesskadeforsikring.
Pensjonsinnskot i KLP med 2%.

For nærare opplysningar om stillinga, kontakt kulturkontoret tlf 51
42 98 60.

Søknad med kopi av attestar og vitnemål vert å senda til
Klepp kommune, kulturkontoret, postboks 25, 4358 Kleppe
innan 20. august 1999.

Sel kommune ligger i Gudbrandsdalen og har ca 6300 innbyg-
gere. Otta er kommunesenter og regionsenter for Nord-
Gudbrandsdal. I tillegg til videregående skole med desentrali-
sert høgskoletilbud, har kommunen et variert næringsliv med
gode tilbud innen handel og service. Barnehager og skoler er
godt utbygd. Det er gode muligheter for friluftsliv med kort av-

stand til Rondane og Jotunheimen og kommunen har mange lag og organi-
sasjoner som gir muligheter for et variert fritidstilbud.

Sel kommune Oppland fylkeskommune

BIBLIOTEKAR

Sel bibliotek og Otta vidaregåande skoles bibliotek samarbeider om en
bibliotekarstilling, ledig for tiltredelse snarest. Stillingen er på 80%.
Bibliotekar ved Sel bibliotek er 50 % stilling. Stillingen er tillagt ansvar
for Sel biblioteks tilbud til barn og unge, inkl. kontakt med skoler og
barnehager. Bibliotekar ved Otta vidaregåande skole er 30% stilling.
Utfordringer er å få koordinert bibliotektjenestene i kommunen, drive
brukeropplæring, og følge opp bibliotekene i deres IT-utvikling. Edb-
systemene som nyttes er Bibliofil og Mikromarc. Opplæringssenteret
for Nord-Gudbrandsdal tilhører Oppland fylke og blir organisert fra Otta
vidaregåande skole.  Ett av målene er å etablere tilfredsstillende bibliotek-
tjenester for voksenstudenetene.

Det er ønskelig med eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. jbi, bibliotek-
og informasjonsstudiene eller tilsvarende utdannelse. Søkere bør ha god
kompetanse innen IT, interesse for formidling og evne til samarbeid.
Det vil bli utarbeidet stillingsbeskrivelse med arbeids- og oppgave-
fordeling. Stillingen er plassert i st.kode 7026. Spørsmål om stillingen
kan rettes til biblioteksjef Anne Marie Viken (tlf. 61 23 10 55) eller
rektor Ole Petter Hansen (tlf. 61 23 02 33). Søknad med CV og kopier
av attester/vitnemål sendes innen 25.08. til Sel kommune, Service-
senteret, 2670 Otta
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Rygge kommune

Rygge bibliotek flyttet inn i nye og
moderne lokaler i Bredsand-sen-
teret i 1998. Aktiviteten har økt og

biblioteket er inne i en omstillingsperiode med
nye og interessante oppgaver. Vi har en aktiv
venneforening som arrangerer kulturkvelder og
det legges vekt på aktiviteter i og rundt bibliote-
ket. Det nye servicetorget i kommunen er plas-
sert i biblioteket. For å møte disse utfordringene
er følgende stilling ledig:

Bibliotekar 100% stilling

med tiltredelse snarest. Stillingen vil bestå av va-
rierte oppgaver med hovedvekt på publikums-
arbeid. Det vil være er nært samarbeid mellom
biblioteket og servicetorget og vi søker en person
med interesse for informasjonsarbeid.

I stillingen inngår også vanlige bibliotekar-
oppgaver og det må påregnes 2 ettermiddags-
vakter pr. uke og lørdagsarbeid hver 4. lørdag.

Det vil bli lagt vekt på:

- Publikumsrettet serviceinnstilling
- Fleksibilitet og samarbeidsevne
- Interesse for offentlig informasjonsformidling
- God IT-kompetanse

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

Stillingskode 7026, lønnsramme 7. Ansettelse
skjer etter gjeldende lover, reglement og avtaler.

Nærmere opplysninger ved biblioteksjef Svein
Bendik Hansen tlf. 69 26 44 20.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes
Rygge kommune, kulturetaten, Larkollvn. 9, 1570
Dilling.

Søknadsfrist: 25.08. d.å.

HALDEN KOMMUNE
HALDEN BIBLIOTEK

Halden kommune er en fremtidsrettet
industriby med ca.26.000 innbyggere.
Norske Skog er største industribedrift.
I tillegg har byen 70-80 små og mel-
lomstore bedrifter. Halden er miljøby,

IT-by, båtfolkets by og byen hvor over 2.000 studenter
har tilholdssted. Kommunen har gode sosiale tilbud med
rike muligheter for friluftsliv, idrett og kulturaktiviteter.
Kommunen ligger 1.5 timers biltur fra Oslo og 5 minut-
ter fra Sverige.  Kommunen er den største arbeidsgive-
ren med over 2.000 ansatte og et driftsbudsjett på ca.
800 mill. kroner.

BIBLIOTEKAR

Ved Halden bibliotek er det fra 1. oktober ledig
100% stilling som bibliotekar knyttet til Avdelin-
gen for voksne.

Biblioteket benytter biblioteksystemet Bibliofil.

Bibliotekarens arbeidsoppgaver er i første rekke
knyttet til publikumsarbeid, med veiledning,
referansearbeid, fjernlån m.m.

Vi ønsker en person med god serviceinnstilling,
evne til samarbeid og erfaring fra referansearbeid.
Søkere må ha godkjent bibliotekarutdanning og
kunnskap om EDB og Internett.

I arbeidstiden inngår p.t. 1 kveldsvakt pr. uke og en
lørdagsvakt hver 3. uke. Stillingen lønnes som bi-
bliotekar i stillingskode 7026, lønnsramme 7.1,
lønnstrinn 20-26. Tilsetting skjer på vanlige kom-
munale vilkår som framgår av gjeldende lover, re-
glement og tariffavtaler. Kommunal pensjons-
ordning med pliktig pensjonstrekk etter gjeldende
regler med 2 % av bruttolønn. Det er 6 måneder
prøvetid i stillingen.

Nærmere opplysninger ved biblioteksjef Anne
Marie Skukkestad eller 1.bibliotekar Tove Lund,
telefon 69 17 47 70.

Søknad vedlagt kopier av vitnemål og attester sen-
des Halden bibliotek, Tordenskjoldsgt. 1, 1776
Halden.

Søknadsfrist 25. august 1999.



���������	
�����������������

Jämtlands läns bibliotek i Östersund, Trondheim
folkebibliotek og  Steinkjer folkebibliotek har gjen-
nom Interreg II-programmet Nordens Grønne Belte fått

midler til
et forpro-
sjekt. Pro-
sjektet tar
sikte på å
kartlegge
informa-
s jonsbe-
hovet ge-
nerelt hos
små og

mellomstore bedrifter, kvinnelige etablerere
og elevbedrifter med spesiell vekt på infor-
masjon om Europa og Miljø. Prosjektperioden
vil gå fra juni og ut 1999.

Interreg II Nordens Grønne Belte skal styrke samar-
beidet over grensen mellom Trøndelagsfylkene og
Jämtland. Gjennom dette programmet bevilger EU mid-
ler til ulike prosjekter som skal bidra til bl.a. etable-
ring av nye bedrifter og arbeidsplasser i distriktene.
For de tre bibliotekene som skal gjennomføre dette
forprosjektet var spørsmålet : hvordan kan folke-
bibliotekene bidra til at nyetablerere, små og mellom-
store bedrifter og skoler som har elevbdrifter får den
informasjonen de trenger? Alle de tre folkebibliotekene
har over lengre tid bygd opp kompetanse på Europa-
og Miljøinformasjon og har lang erfaring med
informasjonsformidling. Samtidig vet vi at Europa- og
Miljøinformasjon er store emneområder det til tider kan
være problematisk å orientere seg i. For de som ønsker
å skape nye bedrifter og/eller orientere seg videre i
markedet er det en forutsetning at slik informasjon er
lett tilgjengelig og her kan bibliotekene spille en vik-
tig rolle. Gjennom bibliotekenes kompetanse og erfa-
ring med informasjonsteknologi og nettverkssamarbeid
vil den samlede kunnskapen være stor. Både når det
gjelder EU/EØS og f.eks. Agenda 21 vil bibliotekene
kunne tilby nøytral informasjon og veiledning.

I dette forprosjektet vil bibliotekene foreta spørre-
undersøkelser og intervjuer i bedrifter og skoler i de
tre fylkene for å avdekke informasjonsbehovet og om
det er spesielle områder innenfor Europa- og Miljø-
informasjon som er mer etterspurt enn andre. I prosjekt-
perioden er det ikke tatt sikte på å levere en komplett
informasjonsservice til målgruppene for undersøkel-
sen. Resultatet av forprosjektet vil kunne gi grunnlag
for å gå videre med et større prosjekt der bibliotekene
utvikler en informasjonstjeneste spesielt for nærings-
liv og skole i Trøndelagsfylkene og Jämtlamd.

 Styringsgruppe for prosjektet er biblioteksjefene Lena
Moberg ved Jämtlands läns bibliotek, Hallfrid
Skimmeli ved Steinkjer bibliotek og Lisbeth Tangen
ved Trondheim folkebibliotek.
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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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Ellen Lilleng
Vinstra videregående skole
2640 Vinstra
Telefon: 61 29 23 00
Telefaks: 61 29 23 95

6������

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

�
�����	�

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
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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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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

���������	
��
� ���������	��	�8



'���
8
Siri Sjursen
BFs sekretariat,
Lakkegata 21,
0187 Oslo
Telefon jobb: 22 17 04 95
Faks: 22 17 04 96
Telefon privat: 22 11 30 92
Epost-adresse: siri.sjursen@bibforb.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

���������	
��
� ���������
��	
�	�8

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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«With a library you are free, not confined by temporary
political climates. It is the most democratic of institutions be-
cause no one - but no one at all - can tell you what to read and
when and how.»

Doris Lessing
i «Index on Censorship» nr. 2/1999.


