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Abonnement

Abonnement på «Bibliotekaren» kos-
ter kr. 270,- pr. år. Beløpet betales
inn til BFs postgirokonto
0825.0817062 eller bankgiro
6039.05.64093. Merk innbetalingen
«Abonnement 2000».

Alle henvendelser om abonnement og
salg rettes til BFs sekretariat i Lakke-
gata 21, 0187 Oslo, tlf. 22 17 04 95,
faks 22 17 04 96.

Annonser

Det er samme pris for stillingsannon-
ser som for firma-annonser. Annon-
ser prises etter et system med mo-
duler på 1/8 side (A4). Modulprisen
synker med antallet man kjøper, slik
at prisene blir:
1/8 side kr.   500
2/8 side kr. 1000
3/8 side kr. 1400
4/8 side kr. 1800
5/8 side kr. 2100
6/8 side kr. 2400
7/8 side kr. 2600
8/8 side kr. 2800

Det kan gis rabatt ved bestilling av
flere annonser under ett. Alle
henvendelser om annonser rettes
til Bibliotekarens redaksjon,
Runnen 4, 6800 Førde,
tlf. 91 31 80 01, faks 99 14 14 76,
epost: erlingbergan@hotmail.com

Annonser sendes redaksjonen, som
filer vedlagt epost-sendinger (attach-
ments), som tekst i selve epost-sen-
dingen, på diskett eller i vanlig brev.

Levering av stoff

Artikler, annonser og annet stoff sen-
des redaksjonen innen deadline.
Foretrukket tekst-format er Word el-
ler WordPerfect. Vi mottar helst stof-
fet som filer vedlagt epost-sendin-
ger (attachments), som tekst i selve
epost-sendingen eller på diskett i
vanlig postsending. Men vi mottar
selvfølgelig også stoff som kommer
på papir i vanlig postending eller på
faks.

Lederen har ordet

Siri Sjursen
Forbundsleder

Godt nytt år!

Stortingsmelding nr. 22, 1999-2000, .»Kjelder til kunnskap og
oppleving», kom som en julegave fra regjeringen til de tre
sektorbarna arkiv, bibliotek og museum. En gave som er
velment og kanskje fornuftig og med klare pedagogisk politiske
hensikter. Men som blir møtt med skepsis av mottakerne, mer
eller mindre med rette.

Meldingen er forholdsvis kort og er vel atter et uttrykk for en
generell endrings- og moderniseringsvilje hos våre sentrale
politikere. Her skisseres store utfordringer: IKT og manglende
kompetanse, flerkulturelt mangfold, elendige fysiske tilstander
innen vesenet, elektroniske formidlingsmuligheter kontra det
fysiske kulturuttrykk, og slunkne økonomiske kasser over hele
linjen. Effektivisering og mer for hver krone kan leses mellom
linjene.

Men meningen er som sagt god, og her er mye gjennomtenkt og
velformulert tankegods. Særlig liker vi postulatet:»For å
presentera kultur og kunst av høg kvalitet trengs bygninger
som funksjonelt og teknisk er tilpassa den kulturytringa som
skal presenterast.» 10 millioner kroner til bibliotekbygg pr. år -
riktignok i et langsiktig perspektiv og med alle forbehold - ville
være en tredobling av 1999-nivå! Vi etterlyser tanker omkring
samlokalisering av for eksempel bibliotek, museum, kunst-
presentasjon, musikk. Eneste kulturtilbud i lokalsamfunnet
kunne under de rette fysiske forhold, gjøres attraktivt nok til å
makte kampen om folks tid og oppmerksomhet.

Vi liker også erkjennelsen av at mye kan gjøres for å skape
bedre formidlingsmuligheter gjennom felles IKT-løsninger,
gjerne v.hj.a. ytterligere satsing på Kulturnett Norge, nye felles
prosjektsatsinger så vel som heving av kompetanse. Videreut-
danning er trukket fram som et virkemiddel. Hva med flere
stillingsressurser?

Det er betryggende at ingen endringer av betydning skal
foretaes før etter ytterligere og grundig utredningsarbeid. Og
departementets forståelse for at Kommunenes sentralforbund
trenger mer enn velmente forslag for å gjøre kommunene
handlingsdyktige, særlig innen bibliotekområdet, må vi gi vår
fulle tilslutning.

Det skal legges til rette for og stimuleres til nye samarbeidsfor-
mer over sektorgrenser og kommunegrenser. Vi trodde ellers at
det faktisk er mulig å drive slikt samarbeid slik forholdene er.
Det skal altså foretaes noen grep, som å slå sammen Statens
bibliotektilsyn og Norsk museumsutvikling, mens Riksbibliotek-
tjenesten, Riksarkivaren og Riksantikvaren skal bestå med
uinnskrenket ansvar. Hvor ligger egentlig gevinsten? Og man vil
se på noen lovendringer, for eksempel en mindre forpliktende
formulering om fylkesbibliotekenes tjenester. Vi savner per-
spektiv på fylkesbibliotekets funksjon som pådriver, utvikler og
igangsetter av bibliotekorganisering og -utvikling i fylket, en
oppgave som nødvendigvis initierer det etterlyste samarbeid.

Som sagt, tanker og hensikter syns gode, om noe uferdige. Så
her må vel utredes?
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Bibliotekarforbundets styre hadde møte 13. desember 1999.
Nestleder Hanne Fosheim og redaktør Erling Bergan hadde
forfall til møtet, men til gjengjeld var den nettopp tiltrådte
organisasjonssekretæren Birgitta Lund-Grønberg på plass.
Forbundsleder Siri Sjursen ledet møtet.

Økonomien i forbundet var oppe som første sak. Siri Sjursen
redegjorde for den økonomiske status. Konfliktfondet er lite,
etter at siste streik tærte hardt på de midlene som var bygd
opp over få år. En eventuell streik til våren vil kunne bli en
kraftig utfordring også på økonomisida. Tilskuddene til lokalla-
gene er små, men likevel søkes ikke midler fra den resterende
potten. Lønnsbudsjettet for år 2000 må økes med 40 000 hvis
hovedtillitsvalgt for Deichmann blir frikjøpt. Forbundsledelsen
regner med økte edb-kostnader på grunn av investeringer i nytt
utstyr. Lavere trykkerikostnader medfører besparelser på
budsjettet.

Forbundsstyret hadde også denne gang saker til behandling som
gjelder BFs arbeidsgiveransvar. Lønnsplassering av Bibliotekar-
ens redigerer Anja A. Mjelde bla fastlagt til l.tr. 39. Arbeidsav-
tale med vev-ansvarlig Hanne Fosheim ble utsatt til noen
uavklarte spørsmål om gjeldende satser  for edb-utstyr og
kostnader med abonnement/telleskritt var bragt på det rene.
Styret vedtok også å betale Randi Rønningen kr. 10 000 for
føring av forbundets regnskap i perioden juli-desember 1999.
Forbundet skal videre betale kr. 3000 pr. mnd i år 2000 så lenge
arbeidsforholdet til Randi Rønningen varer, og maksimum i tre
måneder.

Forbundsleder hadde søkt om tilleggsytelser på grunn av
flytting til Oslo da hun ble forbundsleder. Styret vedtok å dekke
flyttekostnader på 15 000 kroner. Videre vil styret på et senere
styremøte drøfte prinsipper når det gjelder økonomiske forhold
som for eksempel husleiestøtte og flyttegodtgjørelse ved
ansettelse av ny leder.

«Frikjøp av tid til fagforeningsarbeid» het neste sak på dagsor-
den. Her var utgangspunktet situasjonen for tillitsvalgte ved
store arbeidsplasser generelt og Deichmanske bibliotek spesielt.
Styret diskuterte frikjøp av tillitsvalgte og økonomiske tilskudd
til tillitsutvalg. Følgende vedtak ble fattet: «BF bevilger kr.
2000 til tillitsutvalget ved Deichmanske bibliotek til dekning av
møter og lignende. Prinipielt bør hovedtillitsvalgt for Oslo
kommune være frikjøpt 1 dag i uken. Kirsten Leth Nielsen
vurderer om dette kan realiseres.»

Etter en tidligere tildeling av midler til alle lokallag, var turen
nå kommet til fordeling av aktivitetstilskudd etter søknad.
Følgende vedtak ble fattet: «Finnmark bevilges 12.000, Hed-
mark/Oppland 5.200. Møre og Romsdal og Østfold avstår. De
øvrige får en sjanse til med søknadsfrist den 20. januar 2000.»

Redaktør Erling Bergan hadde levert et notat til styret, med
forslag til plan for Bibliotekaren i 2000. I planen inngår

Forbundsstyrets møte
i desemberSwets Blackwell blir en

realitet

30. november ble den formelle avta-
len om sammenslåing av Blackwell
Information Services og Swets
Subscription Services inngått i Lisse
i Nederland. Dette skjer etter at
intensjonsavtalen om sammenslåing
ble offentliggjort i juni forrige år.
Høsten ble brukt til å avklare blant
annet hvordan personale, datasys-
tem, kontor- og skattespørsmål
skulle løses. Topplederjobbene er
besatt og flere tilsettinger vil bli gjort
de nærmeste månedene. Full sam-
menslåing vil bli fullført i løpet av
år 2000. Det nye sammenslåtte sel-
skapet heter Swets Blackwell. Swets
er hovedaksjonær og hovedkontoret
vil bli i Nederland. Sammenslåingen
gjelder de to selskapenes virksom-
het som tidsskriftagent og som leve-
randør av informasjonstjenester. Det
nye selskapet vil bli verdens ledende
tidsskriftagent, med styrke også på
elektroniske tjenester. Årsomsetnin-
gen vil ligge på rundt 8 milliarder
kroner. Med kontorer i 18 land vil de
ha 1.200 mennesker på lønningslis-
tene sine. Blackwells postordre- og
bokhandlervirksomhet vil forbli
utenfor selskapet. Det samme vil de
delene av Swets & Zeitlinger som bl.a
driver med forlag og dokument-
tjenester.

Nye Kielland-brev på
Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket avsluttet
jubileumsfeiringa Kielland 150 år
med å presentere nye og ukjente Kiel-
land-brev. De hadde i anledning ju-
bileet jobbet med å spore opp ukjent
Kielland-materiale. Og det lyktes de
med det. I og med anskaffelsen av
den inntil nylig ukjente Arneberg-
samlingen, kom en rekke brev for
dagen: syv brev fra Alexander L. Kiel-
land, femten brev fra hans kone
Beate, seks brev fra faren Jens
Zettlitz Kielland, og et større antall
brev og manusfragmenter fra Kitty
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datoplan, gjennomgang av produksjonsprosess, setting,
overføring, trykking, adressering, utsending, vev-publise-
ring, personalsituasjon, redaksjonsgruppe, abonnements- og
annonsepriser, budsjett og noe om planlagt stoff. Styret
drøftet notatet og tok det til etterretning. For øvrig er BFs
hjemmesider og siste numre av Bibliotekaren faste saker på
styremøtene, der det kommer kommentarer og innspill.

Siri Sjursen orienterte om resultatene så langt fra de lokale
forhandlingene. Det foreligger ingen bruddsaker og mange
positive resultater er meldt. Men da styremøtet ble avholdt,
var det for tidlig å trekke noen konklusjoner.

Kirsten Leth Nielsen  orienterte om forandringer i hovedav-
talen for Oslo-K. Blant forandringene man bør merke seg, er
bl.a. at antall fastlønnete tillitsvalgte blir redusert, at
forhandlingssammenslutningene skal informeres men ikke
innkalles ved tvistesaker, og at de enkelte fagforeninger i
Oslogruppa ikke får egne partsforhold, hvilket man hadde
forventet.

BF-styret så også på konfliktberedskapen for tariffoppgjøret
2000. Birgitta Lund-Grønberg  orienterte om hvor langt man
er kommet når det gjelder forberedelser til eventuell streik
våren 2000.

Så var det spørsmålet om eventuelt ekstraordinært lands-
møte i BF. På grunn av eventuell tilslutning til ny hovedor-
ganisasjon (AF+YS) må et ekstraordinært landsmøte gjen-
nomføres senest oktober 2000. For å redusere kostnadene
foreslår forbundsleder et telefonmøte, hvor enten delega-
tene for hvert lokallag møter et sted eller hver delegat
sitter for seg. Et høringsnotat fra AF vil komme i begynnel-
sen av februar. Det er viktig å gi medlemmene grundig
informasjon. Bibliotekaren, diskusjonsforum på hjemme-
siden, nettsiden til AF ble nevnt som aktuelle informasjons-
kanaler. Dessuten vil et nytt styremøte bli arrangert  i
tidsrommet 21.2 - 22.2 2000. Den første dagen vil brukes til
vanlig styremøte og den 22.2 til møte med lokallagslederne.
Fremgangsmåten for et nytt landsmøte vil da bli nærmere
diskutert.

Siste ordinære sak som ble behandlet på styremøtet, var en
forespørsel om reisestøtte til et IFLA/FAIFE-prosjekt i
Kosovo. Styret vedtok å bevilge 5000 kroner. Deretter kom
referatsaker med oversikt over post og møtevirksomhet. Siri
Sjursen hadde vært på faglig landsmøte i vår danske
søsterorganisasjon Bibliotekarforbundet og refererte fra det.
Sammen med Birgitta Lund-Grønberg hadde hun vært på
DIK-dagen i Stockholm. Birgitta refererte fra det. Og Siri
Sjursen refererte fra et media- og lobby-kurs hun hadde
vært på i begynnelsen av desember. Til slutt ble det referert
en avtale som SALA, på vegne av AF-forbundene i Lakke-
gata 21, hadde inngått med hotell-kjeden RICA, der BF-
medlemmer nå skal ha tilbud om rabatt ved overnatting.
Nærmere informasjon på BFs hjemmeside. 

Kielland og andre. 7. desember ble
en rekke av disse brevene kommen-
tert og stilt ut i Nasjonalbiblioteket
i Oslo. Både forfatter Tor Obrestad og
professorene Hans Skei og Knut
Stene-Johansen deltok i presentasjo-
nen.

Oppgang for pocketsalg
i kioskene

Nordmenn satte ny rekord for kjøp
av kiosklitteratur i 1999. Vi kjøpte
spenning og romantikk for rekord-
høye 190 millioner kroner i fjor, opp-
gir Bladcentralen. Det betyr at vi
kjøpte 18 prosent mer av lesestoffet
vårt på bensinstasjoner, i matbu-
tikker og i kiosker i 1999 enn året
før, skriver Dagens Næringsliv. Redak-
sjonssjef i Bladkompaniet Liv Røsjø
Sande tror pocketbøkene får en re-
nessanse. Myten om at god littera-
tur må ha stiv perm er i ferd med å
sprekke, mener hun. «Kioskvelteren»
i 1999 er Anne Lise Boges serie Arve-
synd.

Russisk vevside ble ma-
nipulert

Datasnoker som protesterte mot kri-
gen i Tsjetsjenia, klarte 12. desem-
ber å bryte seg inn på internett-si-
dene til nyhetsbyrået Itar-Tass.
Hjemmesidene til nyhetsbyrået var
ikke tilgjengelige i over en time på
grunn av problemene. Datasnokene
hadde skrevet «vi er her for å be-
kjempe ondskap, og vår makt vok-
ser» på byråets vevsider. I følge Itar-
Tass mottok de også en epost der det
ble protestert mot drapene på frede-
lige tsjetsjenere.

Barbert kulturbudsjett

Stortinget bevilget før jul vel 3,5 mil-
liarder kroner til kulturformål neste
år. Dette er 36 millioner kroner min-
dre enn regjeringens opprinnelige

Vil du ha bladet for deg selv?
«Bibliotekaren» er en månedlig nødvendighetsartikkel for svært mange biblio-
tekarer i Norge. Er du medlem av Bibliotekarforbundet får du bladet gratis. Andre
kan abonnere. For kun 270 kroner får du 12 nummer sendt hjem til deg. Kontakt
BFs sekretariat for abonnement på «Bibliotekaren» eller medlemskap i BF. 
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Arbeidet med å klarlegge grunnlaget for en eventuell ny
hovedorganisasjon til erstatning for AF og YS, går sin gang. Det
har i høst vært fire arbeidsgrupper i sving for å utrede ulike
sider ved en eventuell ny hovedorganisasjon. 15. desember var
rapporteringsfristen til arbeidsgruppene. Fredag 17. desember
ga representanter fra gruppene den første orienteringen til
lederne i YS-forbundene. Alle 21 YS-forbundene var represen-
tert, og de fremmøtte nyttet anledningen til å komme med
umiddelbare spørsmål og kommentarer knyttet til denne første
orienteringen. Mandag 20. desember var det ledermøte i AF. På
dette møtet ble innholdet i arbeidsgruppenes rapporter presen-
tert for ledelsen i medlemsforeningene.

Rapportene fra arbeidsgruppene er overlevert den sentrale
styringsgruppa til videre behandling. Rapportene er interne
dokumenter, og de anbefalinger som her er gitt, er å regne som
nyttige innspill for styringsgruppas videre arbeid. Styrings-
gruppa hadde sitt siste møte før jul 21. desember. Der ble
rapportene gjennomgått, og det ble lagt en plan for det videre
arbeidet.

I løpet av januar måned skal høringsdokumentet utarbeides.
Rundt 1. februar vil dette bli distribuert til foreninger/forbund
i AF og YS, samt til Politiets Fellesforbund.

Det var under tariffoppgjøret i fjor at nyheten om at lederne i
AF og YS hadde hatt hemmelige drøftinger om å foreslå utredet
en ny felles hovedsammenslutning til erstatning for de to
nåværende. I august hadde styringsgruppa som skal utrede
spørsmålet sitt første møte. Og like etter ble styringsgruppen
utvidet med en representant for Politiets Fellesforbund, som
med sine 11.000 medlemmer også viste interesse for å være med
i den nye konstellasjonen. 

AF og YS jobber videre med
ny hovedorganisasjonforslag. Kulturpolitikerne klarte

imidlertid å få gjort noen
omdisponeringer, som blant annet
innebærer at distriktsoperaene i Bodø
og Nordfjordeid kommer inn på stats-
budsjettet. Budsjettet ble vedtatt
etter en fredelig debatt, der parti-
ene stort sett redegjorde for sine egne
standpunkter. Alle midretallsforslag
ble forkastet. Dette gjaldt blant an-
net et forslag fra SV der regjeringen
blir bedt om å utarbeide en opptrap-
pingsplan for å øke bevilgningene til
kunst og kultur til minst 1 prosent
av statsbudsjettet innen 2005.

Pris til Erling Kittelsen

Forfatteren Erling Kittelsen fra Oslo
ble i desember tildelt Språklig Sam-
lings litteraturpris for 1999. Prisen
deles ut til en forfatter eller skribent
som bruker et folkelig, radikalt bok-
mål. Prisen, som er på 20.000 kro-
ner, er de årlige rentene av Tomas
Refsdals litteraturfond. Erling Kittel-
sen debuterte i 1970 med diktsam-
lingen Ville fugler. Etter det har han
utgitt mer enn 20 bøker, en del av
dem i samarbeid med andre.

Pris til Georg
Johannesen

Dikteren Georg Johannesen ble i de-
sember tildelt Cappelenprisen 1999
på 50.000 kroner. Johannesen, som
i fjor også ble innstilt til Nordisk Råds
Litteraturpris, representerer et av
etterkrigstidas mest markante og
originale forfatterskap, heter det i
juryens begrunnelse. Han debuterte
i 1957 med romanen Høst i mars, og
har senere gitt ut en rekke bøker i
forskjellige sjangre, som romaner,
dikt, gjendiktninger, essays, artikler
og lærebøker. Sist høst kom han ut
med diktsamlingen Ars vivendi. I
mange år arbeidet Johannesen ved
Universitetet i Bergen hvor han ble
utnevnt til den første norske profes-
sor i retorikk.

DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI
KUNDE HOS TRONSMO!

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

ger du oss. Vi har bl.a. :

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

balkan * mat & makt * indianere * reise-
skildringer * midtøsten * afrika * asia*

latinamerika *

og en hel kjeller full av knalle tegneserier
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Pris til Erlend Loe

Bokhandlerprisen 1999 ble utdelt i
november. Overrekkelsen sto Kjell
Magne Bondevik for. Prisen gikk til
Erlend Loe for boka L. Bondevik
kunne opplyse at han hadde lest L
på tur til OSSE-toppmøtet i Istanbul,
etter først å ha lest de dokumentene
han måtte lese. Og han hadde frydet
seg, sa han. Anders Heger var stolt
over å være Erlend Loes forlegger,
mens Karsten Alnæs innrømmet sin
misunnelse overfor forfatteren. Er-
lend Loe på sin side takket for pri-
sen, og benyttet anledningen til også
å takke alle vennene sine.

Pris til Kim Småge

Forfatteren Kim Småge ble i novem-
ber i fjor tildelt Det Danske
Kriminalakademis Palle Rosenkranz-
pris for sin bok Containerkvinnen.
Prisoverrekkelsen skjedde på bok-
messa Forum i København. De fleste
av Kim Småges bøker er utgitt på
dansk, opplyser Aschehougs forlag.
Palle Rosenkranz-prisen er Danmarks
eneste for kriminallitteratur og an-
ses som svært ærefull. Blant tidli-
gere vinnere er Fredrik Skagen
(1986), Gunnar Staalesen (1990),
John le Carré (1991), Peter Høeg
(1992) og Ruth Rendell (1993).

Pris til
Ingvar Ambjørnsen

Forfatteren Ingvar Ambjørnsen ble i
desember tildelt Riksmålsprisen
1999. Ambjørnsen kvitterte med å
love utroskap. – Bare den rette figu-
ren dukker opp vil jeg garantert
væøre utro mot dere, uttalte en smi-
lende Ambjørnsen da han mottok et
grafisk bilde av Sigurd Winje som
synlig bevis på at han var vinner av
prisen, som deles ut av Oslo og Bæ-
rum Riksmålsforening. Han fikk pri-
sen for romanen Elsk meg i morgen.
– Romanen ner gjennomstrømmet av
levende, ungdommelig dikter-riksmål

Så er stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) «Kjelder til kunn-
skap og oppleving» over oss. Og kommentarer fra bibliotek-
hold har begynt å komme. Nå kunne for så vidt bare undertit-
telen «Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om
bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet» alene være
verdt en større debatt. For er det i en slik sammenheng
bibliotekene hører hjemme ved inngangen til det nye tusen-
året? Eller er dette et sammenraska oppsamlingsheat, sett fra
kulturdepartementet? Og er det problematisk at meldinga ikke
alltid er så nøye på at bibliotek og folkebibliotek ikke er
synonymer?

Men det er andre temaer som  har utkrystallisert seg i de
første utspillene, både fra bibliotekhold og fra media. Spørs-
målet om «justering» av gratisprinsippet er selvfølgelig et
viktig tema, der Dagbladet på lederplass tidlig gikk ut mot
betalingsordninger. Endrete roller for fylkesbibliotekene er
også et viktig tema, kanskje noe som innebærer en diskusjon
om selve eksistensberettigelsen av dette biblioteknivået. I
meldinga står det også ting som blir oppfatta som bare
gledelig, eksempelvis: «Det er òg stort behov for etter- og
vidareutdanningstilbod for personalet i folkebibliotek-
sektoren, særleg med tanke på å kunna utnytta IKT-potensia-
let i bibliotekarbeidet. Departementet legg her opp til å yta
ekstra midlar til utviklingsprosjekt og vil samstundes vurdera
kriteria for bruk av dei noverande prosjektmidlane i Statens
bibliotektilsyn. Departementet vil ta initiativ overfor Kommu-
nenes Sentralforbund for å vurdera tiltak som kan vitalisera
folkebiblioteka innanfor det kommunale systemet.»

I tida framover vil vi se en rekke utspill fra bibliotekhold om
denne ABM-stortingsmeldinga. Vi tar gjerne en debatt også
her i Bibliotekaren. For eksempel kan jo den første kommen-
taren fra Norsk fagbibliotekforening være et mulig utgangs-
punkt. Der sier de blant annet: «En satsing på oppdatering av
kunnskap mht IKT i folkebibliotekene vil være et viktig bidrag
til å heve kvaliteten på tilbudet for studenter som står uten et
direkte bibliotektilbud. Dette bør sees i sammenheng med at
meldingen signaliserer muligheten for nasjonale database-
avtaler . NFF vil som meldingen presisere at det er utdanning-
sinstusjonenes egne bibliotek som er studentenes primære
bibliotektjeneste.»

Og om gratisprinsippet sier de: «NFF støtter prinsipiellt at
gratispinsippet skal gjelde for allmenne tjenester men ser at
ekstraordinære tjenester kan måtte avgiftbelegges. Vi kan
ikke lese ut av meldingen at gratisprinsippet knyttet til
allmenne tjenester står i fare.»

Og videre: «Folkebibliotekene må som øvrige offentlige
institusjoner forholde seg til at de økonomiske rammene ikke
uten videre blir tilpasset folkebibliotekenes behov for å nå
nye målgrupper gjennom å tilby nye tjenester. Med all respekt
for næringslivets behov vil vi stille spørsmål ved om det er
riktig ressursbruk at folkebibliotekene forsøker å bygge opp
tjenester for disse. Undersøkelser om kvaliteten på referanse-
tjenster i folkebibliotek har vist at kvaliteten på dagens
(tradisjonelle) referansetjenester er for dårlig.» 

Ei stortingsmelding til
kunnskap og oppleving?
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Lederen har vært på kurs – for å få faglig påfyll, for å orientere
seg i fagforeningsverdenen utenfor Lakkegata, for å knytte
noen interessante kontakter og for å hente inspirasjon.

BF får årlig invitasjon fra søsterorganisasjonene i våre nabo-
land. Jeg har vært i Stockholm på DIK-dagen sammen med
Birgitta, og noen uker tidligere tilbragte jeg en lørdag og
søndag på danske BFs faglige landsmøte. Gjester gikk gratis,
men arrangementene kostet en drøy tusenlapp i deltakeravgift.
DIK presenterte et uhyre spennende program der kommunika-
sjon og formidlingsformer var gjennomgående tema. Foreleserne
eller entertainerne – for de var det også – spente fra en ung,
kvinnelig hjerneforsker med solide røtter i britisk vitenskaps-
tradisjon og samtidig grensesprengende ideer om forskningens
formål og forskningsformidling – til tre av Sveriges mest
populære radiokåsører. Det hele foregikk i en stilfull, klassisk
latinskole, og programmet ble bundet sammen ved hjelp av
trommer – fra alle hjørner lød det eller samlet foran – som
introduksjon til nye tema og som symbol på urgammel kommu-
nikasjon i moderne og foredlet utgave. Det var vakkert og flott!
Takk til DIK-förbundet og Britt Marie Häggström!

BFerne i Danmark – eller bortimot 400 av dem – satte hveran-
dre stevne på et idyllisk ferie- og badesenter, «De syv øer» like
utenfor den gamle sjøfartsbyen Ebeltoft. At så mange spanderte
helgen på jobb, og det med en entusiasme og et engasjement i
aktiv lytting og debatt, så vel som på dansegulvet, imponerte
meg. Den norske lederen hilste med blomster, som fikk stå i en
plastbøtte med vann og siden forsvant ut i kulissene et sted.
Her var de fysiske omgivelsene høyst nøkterne og ujålete. Det
faglige innholdet derimot holdt en høy standard og ble servert
med gode doser uhøytidelig dansk humor.

Landsmøtet hadde fått tittelen «Roller der rykker», og vi
forstår med en gang at også for bibliotekarer i Danmark dreier
det seg om utfordringer og utviklingsmuligheter for biblioteka-
rer og bibliotek i en verden i endring, globalt og lokalt. Forele-
serne representerte forskning, bibliotekutdanningen, praksis-
feltet og framtidssynsere.

Skal biblioteket overleve, er det nødvendig å forstå hva de store
samfunnsendringene betyr for arbeidsliv, omgangs- og kommu-
nikasjonsformer, der «sharing of knowledge» eller vitendeling er
sentralt for resultatoppnåelse. Først når viten blir aktivisert,
blir den verdifull «løsningsorientert viten» i rett tid. Lyder
dette kjent? Våre roller avhenger av hvilken funksjon vi skal
fylle. Vi må kunne fylle eller spille mange roller og mestre roller
som rummer motsetninger. Her serverte Kjell Fredens, som
kaller seg «hjerneudvikler», et nytt begrep, multifreni. Blant
våre konkurrenter fins globale, børsnoterte selskaper som
jobber med kunnskapsformidling. Outsorcing kan snart bli
virkelighet. Gratisprinsippet vil stadig bli utfordret og truet.

Tekst:
Siri Sjursen,
Forbundsleder

Bibliotekfaglig påfyll
i Stockholm og
Ebeltoft

vi har få andre eksempler på i vår
samtidslitteratur, uttalte jury-
formann Svein Johs. Ottesen under
onsdagens prisutdeling, melder NTB.

Styremøte i danske BF

Hva bedriver vårt danske søster-
forbund når de har sine styremøter?
Av deres hjemmeside kan vi se at
siste styremøte før årsskiftet var 15.
desember, og at de der tok for seg
bl.a. følgende saker: «oplægget til en
ny forhandlingsorganisation …  Stra-
tegi for privatansatte bibliotekarers
lønforhold … status over TR-
kollegiernes arbejde … Biblioteks-
loven blev behandlet, således at
rammerne for BFs rolle omkring im-
plementeringen af loven blev lagt fast
både strategisk og politisk …
Opfølgningen på Fagligt Landsmøde
sker med medvirken fra Faggrupper
og BF centralt gennem afholdelse af
temamøder, roadshows, m.v. …
drøftede Lone Dybkjærs m.fl. «Det
digitale Danmark» samt forsknings-
ministerens IT-politiske redegørelse
og vedtog forskellige tiltag i forhold
til Bibliotekarernes og Biblioteker-
nes placering i denne politiske
debat.» Hovedbestyrelsen i danske BF
har altså et bredt synsfelt.

Lønnsøkning for privat-
ansatte bibliotekarer i
Danmark

Det danske Bibliotekarforbundet
melder om positive lønnsøkninger for
bibliotekarer på det private tariff-
området. Danske BF har mottatt re-
sultatet av en spørreskjema-
undersøkelse som gjaldt de privat-
ansatte bibliotekarenes lønn i sep-
tember 1999. Statistikken viser
«pæne lønstigninger», som de sier:
«50 % fraktilen ( den bruttoløn, der
deler medlemmerne i to lige store
grupper) er steget med 7,47% fra
september 98 til september 99. Den
vejledende mindsteløn fastsættes
udfra 50%-fraktilen og er således for
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Hvis vi ikke tar de nye utfordringene, vil bibliotekene
nærme seg museumsmodellen. Vi må ikke bare tilpasse og
innrette oss overnasjonale tendenser, men gripe og helst
gjøre noe med utviklingen, inngå i et forandringesmodus
istedenfor tilpasningsmodus.

Leif Lørring, Danmarks bibliotekskole, postulerte følgende:
«Bibliotekprofesjonen har intet å frykte. Bibliotekarer har
aldri stått så sterkt, både funksjonelt og fysisk! Men det
kreves nytenkning.»

Bibliotekskolens hovedoppgave i fremtiden blir ikke å
utdanne teknologer, men å fortsette med å foredle håndver-
ket i ny form. Og håndverket ligger i hodet, der problemer
løses, der utviklingen av personen totalt foregår. Videre
hviler håndverkets teori på de klassiske «dyder» som
thesaurus, informasjonsteori, baseteori og søketeori, kat og
klass på den ene siden, kultur, sosiologi og historie, forvalt-
ning og litteratur på den andre.

For å sikre bibliotekstudentene den beste praksis, mener
Lørring at ett praktisk prosjekt gir kvalitativt bedre erfaring
enn lengre praksisperioder. (Jfr. Tromsømodellen hos oss.)

Der var hele 15 workshops å velge mellom i tre økter, hvorav
den første besto av sju ulike presentasjoner av velkjente
roller: Entreprenøren, konsulenten, prosjektlederen,
underviseren, nettnavigatøren, kultuekonsulenten og
lederen. Jeg valgte den siste, Den handlet en del om
karriereutvikling gjennom fagforeningsverv og det eventuelt
kontroversielle ved dette, om hvor vi kan finne gode
lederemner innen standen, og om betydningen av at
bibliotekprofesjonens ideologi og verdier bør eksistere også i
lederens kompetanse (!).

Lars Bornæs, Silkeborg bibliotek, snakket entusiastisk om
bibliotekets store omorganiseringsprosjekt. Her har man
revet ned gamle skillelinjer i personalet og satset på
ansvarliggjøring av alle utfra  overbevisningen om at
interessant arbeid genererer økt innsats. Og gevinsten? Mye
kollektiv læring og vitendeling og en smidig, endrings-
dyktig organisasjon. Der har vært hindringer underveis.
Blant annet påsto han at mannlige bibliotekarer velger nye
medier med det siktemål å sikre bibliotekets fremtid, mens
kvinnelige bibliotekarer er opptatt av å bevare tradisjonene,
noe som vil føre oss mot bibliotekets død. Sterke ord!
Bornæs kan kontaktes via Silkeborg biblioteks hjemmesider
på internett.

Min tredje workshop tok opp karriereutvikling og karriere-
planlegging midt oppi dagens revolusjon. Våre utfordringer i
Norge er av samme art som i Danmark, Sverige og overalt
ellers i biblioteksverdenen. Noe som gav meg et kick og som
treffer min hang til tradisjoner og min sans for entreprenør-
og prosjektrollene, var dette utsagnet: «Den som vil påvirke
og forme sin fremtid, må kunne fortelle historien om hva
hun vil gjøre, hvordan og hvorfor, må kunne drømme og
fortelle sin fremtid. Underveis kan jeg definere de tre
områdene jeg må bli bedre på, sette dem på «trenings-
kortet» mitt og siden gå videre til tre nye forbedringsfelt.»
Good luck og husk: Vi er i samme båt!

Takk til Bibliotekarforbundet i Danmark og til Jakob
Winding & co for et mangfoldig og tankevekkende møte! 

det kommende år fastsat til 26.000
kr. Den gennemsnitlige bruttoløn er
i perioden steget med 5, 32 %. Til
sammenligning udgjorde
prisstigningerne i samme periode 2,8
% - der er således tale om en pæn
reallønsfremgang», skriver det dan-
ske Bibliotekarforbundet.

Lån ski på biblioteket!

Det er ikke lenge siden medie-
oppslagene om fiskestang-utlån fra
Deichmanske bibliotek. Nå slår seks
folkebibliotek i Sogn og Fjordane til
med enda en nyvinning: Lån ski på
biblioteket! Dette er et resultat av
Norges Skiforbunds rekrutterings-
satsing på å få flere til å gå på ski,
samt en smule kreativitet fra Sogn
og Fjordane Skikrins. Og fra nyttår
kunne bibliotekene i Stryn, Sogndal,
Førde, Gloppen, Jølster og Årdal tilby
utlån av barneski til interesserte.
Totalt 26 par ski er fordelt til disse
bibliotekene. Sju av disse går til
Førde. – Dette er ein spennande og
artig idé, som vi gjerne vil vere med
på. Men førebels har vi enno ikkje
diskutert korleis vi skal praktisere
ordninga, seier biblioteksjef i Førde,
Randi Tveit Solheim og ser ikkje bort
frå at biblioteka i framtida i langt
større grad enn i dag vil utvida
utlånstilboda sine, melder avisa
Firda.

Rettsforfølgelse av
tyrkisk forfatter

Nadire Mater skrev Mehmets bok, der
tyrkiske soldater forteller fra krigen
mot kurdiske opprørere. Generalene
har fått boka stanset og vil sette
forfatteren i fengsel. I slutten av
november møtte Nadire Mater og
hennes forlegger i retten i Istanbul
for andre gang. Hun regner med at
rettsprosessen vil ta måneder eller
år, og tror ikke at hun kommer til å
bli innesperret til sjuende og sist. –
Jeg er ikke redd for egen del, men
det er ikke nok for meg å unngå
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Reiserute:  med hurtigruta fra Honningsvåg  (15 timer), fly fra
Alta (2 timer), med bil fra Kautokeino, Karasjok og Hammerfest
(7 timer),  med bil fra Kirkenes (4 timer),  fra Tana med bil (2
timer) og bil fra Vadsø (1 time).  Dette er kun en vei uten
forsinkelser! Gjennomsnittlig så blir det en reisetid på over 5
timer pr person! - Fremdeles en vei… Vårmøtet måtte flyttes fra
februar til april pga  ekstrem kulde, men denne gangen gikk alt
som planlagt i Vardø 12.-14. oktober.

Det er skolebibliotekarene i den videregående skolen i Finn-
mark som reiser slik for å treffes to ganger i året.

For  å styrke samarbeidet i den videregående skolen i Finnmark
begynte bibliotekarene  å treffes for å diskutere felles utfor-
dringer. De begynte som fire i 1992 og etter hvert kom alle de
andre 7 skolebibliotekarene med. Samarbeidet fikk navnet
«FAGFORUM for skolebibliotekarer i Finnmark». Samarbeidet ble
«velsignet» av fylkesutdanningssjefen og kontakten med
fylkesutdanningsetaten har hele tiden vært en viktig faktor.

Vår kontakt i fra fylkesutdanningssjefen sin stab deltar i
Fagforum. I november hadde han også oppdrag i Hordaland og
informerte om skolebibliotekene og samarbeidet  i Finnmark.
Han er altså  «vår mann» utad, -  og innad i fylkeskommunen.

Til våre møter i Fagforum inviterer vi også Fylkesbiblioteket og
evt. andre samarbeidspartnere.

Når vi treffes legger vi vekt på at møtene skal være til inspira-
sjon for den enkelte. For mange er det langt til andre skole-
bibliotekarer, og det er godt  å komme i et forum med andre i
samme arbeidssituasjon. Det faglige programmet er viktig, men
pausene og måltider i fellesskap er absolutt også inspirerende!
Litt kulturelt program og frisk luft (noe vi jo har mye av i
Finnmark) gjør også godt for å fordøye det faglige. Fra årets
møter kan jeg nevne scooter- tur og kunstutstilling i Karasjok,
stiv kuling i Hamningberg og omvisning på Vardøhus festning.

Saker vi spesielt tok opp i Vardø var følgende:
-Katalogisering. For å oppnå enhet i katalogene, internkontroll
og et felles statistikkgrunnlag ønsket vi å gjennomgå
Marcformatet og katalogisering i Micromarc. Dette var nyttig
både for dem med bibliotekarutdanning og for dem som er selv
lærte skolebibliotekarer. (For øyeblikket er det 6 av 11  som
ikke har utdanning. 3 av de 6 har begynt eller planlegger å ta
utdanning!)

-Rekruttere bibliotekarer til skolebibliotekene i Finnmark
Vi diskuterte hva som kan gjøres for å få flere søkere til
stillinger i Finnmark, og hvordan prosedyrene ved ansettelse
kan forbedres. Opplæring  og oppfølging av nye skole-
bibliotekarer er også en sak for fagforum.

-«Retningslinjer for organisering og drift av bibliotektjenesten i
videregående skole i Finnmark». Disse retningslinjene ble
vedtatt juni 1998 og er vårt viktigste styringsverktøy. Vi ønsket
denne gang å se hvor vi nå står i forhold til retningslinjene og
vi tok en runde på det. :

- Om skolebibliotekets organisatoriske og pedagogiske

Avstand ingen hindring
Tekst:
Frøydis Totland og
Beathe Olsen

fengselsdom. Jeg krever at boka fritt
får komme ut slik at alle kan lese
den, for dette er stoff som angår alle
i landet vårt – ikke minst politikere,
offiserer og dommere som selv har
sønner, sa hun til NTB da den nye
runden i rettsapparatet startet i
Istanbul. Mehmets bok kom ut i april
i fjor og ble trykt i fire opplag før
forsvarsledelsen sa stopp. Det var da
solgt bortimot 15.000 bøker og mot-
takelsen var god både i storavisene,
på den politiske venstresiden og i
kurdiske publikasjoner. Men general-
staben anmeldte boka og den ble for-
budt i juni. I slutten av september
startet prosessen mot forlag og for-
fatter. – Dette er uten tvil en av de
viktigste og mest eksplosive bøker
som er kommet ut i Tyrkia på 1990-
tallet, skriver det britiske tidsskrif-
tet Index on Censorship. Tidsskriftet
gjengir utdrag, og smakebitene vit-
ner om en sterk bok om Tyrkias mest
traumatiske konflikt de siste tiårene.

Saramango i Chiapas

Nobelprisvinner i litteratur for 1998
José Saramango beskrev før jul den
mexicanske delstaten Chiapas som en
krigssone, etter å ha møtt geriljale-
derne i området og diskutert bak-
grunnen for området. Saramango tok
til orde for en ny dialog mellom re-
gjeringen og EZLN og fastholdt at
løsningen på konflikten i Chiapas
«finnes i oppfyllelsen av San Andés-
avtalen», undertegnet av begge par-
ter, men senere underkjent av myn-
dighetene.

Saramango besøkte Chiapas første
gang i mars 1998, før han fikk no-
belprisen i litteratur. Den gang sa han
at «om vi aldri begir oss dit smer-
ten, indignasjonen eller protesten
finnes, er vi ikke levende, vi er døde».
I desember i fjor presenterte
Saramango også boka Don Durito de
la Lacandona (Herr Durito av
lacandonerne) skrevet av EZLN-lede-
ren underkommandant Marcos, mel-
der IPS. Nobelprisvinneren har skre-
vet forordet i boka.
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Høstens medlemsmøte i Troms BF fant sted på det nye
Polarmiljøsenteret i Tromsø lørdag 23. oktober. Litt frafall i
siste liten gjorde at kun 6 av lagets 22 medlemmer møtte. Vi
som var tilstede ble i alle fall svært fornøyde med møtet.

Mona Magnussen orienterte oss om samlingene av polar-
litteratur. Biblioteket blir mye brukt til forskning, og
samlingen er tilgjengelig i Sambok. Vi fikk omvisning både i
biblioteket og i resten av huset. Spesielt artig var det å se
fangstdagbøker sirlig ført med penn og blekk.

Katrine With Eielsen hadde laget en liste over nyttige
internett-steder som hun demonstrerte for oss. Noe var
kjent, men mye var nytt og interessant. Her er det bare å
forsette hjemme.

Til slutt snakket Mona Magnussen litt om lokale lønnsfor-
handlinger.

Troms BF bruker å ha bra frammøte på sine medlemsmøter.
Vi prøver alltid å ha et faglig innhold i tillegg til lønns-
politiske saker. 

plassering: Deltagelse i møter og samarbeid med det
øvrige personlet er litt forskjellig. De skolene som enda
ikke har bibliotekutvalg oppfordres til  å få det i gang så
fort som mulig.
- Brukeropplæring: Hvordan det gjennomføres og
organiseres skal diskuteres som egen sak neste gang .
- Normer for skolebibliotektjenesten:  Alle synes nor-
mene er en god hjelp i arbeidet med budsjettet.
- Areal: Fremdeles  en del som mangler. Spesielt er
mediatek en mangel hos flere.

På forrige møte hadde vi også kurs i Micromarc 2 som ble
kjøpt inn ved en fellesavtale i høsten 1998. Neste møte
ønsker vi legge til et av rektorenes møter i fylke. Felles
møter med rektorene har også vært gjennomført tidligere.

Hver enkelt skolebibliotekar må ta ansvar for samarbeidet
og ta del i felles arbeidsoppgaver. Høsten  1998 ble det
opprettet en 20 % koordinator stilling som Fylkeskommu-
nen gir midler til. I dag er det skolebibliotekaren i Karasjok
som har denne funksjonen som administrativ leder av
Fagforum.

På tross av store avstander geografisk, (eller kanskje
nettopp derfor), blir Fagforum et veldig viktig nettverk og
gir faglige utviklingsmuligheter og utfordringer.  Vi  oppfor-
drer andre til lignende samarbeid! Avstander andre steder
skulle i alle fall ikke være en unnskyldning for ikke å
treffes! 

Medlemsmøte i Troms BF
Tekst:
Helga Amdal Stensen,
leder Troms BF

Avisansattes epost var
oppsigelsesgrunn

Den amerikanske storavisa New York
Times, kjent for å tilby sine lesere
«alle nyheter som det er passende å
trykke», har sparket 23 av sine egne
ansatte, for å ha sendt e-post med
upassende innhold. De sparkede har
i følge avisa sendt epost med «høyst
upassende og støtende innhold».
Andre kilder sier rett ut at det dreide
seg om brev med sex-prat, i følge
NTB. Amerikansk lov gir bedrifter full
anledning til å overvåke de ansattes
kommunikasjon via e-post, og gamle
e-brev kan også brukes som bevis i
eventuelle rettssaker. Ingen av New
York Times’ stjernereportere skal
være blant de avsatte.

Stanser rasisme på nettet

Den sveitsiske teleoperatøren Diax
har stengt 12 hjemmesider på Intern-
ett med rasistisk og antisemittisk
innhold. Hjemmesidene ble drevet av
utenlandske Internett-leverandører,
sier en talsmann for Diax til NTB.
Adgangen til hjemmesidene ble sper-
ret etter et oppslag i den tysk-
språklige sveitsiske avisa Sonntags
Zeitung. – Denne sperringen er et
unntak. Men hvis andre hjemmesider
viser seg å ha et innhold som bryter
med sveitsisk lov, kommer vi til å
sperre adgangen umiddelbart, sier
talsmannen Roland Ott.

Fittstim også på dansk

Den danske varianten av den sven-
ske debattboka Fittstim har fått nav-
net Fisseflokken. Boka er en overset-
telse av Fittstim, og inneholder
dessuten et dansk forord og et dansk
bidrag. Fisseflokken ble presentert på
bokmessa i Forum i København før
jul, i følge den danske avisa Infor-
mation. Avisa har også snakket med
to unge danske jenter som har lest
boka. Jentene kjenner seg igjen i
boka, og oppsummerer at «man blir
lidt vred» når man leser den.
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I Norge har vi stort sett vært selvforsynt med datasystem for
bibliotek. BIBSYS, Bibliofil, MEDIA og Mikromarc har nesten
vært enerådende, og sistnevnte har også hatt en viss eksport til
utlandet. Men i 1998-99 skjedde det noen endringer i dette
bildet. MEDIA gikk definitivt til grunne, og bibliotekene som
brukte dette systemet jaktet på alternativ. Omtrent samtidig
var Biblioteksentralen på jakt etter et biblioteksystem de kunne
selge på det norske markedet. Valget falt på Aleph, og flere

norske bibliotek viste interesse for
å satse på dette.

Aleph er et israelsk-produsert
biblioteksystem basert på klient/
tjener-teknologi, grafisk bruker-
grensesnitt og kommunikasjon over
internett. Brukerdialogen er
oversatt til nærmere 30 språk og 5
alfabeter. Systemet leveres på
forskjellige UNIX-plattformer, og
databasesystemet Oracle ligger i
bunnen. Det er mer enn 500
installasjoner av dette systemet
rundt omkring i verden. Systemet
skal i følge leverandøren være
representert i 40 land, med tyngde-

punkt i Israel, Italia og Danmark. Og nå altså også i Norge.

Siden første versjon av Aleph så dagens lys i 1980, har systemet
kommet i 5 nyskrevne versjoner. Dagens utgave kalles Aleph
500. Det er blant annet språkmektigheten som har gjort Aleph
mer synlig enn andre systemer på det internasjonale bibliotek-
markedet. Enkel veksling mellom engelsk, arabisk og hebraisk
brukerdialog må unektelig imponere oss nordmenn, som setter
pris på tilsvarende veksling mellom bokmål og nynorsk. At
dokumentregistreringen også kan gjøres i mange språk og
alfabeter er ikke mindre imponerende. Men også de daglige
bruker-funksjonene virker enkle og fleksible. Dette framstår
som et helstøpt system, der det viktigste trekket for vår
bibliotekhverdag kanskje er mulighetene for å etablere effek-
tive forhold mellom samarbeidende bibliotek-enheter, forskjel-
lige former for samkatalog-funksjoner og fjernlån. Aleph er
også langt framme når det gjelder klient/tjener-teknologien i
systemet sitt, noe som kan ha betydning for deres mulighet for
videre vekst i framtida.

- I dag er det 50 bibliotek-enheter som bruker Aleph i Norge,
forteller Eirik Gaare, avdelingsleder i Biblioteksentralens IT-
senter (BITS), og presiserer at han da regner hovedbibliotek og
filialer hver for seg.  Det er BITS som forhandler og driver
brukerstøtte på Aleph i Norge. Mens jeg snakker med Eirik,
kommer telefonen som bekrefter nok en Aleph-kunde i Norge,
biblioteket ved Røros videregående skole.

- Er det ikke dyrt for små bibliotek å anskaffe Aleph?

- Ikke nødvendigvis. Vi tilbyr en løsning som gjør at de kan ha

Aleph har fått sin bit av
bibliotekmarkedet
Tekst og foto:
Erling Bergan

Swets passerer
2000-grensa

Swets Subscription Service passerte
2000 allerede i november i fjor. Men
den 2000-grensa de markerte, gjaldt
antall tilgjengelige elektroniske tids-
skrift for abonnenter på SwetsNet.
Antall tilgjengelige tidsskriftartikler
i disse 2000 tidsskriftene oppgis å
være over en halv million, alle til-
gjengelig elektronisk i fulltekst. Mot
slutten av 1999 var det tegnet av-
tale med forleggere om 630 nye tids-
skrift i basen, og det var forhandlin-
ger om ytterligere 400 tidsskrift.
Swets forventer å passere 3000 elek-
troniske tidsskrift tilgjengelig på
SwetsNet tidlig i år 2000. Blant av-
talene som ble inngått ved årsskif-
tet, er tilgangen på Academic Press
sin tjeneste IDEAL (International
Digital Electronic Access Library).
Denne inneholder 150.000 fulltekst-
artikler i 236 tidsskrifter fra
Academic Press og Harcourt Health
Sciences.

Stanset nettsalg av
Mein Kampf

En av verdens største internett-bok-
handlere, amerikanske
barnesandnoble.com, vil ikke lenger
selge Adolf Hitlers Mein Kampf til
sine tyske kunder. Boka trekkes til-
bake fra salg til Tyskland etter an-
modning fra myndighetene i Berlin,
heter det i en erklæring fra bokhan-
delen. I følge det tyske uke-
tidsskriftet Focus hadde justisminis-
ter Herta Däubler-Gmelin tidligere
bedt det store tyske forlags- og
bokhandelkonsernet Bertelsmann
legge press på Barnes and Noble, som
er deleid av Bertelsmann, for å få
stanset salget av Mein Kampf.

Vagant og Bokvennen

Strid er tema for fjorårets fjerde og
siste nummer av Vagant. Et nummer
som med sivilisert skepsis og frem-

Etter to år i Norge har
Aleph 50 bibliotek på
kundelista. Eirik Gaare
er ikke fornøyd ennå.
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databasen på vår server her i Biblioteksentralen, mens de
har klient-programvaren på sin maskin lokalt. Tjener-
programvaren i Aleph kjøres på en UNIX-maskin, mens
klient-programvaren kjøres på PC-er. Med kommunikasjon
basert på internett, der man også bruker Z39.50-protokollen
over, er dette en god løsning også for mindre bibliotek. For
Røros videregående skole, som skal «henge seg på» Røros
bibliotek/Os folkebibliotek som samarbeider om én data-
base, ligger engangskostnadene rundt 20.000, mens de årlig
skal betale 12.000 kroner til oss for driften av Aleph.

- Hvor mange bibliotek benytter seg av denne løsningen
med å kjøre på Biblioteksentralens server?

- Vi har vel rundt 20 folkebibliotek på vår server her. For
bibliotekene i Stavanger, Kristiansand og Gjøvik innebærer
det at også fylkesbibliotekene i Rogaland, Vest-Agder og
Oppland bruker Aleph. Det mangeårige biblioteksamarbeidet
i Nordhordland er også brukere av Aleph nå, mens de brukte
Bibliofil tidligere. De har felles database. Det samme har fire
bibliotek i Hallingdal.

- Hvor lenge har Aleph vært tilbudt i Norge?

- Vi gikk ut med tilbudet første gang høsten 1997. Vi var
nok litt for sein i starten til å få med oss «rushet» fra
MEDIA-bibliotekene som var på leiting etter alternative
system. Selv med cirka 50 bibliotek på to år er vi ennå ikke
fornøyd med markedsandelen, men vi regner med at vi nå
har tid til å konsentrere oss om fagbibliotekene, som faktisk
er desidert størst på Aleph i utlandet.

- Er dere mange som jobber med Aleph i Norge?

- Vi startet med 4 personer for to år siden. Det tok oss tid å
bli godt kjent med systemet i starten. Nå er vi 6 personer i
denne avdelinga, med ansvar for markedsføring, salg, drift
og brukerstøtte.

- Hvorfor gikk dere til Israel for å finne et nytt system for
det norske markedet?

- Vi gikk egentlig ikke til Israel. Vi så mot Europa, hvilke
aktuelle system vi kunne se der. Vi festet oss ved to  Oracle-

medgjort fascinasjon betrakter stri-
den i flere av dens former, med re-
fleksjoner omkring aktuell norsk lit-
teratur, kulturdebatt og mentalitet.
Det blir gjort polemisk front mot den
konsensusvilje og enighet som ser ut
til å herske i dagens Norge. Tidsskrif-
tet Bokvennens store julenummer ble
innledet med en artikkel av redak-
tør Jan M. Claussen om Åndskampen
i det 20. århundre Her er enkeltmen-
neskets kamp mot massebevegelsene
Claussens fokus. Ellers i dette num-
meret er det behørig omtale av Bal-
zac og Hemingway - to av århundrets
store jubilanter. Det lille Bokvennen
Forlag kom før jul også med bind 22
og 23 i Romantikerserien Den blå
blomst. Denne gangen var det Jean-
Jacques Rousseaus Julie eller Den nye
Héloïswe (del 1 og 2) som ble utgitt,
oversatt av Marianne Bessesen.

Kulturen taper i
amerikanske medier

Forflatningen av nyhetsformidlingen
i USA – der korte, fyndige kommen-
tarer har erstattet dypere analyser –
rammer også kultursektoren, i følge
Columbia-universitetets anerkjente
journalistskole. En studie av hvordan
mediene dekker utøvende, visuelle og
litterære kunstarter i USA viser at
kulturen taper i forhold til masse-
underholdningen. Den 127 sider
lange rapporten avdekker, i følge
nyhetsbyrået IPS, at mange journa-
lister som skriver kunstkritikk, føler
at rollene deres som fortolkere,
evaluerere og offentlige oppdragere
har blitt marginalisert.

Sarajevos bibliotek
reiser seg fra asken

Nesten alle bøkene brant opp da
nasjonalbiblioteket i Sarajevo ble
angrepet under krigen i 1992. Det
serbiske artilleriangrepet 27. august
kom overraskende på byen. Bare 10
prosent av bokbestanden ble reddet
ut av biblioteket, og dette ble gjort
av personalet og frivillige, med fare

Da BS så at de norske systemene sakket akterut og at
de selv trengte flere bein å stå på, startet de sin IT-
avdeling med Aleph som hovedprodukt, forklarer Eirik
Gaare. Her sammen med BS-veteran Odvar Leine.
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baserte system, det ene i England og det andre representert i
danske bibliotek. Sistnevnte var da Aleph. Det at Aleph virket
godt i Danmark så vi som en garanti for at det var tilrettelagt
for nordiske bibliotek. I tillegg så vi det som viktig at systemet
var internasjonalt, at det tar en rekke språk og skrifttegn, ved
å støtte UNICODE-standarden. Norsk, svensk og dansk går
selvfølgelig greitt. Det samme gjør altså arabisk og hebraisk. Er
det behov for tilpassing til samisk språk, vil det også gå greitt.
Og den er tilrettelagt for både bokmål og nynorsk. En stor
fordel er også den innebygde muligheten for å bygge opp en
multispråklig tesaurus.

- Har dere hatt betenkeligheter med å handle med Israel?

- Noen skrupler har vi nok hatt, ja. Noen bibliotekarer reagerer
også på dette. Men for oss er dette en ren forretningsmessig
sak. Dessuten har vi ikke så mye med produsenten å gjøre. ICL
Danmark er vår direkte leverandør Vi har ikke koblet politikk

inn i dette.

- Du har besøkt
firmaet Ex Libris
i Israel, som
produserer
Aleph?

- Ja. De har sitt
hovedkontor i
Tel Aviv, der
utviklingen av
programmet
foregår. For å
bygge opp best
mulig kompe-
tanse i staben,
henter de inn
dyktige datafolk
fra forskjellige
miljøer som
israelere har
kontakt med i

andre land. Det er 135 mennesker ansatt i Ex Libris, fordelt på
hovedkontoret i Tel Aviv og forgreninger i USA, Storbritannia,
Tyskland og Luxembourg. Men kjernen er i Tel Aviv.

- Er det mange Aleph-installasjoner i Israel?

- Over 50 bibliotek i Israel benytter Aleph, derav en håndfull
folkebibliotek. Folkebibliotekene i Israel ser ut til å ligge på et
lavere nivå enn vi er vant til i Norden, så de bruker nok IT-
systemer i mindre grad enn fagbibliotekene.

- Ellers i Midt-Østen?

- Det er vel bare en installasjon, i Kairo. Ingen i de palestinske
områdene. Det er ikke så overraskende. Men det er desto større
grunn til å merke seg at Aleph har kommet seg inn på det
amerikanske markedet, som er godt gjort når man vet hvor
innstilt bibliotekene der er på å bruke amerikanske system.

- Biblioteksentralen solgte Bibliofil for noen år siden. Nå selger
dere Aleph. Hvorfor skifter dere mellom system?

- Det er riktig at vi hadde en avtale om å markedsføre Bibliofil
på begynnelsen av 90-tallet. Men etter noen år fant Biblioteks-
ystemer AS at dette opplegget ikke var så interessant lenger. De

for egne liv. Den kvinnelige biblio-
tekaren Aida Butrovic ble skutt og
drept av en krypskytter. Mens be-
skytningen av biblioteket fortsatte,
brant biblioteket i tre dager. Hele
Sarajevo ble dekket av aske og brente
bokrester. Serberne hadde med dette
angrepet sørget for historiens stør-
ste bokbål, med et sjusifret antall
bøker og manuskripter ødelagt.

I dag er det møysommelige arbeidet
med å gjenoppbygge biblioteket i
gang, skriver Eizbieta Jasinska
Brunnberg i det svenske bibliotek-
tidsskriftet Ciceron. Bygningen blir
med hjelp fra EU forsøkt bygd opp
igjen. Men dette arbeidet fikk et til-
bakeslag i 1998 da den bosniske ar-
kitekten ansvarlig for arbeidet døde,
da en trapp falt sammen og klemte
ham i hjel. Og om bygningsarbeidene
er kompliserte, er det enda verre å
forestille seg hvordan man skal fylle
biblioteket med materiale, etter alle
de verdifulle bøkene og manuskrip-
tene som forsvant.

Dagbladet for
gratisprinsippet

Under overskriften «Gratis bibliotek»
hadde Dagbladet 20. desember en
leder om kulturminister Åslaug
Hagas tukling med gratisprinsippet.
Det heter i Dagbladets leder:

«Kulturminister Åslaug Haga har i en
tale til Statens bibliotektilsyns 50-
årsjubileum gått langt i å antyde at
det kan bli aktuelt å ta betaling for
visse bibliotektjenester. Haga er som
vanlig litt uklar og generell, men hun
viser til forespørsler «fra enkeltindi-
vider til næringsliv og institusjoner»
når det er «uaktuelt for andre enn
bestilleren å benytte seg av informa-
sjonen».

Vi vil på det sterkeste advare regje-
ringen mot å uthule det lovfestede
gratisprinsippet på norske bibliote-
ker. Bibliotekene er vår felles eien-
dom. De skal ikke jage etter inntek-
ter. De skal fritt og uhindret formidle
informasjon, uten å lage kriterier for

Eirik Gaare innrømmer at Biblioteksentralen har hatt noen skrupler
med å handle med Israel, og at de har fått reaksjoner fra bibliote-
karer på dette. - Men for oss er dette en ren forretningsmessig sak.
Vi har ikke koblet politikk inn i dette, sier han til Bibliotekaren.
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regnet med at Bibliofil i hovedsak markedsførte seg selv. Så
avtalen gikk ut i 1993 og ble ikke fornyet.

- Og det var da dere var på utkikk etter et nytt system?

- Først litt seinere, da vi så at de norske systemene var i
ferd med å sakke akterut i utviklinga på noen områder, og
vi så at det var nødvendig for Biblioteksentralen å stå på
flere bein, å ha flere virksomhetsområder. Det så vi tydelig
da boksalget  vårt gikk drastisk ned i 1995-96. Vi startet da
den nye avdelingen som har fått navnet BITS, eller
Biblioteksentralens IT-senter.

- Vurderer dere å finne alternative mindre PC-system for det
norske bibliotekmarkedet også?

- Vi får henvendelser fra kunder som etterspør slike system.
Vi kan levere system til små samarbeidende bibliotek. Men
det kan se ut til at denne delen av markedet er «ledig».

- Er klient/tjener-system basert på kommunikasjon over
Internett mer sårbare for å være «nede», og at det er derfor
mindre bibliotek etterspør PC-system?

- Det tviler jeg på. Det er nok heller fordi de ikke har
nettverkstankegangen inne ennå. Internett blir forøvrig mer
og mer stabilt og pålitelig nå. Aleph har dessuten nød-
moduler for både utlån og katalogisering hvis linja er nede.
Prisen er kanskje utslagsgivende for mange.

Eirik Gaare er en god representant for både Biblioteksentra-
len og Aleph. Han gjør høflig oppmerksom på hva han kan
siteres på og hva som har vært temaer vi bare har luftet i
samtalens løp. Slikt respekterer vi. Vi vil også gjerne
imøtekomme ønsket fra Alephs mann i Norge, om å få fram
at hvis vi forespurte noen brukerbibliotek om hva de synes
om servicen fra BITS, ville vi blitt positivt overraska. For det
var nettopp servicen som var det svake punkt ved de
«gamle» systemene i Norge, i følge den mye omtalte danske
evalueringen av biblioteksystem i Norge i 1996 («Analyse og
vurdering av norske biblioteksystemer»). Eirik Gaare vil også
gjerne ha fram at Aleph ikke bare er nok et husholdnings-
system for bibliotek, men et system av en helt ny type, det
mest moderne systemet, det systemet som har størst
potensiale i framtida, et «state-of-the-art» system i vår
bransje.

For egen regning vil vi legge til: Aleph er et internasjonalt
system med en, i vår norske del av bransjen, stor organisa-
sjon i ryggen for satsingen i Norge. Salget har ikke «tatt av»
i den norske bibliotekverden. Det kan heller ikke forventes.
Det er ingen store kunder der ute som har ventet med
automatisering helt til nå. Markedsandelen for Aleph kan
bare økes ved å ta kunder som vurderer å skifte fra andre
system, eller små bibliotek som ikke har automatisert ennå.
For hvert år som går blir konverteringskostnadene ved skifte
av system, sett i forhold til gevinstene ved å ha et nytt
system i drift, den viktigste faktoren som påvirker endrin-
ger i systemenes markedsandeler i Norge. Foreløpig er det
lite som tyder på at systemskifte er noe særlig mange
bibliotek vil gjøre frivillig. Derfor må trolig Biblioteksentra-
lens Aleph-satsing oppfattes som langsiktig. Bildet av en
«totalleverandør» for biblioteksektoren er helt sikkert noe
BS vil beholde, og da er et hovedprodukt på IT-området
nødvendig å holde fast ved. 

hvem som har de mest aktverdige
formål bak sin søken etter kunnskap.
Selv små egenandeler bidrar til å
høyne terskelen for forespørsler fra
dem som bruker - og bør bruke - bi-
bliotekene.»

Framtidas bibliotekarer
- på rett tid og sted

Bibliotekarenes framtidige rolle av-
henger av hvilken vare de er
leveringsdyktige med. Hvis varen er
den riktige, løsningsorientert viten
på rett tid og sted, er det åpne dører
og høye lønninger som er i vente. I
motsatt fall risikerer standen å ende
opp som lavtlønnsgruppe i konkur-
ranse med søkemaskiner. Så skarpt
ble linjene trukket opp av direktør
ved det danske Teknologisk Institut
- Niels Chr. Nielsen - som var en av
hovedtalerne på det danske
Bibliotekarforbundets faglige lands-
møte i Ebeltoft i november, i følge
forbundets tidsskrift Biblioteks-
pressen. Han tegnet et bilde av en
verden i total endring, for de 400 del-
takerne. Han beskrev endringsproses-
sen som like fundamental som over-
gangen fra feudal- til industrisam-
funn. «Jeg ved ikke, om der i dette
forandrede samfund er en rolle at
spille for bibliotekarer. Jeg ved hel-
ler ikke, om den måske bliver meget
større end i dag. Men jeg ved, at I
enten er på vej mod ingen eller helt
nye, større roller», sa Niels Chr.
Nielsen til det faglige landsmøtet.
«Det er mit gæt, at bibliotekarer, der
laver databasesøgninger, kan erstat-
tes av søgemaskiner indenfor de
næste 10 år», sa han videre. Til gjen-
gjeld mente han det vil være et vok-
sende behov for folk som kan forstå
et komplisert spørsmål og etablere
kontakten til eksperter som kan be-
svare det. Det er i følge Nielsen ikke
et spørsmål om å henvise til artikler
eller lignende, men å skaffe et skred-
dersydd svar på et konkret spørsmål.
«Hvis bibliotekarer kan det, så er der
basis for høje lønninger - ellers bli-
ver I en lavtlønsgruppe, som må kon-
kurrere med søgemaskiner», sa han.
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Sekretariatet arbeider med oppsummering og evaluering av de lokale forhandlingene
1999. Vi trenger informasjon fra alle arbeidssteder, der medlemmene har fått uttel-
ling i form av ny lønnstrinnsplassering og/eller ny stillingskode. Vi ber dere derfor
fylle ut evalueringsskjemaet og returnere dette snarest. Vi takker samtidig dem som
allerede har innberettet resultatene. For å kunne ta ut korrekte statistikker fra
medlemsdatabasen vår, og som grunnlag for å utarbeide nye lønnskrav til kommende
hovedoppgjør, trenger vi imidlertid alle endringer knyttet til navn. Der det er innarbei-
det praksis å gjøre dette innsamlingsarbeidet i lokallagsstyret, kan dette være en
grei måte. Ellers kan den plasstillitsvalgte sende skjema direkte til sekretariatet.

Skjema for evaluering av de lokale
forhandlingene
Siri Sjursen
forbundsleder

EVALUERINGSSKJEMA FOR BF’S MEDLEMMER

Navn:

Arbeidssted:

Tidl. stillingskode:

Tidl. lønnsplassering:

Krav:

Stillingskode:

Lønnsplassering:

Forhandler:

Organisasjon:

Resultat:

Skjemaet returneres til:  Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 OSLO
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I Bibliotekaren nr 11/1999 har forbundsleder Siri
Sjursen en lederartikkel der hun bl.a. omtaler
dispensasjonsadgangen fra biblioteklovens § 5 om
fagutdannet biblioteksjef i kommunale folke-
bibliotek. Med utgangspunkt i en konkret
dispensasjonssak stiller hun flere retoriske spørsmål
til Statens bibliotektilsyn, som forvalter av denne
dispensasjonsadgangen.

Spørsmålene viser manglende innsikt i den saksbe-
handlingen som foregår i forbindelse med behandlin-
gen av søknader om dispensasjon. Den innsikten er
det i og for seg ikke overraskende at en mangler,
men når Sjursen insinuerer at ”SB lar seg overbevise
og overtale til å innvilge dispensasjon” mister
argumentasjonen enhver kontakt med virkeligheten.
Som forvalter av et lovverk må vi være langt mer
seriøse enn som så.

Når det gjelder den konkrete dispensasjonssaken som
Siri Sjursen omtaler i dulgte vendinger, men med
virkningsfulle antydninger om en ”ikke navngitt liten
kommune der alle kjenner alle” og der den fag-
utdannede søker skal ha blitt ”forsmådd”, har
Bibliotekarforbundet selv klagd kommunens
tilsettingsvedtak inn for Sivilombudsmannen. Klagen
er fortsatt til behandling. Bibliotekarens spalter er
derfor ikke stedet for kommentarer fra Statens
bibliotektilsyn. Når Siri Sjursen likevel velger å
omtale saken, ville alle vært tjent med en mer
balansert og nøktern fremstilling enn det hun velger
å gi den.

Siri Sjursen skriver videre: ”Hvordan oppfyller SB sin
rolle i nærkontakt med kommuner som ikke skjønner
sitt eget beste? Mener SB at bibliotekarkompetanse
egentlig ikke er et nødvendig kriterium for
biblioteksjefens funksjon? Har SB noen tanker om
hvordan kommunene kan informeres, gis råd og
veiledning slik at de oppretter levelige stillings-
ressurser for biblioteksjefene? Eller noen idéer om
alternative løsninger?”

I 1998 behandlet Statens bibliotektilsyn 17 søknader
om dispensasjon fra kravet om fagutdannet kommu-
nal biblioteksjef. For 1997 og 1996 var tallene h.h.v.
21 og 19. De aller fleste søknadene er kurante, og
oppfyller uten videre de kravene som stilles i lov og
forskrift. Men er vi det minste i tvil, ber vi om
tilleggsdokumentasjon fra kommunen, noe som kan
resultere i en omfattende korrespondanse.Vi konsul-
terer også fylkesbiblioteket. Ikke sjelden ber vi i

vanskelige saker om et møte med kommunen, der vi
sammen kan drøfte situasjonen. I 1998 hadde 163 av
landets kommuner, dvs. 37 %,  ikke-fagutdannet
biblioteksjef. Tallet har endret seg lite de senere
årene. Små kommuner med færre enn ca 5.000
innbyggere og små stillingsbrøker har størst vansker
med rekrutteringen. Ofte er også biblioteksjefen den
eneste stillingsressursen i biblioteket. Det er videre
et problem i mange av disse kommunene at det lett
blir stor gjennomtrekk i sjefsstillingen. I vår kontakt
med kommunen drøfter vi muligheten for lokale
løsninger. Der det er mulig kan vi råde kommuner
som ikke har økonomi til å tilsette heltids bibliotek-
sjef å forsøke å kombinere denne stillingen med
annen stilling i kommunen. Eller vi kan foreslå å se
på mulighetene for samarbeid med nabokommunen.

Sjursen sår tvil om Statens bibliotektilsyns egentlige
mening om kravet til fagutdanning. I motsetning til
Sjursen har vi stor respekt for det arbeidet som
utføres av og det engasjementet som vises fra de
mange biblioteksjefene uten fagutdanning landet
over. Samtidig er målsettingen om fagutdannet
biblioteksjef i alle kommuner, slik bibliotekloven av
1985 krever, langt fra nådd. Allikevel har vi ment og
mener fortsatt at det er riktig å opprettholde kravet.
De nye forskriftene gir mulighet for dispensasjon for
kommuner med godt utbygd bibliotektjeneste og
med bred bibliotekfaglig kompetanse (§ 4). I enkelte
større kommuner som er sikret slik kompetanse, vil
kommunen kunne være tjent med en biblioteksjef
som kan legge stor vekt på sine administrative
oppgaver som etatsjef. Muligheten for å tilsette en
søker uten bibliotekfaglig utdanning men med for
eksempel administrativ bakgrunn, er da tilstede. I
den nye forskriften brukes også uttrykket ”kvalifisert
fagutdannet søker” (§ 3). Slik paragrafen tidligere
var utformet ble kun fagutdanningen vektlagt. Ot.
prp. nr 51 (1995-96) konkluderte med at
biblioteksjefens faglige kvalifikasjoner skal være det
virkemiddelet som staten i dag har for å sikre at
kommunenes bibliotekvirksomhet har en faglig
forsvarlig ledelse. Kravet om fagutdanning er fremde-
les det overordnede formelle kravet, men forskriften
åpner nå for at kommunen foretar en totalvurdering
av søkerne, dvs. både av utdanning, andre kvalifika-
sjoner, erfaring og personlig egnethet. Vi mener at
disse to dispensasjonsadgangene vil kunne styrke
den kommunale bibliotektjenesten til fordel for de
brukerne den er satt til å betjene. 

Tekst:
Ellen Hjortsæter
ass. direktør,
Statens bibliotektil-
syn

Statens bibliotektilsyn, ny forskrift
om personale i kommunale folke-
bibliotek og dispensasjonsadgangen
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De ledende forskningsinstitusjoner innenfor biblio-
tek- og informasjonsvitenskap i Norden har besluttet
å etablere en felles nordisk forskerutdannelse. De
nordiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner vil
ved å slå seg sammen skape et felles potensiale som
kan takle det framtidige vitensamfunnets behov for
høyt kvalifisert arbeidskraft.

De deltakende utdanningsinstitusjonene er Danmarks
Biblioteksskole, Uppsala Universitet, Åbo Akademi,
Tromsø Universitet, Gøteborgs Universitet, Universi-
tetet i Tampere, Bibliotekshögskolan i Borås, Lunds
Universitet, Universitetet på Island, Umeå Universi-
tet, Oulu Universitet og Høgskolen i Oslo.

Med det nye samarbeidet håper man å kunne skape
en felles slagkraft som reelt kan gjøre Norden

Ny nordisk forskerutdannelse innen
bibliotek- og informasjonsvitenskap

internasjonalt konkurransedyktig på essensielle sider
av vitens- og informasjonsområdet. Det dreier seg
bl.a. om forskning i styring av viten i private og
offentlige virksomheter, kvalitetsvurdering, seleksjon
og søking i vitensamfunnets eksplosivt voksende
informasjonsmengde, samt design og organisasjon av
vitendatabaser.

Forskningsinstitusjonene finner det nødvendig at de
nasjonale regjeringer hver for seg, men også i felles
nordisk regi, gir disse forskningsområder særlig
oppmerksomhet som et nødvendig ledd i å styrke de
nordiske lands framtidige internasjonale konkurran-
seevne. 

Hvorfor bruker ikke forskerne i større utstrekning
bibliotekene i sin søken etter kunnskap? Det
spørsmålet har Lars Seldén, lærer ved
Bibliotekshögskolan i Borås, lenge fundert på. I fjor
høst tok han doktorgraden med en avhändling om
dette spørsmålet, under tittelen «Kapital och
karriär». Han var for øvrig den første som disputerte
for doktorgraden ved Högskolan i Borås, melder vårt
svenske søsterorgan DIK Forum.

Hensikten med Seldéns avhandling har vært å finne
ut hvilke informasjonskanaler forskere innen
bedriftsøkonomi benytter i ulike stadier i forsknin-
gen. Det viste seg at forskerne, parallelt med sin
akademiske karriere, i tillegg går gjennom en
karriereutvikling når det gjelder å finne informasjon.

Hvor får forskerne sin informasjon fra?
Den uerfarne forskeren har problemer med å finne
informasjon, så vel via bibliotekets databaser som via
kollegaer. Dette skyldes både manglende kunnskaper
i informasjonssøkning og et begrenset kontaktnett
innen forskningsområdet. Når den akademiske
karrieren skrider fram, bruker forskeren stadig mer
av kontaktene med andre forskere.

Fra bibliotekets synsvinkel betyr dette at ferske
doktorgradsstudenter er en viktig gruppe å ta seg av.
De har stort behov for informasjon og savner ofte
kunnskap om avansert informasjonssøkning via
bibliotekene. De mer etablerte forskerne har i mange
tilfelle allerede etablert et kontaktnett som dekker
deres behov for informasjon, i følge Lars Séldens
doktorgradsavhandling. 

For to år siden presenterte den svenske Riksdagen et
kostbart tilbud til landets kommuner. Via SUNET,
universitetenes kraftige datanett, kunne folke-
bibliotekene koble seg til Internett. En reell mulig-
het til å forbedre bibliotekenes ressurser for kvalifi-
sert informasjonssøkning. Likevel møtte tilbudet
overraskende motstand fra beslutningstakere rundt
om i Sverige. I adskillige kommuner hevdet man at
Internett-oppkobling gir bibliotekene overkapasitet
«för där finns ju bara två kärringar och en PC».

To kjerringer og en PC! Innvendingen vitnet om en noe mangelfull innsikt
hos beslutningstakerne om folkebibliotekenes
oppgaver. Den statlige satsingen skjer med en klar
hensikt: å gi studenter og andre innbyggere i
kommunene tilgang til nettbaserte tjenester. De
kommunale bibliotek som har koblet seg til SUNET
kan fortelle om klare fordeler med en fast og drifts-
sikker tilknytning til Internett. Det svenske Statens
kulturråd har i heftet Två kärringar och en PC? Om
bibliotek och bandbredd løftet fram tre eksempler:
Ystad, Ljusdal og Uppsala. Flere eksempler finnes, og
disse viser at snakket om två kärringar och en PC er
et vrengebilde, skriver Barbro Thomas fra kulturrå-
det, i forordet i dette heftet, som kan bestilles fra
statens.kulturrad@kur.se.
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Folkebiblioteket skal være et kulturelt sentrum med
attraktive tilbud for alle kommunens innbyggere.
Tromsø liker å stå fram som en moderne kultur- og
kompetanseby. Et moderne bibliotek er en naturlig
og viktig faktor i denne sammenheng. Det planlegges
nytt hovedbibliotek som skal tilfredsstille disse
kravene. Men biblioteket trenger allerede nå midler
til å bygge opp  den mediabestanden et velutstyrt
bibliotek bør ha. Vi mangler for eksempel midler til
innkjøp av multimediasamling med CD-ROM,  PCer til
publikum, en musikksamling, video og mye mer. De
foreslåtte nedskjæringer i økonomiplanen 2000-2003,
medfører at bibliotekets mediabudsjett, som fra før
ligger en drøy halv million under lands-
gjennomsnittet, kuttes ytterligere med 200.000.

Tromsø bibliotek sliter med dårlige, trange lokaler og
for få ansatte. På tross av disse dårlige ramme-
vilkårene,  er de ansatte aktive, kreative og gir
biblioteket  en profil utad som kommunen bør være
stolt av! Biblioteket er
den mest besøkte kultur-
institusjonen i kommu-
nen. De store besøks- og
utlånstallene viser at det
er et økende behov for
våre tjenester og at det
er på tide å styrke
mediabudsjettet slik at
biblioteket kan fortsette
og utvide sitt tilbud til
befolkningen. Det
foreslåtte budsjettkuttet
har umiddelbare og svært
negative følger for mange
av våre tjenester:

* Aktuell skjønn- og faglitteratur kan ikke
kjøpes inn i takt med etterspørselen og vil
på sikt etterlate store hull i bibliotekets
samling.

* Informasjon og litteratur som er i tråd med
samfunnets utdannings-/etterutdannings-
krav, vil ikke være tilgjengeligfor lånerne i
tilstrekkelig grad.

* L 97 stiller krav til bruk av bibliotek.
Skolebibliotekenei kommunen er ikke blitt
bygd ut i takt med læreplanens krav og
biblioteket har tatt et ansvar når det gjelder
innkjøp av litteratur. Biblioteket låner ut et
stort antall bøker til alle skolene i kommunen.
Dette tilbudet vil svekkes dramatisk om
budsjettet kuttes.

Biblioteket - byens
kulturelle sentrum?

* Folke- og skole-
bibliotekene er
godt i gang med
å etablere et
samarbeid som
vil gi barn og
unge i kommu-
nen et bedre og
helhetlig  bib-
liotektilbud på
sikt. Også dette
samarbeidet trues dersom biblioteket ikke har
midler til å anskaffe media.

* Bibliotekets bokbuss forsyner i dag barn og
unge i distriktene og bydelene med litteratur.
Et budsjettkutt vil også gi et dårligere
litteraturtilbud til disse som fra før av har
den lengste veien til biblioteket.

Tromsø kommune trenger et
bibliotek som gir et godt
tilbud til alle i kommunen!
En moderne kultur- og
kompetanseby må satse på
biblioteket! Vi oppfordrer
politikerne til å stemme
mot budsjettkuttet og til å
bevilge midler i tråd med
landsgjennomsnittet. Bare
slik kan biblioteket bygge
opp en mediabestand som
gjør det attraktivt for alle å
flytte inn i det nye, mo-
derne hovedbiblioteket som
er under planlegging!

På vegne av de ansatte
ved Tromsø folkebibliotek

Ragnhild Bekkelund  - Verneombud

Johanna Stormbom  -  TKKF
(Tromsø kommunale kontorfunksjonærers forening)

Susanne Baumgärtel -  Bibliotekarforbundet

Tromsø bibliotek har alt for lenge vært avspist
med gamle, nedslitte lokaler. Kommunen planleg-
ger nå et nytt rådhus - med nytt hovedbibliotek.
Politisk behandling forventes i februar, men de
virkelige lokalene ligger nok - i beste fall - et
godt stykke inn  i framtida. Denne prosessen er
likevel viktig for å gi personalet vilje til å satse
på en framtidig arbeidsplass i nye og tidsmessige
lokaler, med nye og flotte muligheter når det
gjelder tilbud til lånerne. Da kommunen foreslo å
kutte bokbudsjettet med 200.000 kroner for år
2000, virket det provoserende på personalet.
Fagforeningenes tillitsvalgte gikk sammen med
verneombudet ut med et åpent brev til byens
kulturkomité, ordfører, kommunaldirektør for
kultur og de to lokalavisene i Tromsø. Vi gjengir
brevet her i Bibliotekaren.
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IFLA på vei til Jerusalem...
Hvert år har the International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA) en ukelang
konferanse for verdens bibliotekbransje. Da samles
noen tusen bibliotekfolk til seminarer, foredrag,
utstillinger, møter og uformelle samtaler. Disse IFLA-
konferansene har vært i København og Beijing,
Amsterdam og Havana, Barcelona og Bangkok. Årets
utgave skal være i Jerusalem 13. - 18. august. Et
stedsvalg som ikke er helt uproblematisk.

Bak en IFLA-konferanse ligger det
mange års forberedelser. Når en
vertsby skal utpekes blir det derfor
gjort 5-6 år i forveien. Og bak en
slik avgjørelse ligger IFLA-ledelsens
vurdering av de byer og nasjonale
bibliotekforeninger som har søkt om
arrangementet. Akkurat nå er det

for eksempel stedet for IFLA-konferansen i 2005 som
er under vurdering. Norsk bibliotekforening og byen
Oslo er blant de som har søkt. Avgjørelsen vil trolig
bli tatt av IFLA i august i år.

Da IFLA for fem år siden vedtok Jerusalem som
vertsby for 2000-konferansen, var det i en periode

der Oslo-avtalens optimisme overskygget viktige
politiske realiteter angående verdenssamfunnets
forhold til denne byen. FN har i flere vedtak slått
fast at Israels okkupasjon av Jerusalem er illegal og
må ta slutt. Oslo-avtalens hoveddokument,
«Declaration of Principles» som Israel og palestinerne
undertegnet i Washington i september 1993, slår fast
at partene skal forhandle om Jerusalems status før
en endelig avtale inngås.

I denne situasjonen er det altså at IFLA lar konferan-
sen gå til Jerusalem, med ansvaret for arrangementet
ensidig overlatt til den ene siden, til Israeli Library
Association. At konferansen skal gå av stabelen
måneden før Barak-Arafats tidsplan sier at freds-
prosessen skal komme i mål, har gjort mange
skeptiske til IFLA-ledelsens evne til å orientere seg i
det politiske landskapet. Selv om IFLA har hatt mot
til å legge tidligere konferanser til kontroversielle
land og byer, som Beijing, Istanbul og Havana, er
årets stedsvalg noe mer enn å tørre å samles i land
der verten må kritiseres for undertrykking. I år er
det et spørsmål om kombinasjonen av valg av sted og
nasjonal arrangør innebærer en legitimering av
Israels okkupasjon av Jerusalem.

Frode Bakken og Carsten Frederiksen til Kosovo
BF vedtok på sitt siste styremøte før jul
å bevilge 5.000 kroner i reisestøtte til et
IFLA/FAIFE-prosjekt i Kosovo. Det dreier
seg om en kartlegging av bibliotek-
situasjonen i Kosovo, etter de voldsomme
ødeleggelsene som krigen førte med seg.
Det er IFLA, UNESCO og Europarådet, med
økonomisk bistand fra bl.a. Bibliotekar-
forbundet, som står bak prosjektet. Man
ønsker å få svar på hva som skjedde med
bibliotekene og om de i framtida kan
forventes å bli brukt som institusjoner
for utvikling av et demokratisk samfunn.
I slutten av januar reiser to personer ut-
pekt av IFLA og FAIFE til Kosovo for å
kunne bringe tilbake en rapport om si-
tuasjonen.

De to utsendingene er Frode Bakken,
ikke ukjent fylkesbiblioteksjef i Buske-
rud, og Carsten Frederiksen, visedirektør
for IFLAs FAIFE-kontor i København. De
planlegger å reise ned 29. januar og re-
turnere 6. februar. Det er UNESCO som

organiserer virksomheten mens de er i
Kosovo, i nært samarbeid med UNMIKs
sivile administrasjon i Pristina. Bakken
og Frederiksen vil også ha kontakt med
Andra J. Riedlmayr ved Harvard Univer-
sity, som i september i fjor gjennomførte
en rundreise til flere bibliotek i Kosovo.

FAIFE har foreslått følgende «referanse-
punkter» for Bakken og Frederiksens
arbeid:

  - Assess the present situation of
libraries in Kosovo, including an
assessment of the destruction and
damages of libraries.

  - Assess the situation in the area of
library management in existing
administrations.

  - Assess the legal situation related
to library management.

Erling Bergan
Redaktør

  - Advise on short- and medium-term
measures to be taken to ensure
adequate legal coverage of library
and intellectual freedom issues;
taking into account the importance
of libraries as local gateways to
knowledge, promoting equal access
and reflecting the plurality and
diversity of society and as
instruments to support the process
of democratisation.

  - Advise on the inclusion of library
management components in
rehabilitation programmes.

  - Make recommendations on measures
to be undertaken to safeguard
endangered libraries and to
reconstruct a functioning library
system in Kosovo.  
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Det burde ikke
komme som noen
overraskelse at
den arabiske
bibliotek-
føderasjonen
(AFLA) boikotter
konferansen. Hva
annet kan de gjøre

når konferansen arrangeres i en okkupert by, og med
ensidig israelsk regi?

I fjor sommer ble det rettet en henvendelse fra det
arabiske bibliotekmiljøet til IFLAs ledelse, med en
protest mot plasseringen av arrangementet i Jerusa-
lem. I henvendelsen heter det bl.a.:

«By holding the the conference in Jerusalem, the
IFLA is recognising the city as part of the state of
Israel – which is a grave violation of International
Law. Jerusalem is «occupied territory» and Israel’s
annexation and ongoing siege of the city are illegal.
Furthermore, Jerusalem remains closed off to
Palestinians from the West Bank and Gaza Strip. It is
therefore indefensible for the IFLA to invite interna-
tional participants to a conference in Jerusalem.
Such an act would be construed as collusion with
Israel’s occupation practices and measures. The
international community as a whole has persistently
refused to recognize Israel’s annexation of Jerusalem,
as evidenced by UN resolutions and European official
statements. In the context of the Peace Process,
Jerusalem is on the agenda of permanent status
issues, and all Israeli unilateral actions to
consolidate its hold on the city are prejudicial and
unlawful.»

I et svarbrev fra IFLA i september i fjor, viser de først
til at IFLA er «non-political, non-governmental».
Videre blir det vist til de formelle sidene ved IFLAs
valg av konferanseby. De viser til at de ser på antall
tilgjengelige møterom, og kapasiteten til å samle
opptil 3000 mennesker til plenumssesjoner,
overnattingsfasiliteter, fordeling av konferansesteder
mellom verdensdelene over en tidsperiode, tilgang på
kommunikasjonsløsninger for deltakerne, oversetter-
tjenster, et aktivt lokalt bibliotekmiljø, støtte fra
egen regjering og næringsliv for å sikre økonomien i
arrangementet, m.m. De skriver i svarbrevet blant
annet:

«In summary, the criteria used are solely concerned
with professional and logistical matters. The choice
of a particular town or city for the IFLA conference
does not confer any particular recognition or status
on that venue. For example, recent and future
conference venues include many, which are not
capital cities, including: Barcelona, Boston, Brigh-
ton, Glasgow, Istanbul and Sydney. IFLA believes
that libraries have a key role in providing freedom of
access to information and ideas. It is clear that the
IFLA conference helps to invigorate the profession in
the host country and raises the profile of issues such
as freedom of information. IFLA has not shrunk from
holding its conference in countries in which some of
its core values are not entirely shared.

A proposal to hold the IFLA conference in Jerusalem
was made many years ago, but for a variety of
considerations, other venues took precedence. The
decision to accept a bid from Jerusalem to hold the
conference there in 2000 was made in 1995,
following a site visit by the President and the
Secretary General of that time. They visited relevant
authorities and institutions and met a broad range of
representatives from the professional community.
Their assessment was that the Israeli Library Associa-
tion could meet all the formal requirements of a
successful IFLA conference as set out in the
conference manual. The Executive Board decided, on
the basis of their report, to accept the invitation.»

Dette svarbrevet fra IFLA er godkjent av organisasjo-
nens Executive Board og undertegnet av generalse-
kretær Ross Shimmon. Når brevet avsluttes med «I
do hope that this statement meets your concerns»,
er det altså nå klart at håpet fra IFLA ikke er
innfridd. Selv med en så sentral og interessant

konferanseby som Jerusalem, vil
de israelske arrangørene måtte se
at de får en redusert deltakelse.
Den palestinske bibliotek-
virkeligheten noen steinkast øst
for konferansestedet, ser ikke ut
til å bli representert.

Norge har store interesser i det som foregår i Jerusa-
lem i år. Den fredsprosessen som går under betegnel-
sen «Oslo» skal etter tidsplanen bryte målsnøret i
september. Og for oss bibliotekarer er det altså under
IFLA-møtet i Jerusalem i august at avgjørelsen om
hvorvidt Oslo skal bli IFLAs konferanseby i 2005 skal
avgjøres. Og i lys av den generelt voksende interes-
sen for IFLA i det norske bibliotemiljøet, er det på
sin plass med noen glimt fra den bibliotekverden
som ligger i skyggen av den kommende IFLA-
konferansen i Jerusalem. «Bibliotekaren» vil bringe
en serie reportasjer, som alternativ oppladning til
konferansen mange velger å stå over. 



Side 22 Bibliotekaren - 1/2000

- Jeg pleier å være her kanskje 3-4 timer hver dag.
Det er to år siden jeg kom hit første gang. De fleste
vennene mine kommer hit også, forteller Ahmed.

- Leser du mye?

- Jeg liker å lese. Men jeg bruker ikke å lese fast
hver dag. Jeg finner bøker når det er noe jeg trenger
å vite. Noen ganger leser jeg dikt og fortellinger. Når
jeg ser en bok jeg liker, så leser jeg den. Vi har en

del bøker hjemme også, kanskje mer enn hundre.
Faren min er lærer, det er nok derfor.

 - Men du låner bøker fra biblioteket i Ibdaa også?

- Ja, for det er flere bøker her. Det er ikke de samme
som vi har hjemme. Jeg hjelper til litt i biblioteket

også, når vi tegner og lager ting der. Noen ganger
gjør vi rent, jeg og vennene mine.

- Er det andre bibliotek du kan bruke?

- Vi har et bibliotek på skolen min, Dheisheh Basic
Boys School, som drives av UNRWA. Jeg bruker det
også. (UNRWA = United Nations Relief and Works
Agency, FN’s organisasjon for undervisning, helse og
arbeid blant palestinske flyktninger i Midt-Østen.
red.anm.)

- Du snakker engelsk ganske godt. Har du lært det
på skolen?

- Litt på skolen og litt på Ibdaa. Vi har språkkurs
her. Noen ganger er det kurs i andre ting også. Og så
lærer vi å danse.

- Folkedans?

- Ja, vi kaller den palestinske folkedansen for dabka.
Og gruppa her heter Ibdaa Dancing Group. Den første
gruppa som lærte dabka her er blitt for gamle, så nå
er jeg med i en ny gruppe som lærer av dem. Vi
danser en slags fortellinger om palestinere. Vi har tre
danser på programmet. Den ene heter «The
Prisoner», den andre «The Will» og den tredje «The
Tent». De handler om palestinske bønder før 1948,
hva Israel gjorde med dem og hva de gjorde tilbake.
Alle dansene handler om dette, men de har hver sin
historie.

- Liker du å danse?

- Jeg synes det er veldig kjekt. Broren min er med i
den samme gruppa som meg. Søsteren min var med i
den eldste gruppa, men nå er hun opptatt med
tawjihi (artium, red.anm.).

Et bibliotek blant
flyktninger i Bethlehem

Ahmed Issa al-Ghrouze er en 13 år gammel pa-
lestinsk gutt. Han er kvikk og vitebegjærlig. Men
hele sitt liv har han bodd med familien sin i
Dheisheh flyktningeleir rett sør for Bethlehem.
Ikke noe bibelsk glansbilde akkurat. Tett og fat-
tigslig. Hittil har det vært svært lite å ta seg til for barn og ungdom i leiren. Men for
noen år siden tok initiativrike innbyggere skjeen i egen hånd og fikk i stand et kulturs-
enter med bibliotek, folkedansgruppe, idrettsaktiviteter, språkkurs, kino, internett-
klubb og et yrende sosialt liv. Ibdaa er ikke noe stort og flott senter. Men det er et
senter laget av palestinske flyktninger, for palestinske flyktninger. Ahmed har fått et
sted å utvikle seg selv, i tillegg til hjem og skole.

Tekst og foto:
Redaktør Erling
Bergan

Ahmed Issa al-Ghrouze er ivrig til å låne bøker
fra det lille biblioteket i Dheisheh flyktningeleirs
nye kultursenter Ibdaa.

I skyggen av IFLA 2000

13. - 18. august går IFLAs årlige konfe-
ranse av stabelen i Jerusalem, byen som
skal få sin status avgjort i Oslo-prosessens
siste forhandlingsrunde i år. Konferansen
er av IFLA ensidig overlatt israelske ar-
rangører. De arabiske lands bibliotekarer
boikotter IFLA 2000, når den arrangeres i
byen som store deler av verden anser som
okkupert. Palestinske bibliotek i Øst-Je-
rusalem, Vestbredden og Gaza  er utenfor
fokus for konferansen. Vi vil i en serie ar-
tikler gi glimt fra en bibliotekvirkelighet i
skyggen av IFLA 2000.
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- Liker du å danse bedre enn å lese?

- Jeg liker å gjøre mange ting. Det er det som er så
fint her, sier Ahmed, som et levende eksempel på et
utvidet kulturbegrep.

- Hva sier foreldrene dine til at du er så mye på
senteret?

- De synes det er greitt. For jeg er mye hjemme også.
Senteret har gitt meg noe vi ikke hadde før.

- Det er gutter og jenter sammen her. Det er vel ikke
så vanlig?

- I begynnelsen var det mange foreldre som ikke
likte det. Men det er bedre nå. Men det er ikke alle
foreldre som er enige i dette.

- Du er ofte å se foran datamaskinene her?

- Datamaskiner og Internett er interessant. Jeg
hjelper til i internett-kaféen, forklarer ting til de
andre. Noen ganger skriver vi epost eller søker på
WorldWideWeb, andre ganger driver vi med spill. Det
var i Ibdaa jeg så en datamaskin for første gang. Jeg
skulle gjerne hatt en datamaskin hjemme, men det
er kjekt å komme til Ibdaa-senteret også. Vi har egen
hjemmeside. Vil du se den?

Ahmed klikker i vei og viser stolt fram den første og
hittil eneste hjemmesiden laget fra en palestinsk
flyktningeleir. Her er det mye å hente for de som vil
vite mer om Palestina, Dheisheh Camp og palestinske
flyktninger. Ahmed gjør meg oppmerksom på
historier skrevet av barna selv. En av historiene har
han skrevet selv. Den handler om broren hans. Da
Ahmed var 6 år gammel ble storebroren Bassam drept
av de israelske okkupantene. Han ble bare 13 år
gammet. Som Ahmed er nå. Jeg svelger unna, og vet
ikke helt hva jeg skal si. Ahmed hjelper meg ved å si
at den arabiske versjonen av historien hans er bedre.

For den inneholder mer. Han sier ikke at jeg burde
lære meg arabisk. Men jeg skjønner at jeg burde det.

Så ser jeg at han blir litt urolig, lurer på om vi er
ferdige. «Kan jeg ringe hjem?», spør han. Jeg sier at
jeg ikke har mer å spørre om, og da blir han lettet og
forsvinner ut. Forklaringen får jeg like etterpå. Vi i
er inne i muslimenes  hellige måned Ramadan, og da
er det fast tradisjon at familien samles til kveldsmål-
tid når fasten brytes ved solnedgang. Ikke noe
slinger i valsen der. En halv time etterpå er Ahmed
tilbake på Ibdaa. Sammen med vennene sine, bøkene,
Internett og et flott sosialt samvær. 

Ahmed Issa al-Ghrouze viser stolt fram vevsidene til Dheisheh, den første palestinske flyktningeleir med
egenproduserte sider på Internett. Etter 50 år «midlertidig» opphold på 1/3 kvadratkilometer, ser de
eldste blant Dheishehs 10.000 innbyggere  positivt på at de unge kan kommunisere bedre med omverden.
Men vev-bildet av storebroren Bassam, drept som 12 åring i 1991 av en israelsk krypskyter, gjør Ahmed
stille og tankefull.
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- Hvordan vil du beskrive formålet med Ibdaa?

- For det første at det dreier seg om noe palestinske
flyktninger lager selv. Vi bør ha våre egne institusjo-
ner, for å forbedre de sosiale og økonomiske forhol-
dene vi lever under. For å styrke våre ferdigheter. Vi
trenger å forberede nye generasjoner på å lede oss i

flyktningespørsmålet. Siden våre foreldre ble rykket
opp med roten fra våre landsbyer, har vi stort behov
for ledere for å oppnå våre mål som flyktninger. For
det andre, er det et spørsmål om det daglige liv for
oss som flyktningesamfunn. Vi er 11.000 mennesker
i denne leiren, hvorav halvparten er under 16 år.
UNRWA makter ikke å organisere nok tilbud her. Hvis

vi ikke får gjort noe for den nye generasjonen, vil
det gi negative resultater i årene som kommer.

- Men er Internett svaret på problemene i flyktninge-
leiren?

- Det er ett av svarene. Selv om vi lever i fattige kår,
følger vi med på hva som foregår i verden. Vi må det.

Ser du alle parabolantennene? Folk
ønsker å vite mer enn det de
statskontrollerte TV-stasjonene i
Midt-Østen sender, enten det er
Egypt, Israel eller de palestinske
myndighetenes egen kanal. Vi er
fed-up med dette. Vi vil utnytte den
teknologiske revolusjonen. Så kan vi
se at det er flere meninger og
sannheter her i verden. Internett er
en del av den samme utviklingen. I
tillegg kan vi bruke dette mediet til
å få informasjon fra oss ut verden.
Det er mange som vil vite hva som
foregår her. Og når folk får vite, vil
de også handle. Dette er viktige
realiteter for oss.

- Men barna driver med dataspill på
disse maskinene også?

- Det er helt greitt. De har krav på å ha det moro,
akkurat som dere i Norge. Barn er barn.

- Hvilke perspektiver har du på biblioteket i Ibdaa?

- For det første vil jeg si at vi ikke kan kalle dette et
fullverdig bibliotek ennå. Vi trenger et sted å lære

Entreprenør med
bibliotekvisjoner
Tekst og foto:
Redaktør Erling
Bergan

Vi møtte sjefen for Ibdaa Cultural Center i den
palestinske flyktningeleiren Dheisheh sør for
Bethlehem. Ziad Abbas er primus motor i det som
begynte på nullpunktet for bare fire år siden. Du
finner ham og hans Ibdaa-senter i en puslete
murbygning midt i leiren. Er du blant de tusener som ventes til Bethlehem i år 2000,
er du velkommen til å kikke innom. Ta en kollektiv-taxi fra Bethlehem mot Hebron, be
om å bli satt av ved inngangen til Dheisheh og gå drøye hundre meter oppover «hoved-
veien» som snirkler seg gjennom området. I en stikkvei til venstre finner du Ibdaa.
Alternativt kan du gjøre et virtuelt besøk på http://www.dheisheh.acrossborders.org. Eller
du kan lese intervjuet vi har gjort med Ziad Abbas her. Men da må da lage teen din selv…

I skyggen av IFLA 2000

13. - 18. august går IFLAs årlige konfe-
ranse av stabelen i Jerusalem, byen som
skal få sin status avgjort i Oslo-prosessens
siste forhandlingsrunde i år. Konferansen
er av IFLA ensidig overlatt israelske ar-
rangører. De arabiske lands bibliotekarer
boikotter IFLA 2000, når den arrangeres i
byen som store deler av verden anser som
okkupert. Palestinske bibliotek i Øst-Je-
rusalem, Vestbredden og Gaza  er utenfor
fokus for konferansen. Vi vil i en serie ar-
tikler gi glimt fra en bibliotekvirkelighet i
skyggen av IFLA 2000.

- Vi kan ikke kalle dette et fullverdig bibliotek ennå, sier Ziad
Abbas ved Ibdaa kultursenter i Dheisheh flyktningeleir. Han har
ambisjoner om noe langt bedre og viktigere enn det de har fått i
stand hittil.
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barna hvordan
bruke informa-
sjonsressurser. Det
har vi ikke nå.
Husk at vi som
palestinere har
blitt kollektivt
straffet i årevis.
Bøker har blitt
konfiskert, ikke
bare fra folke- og
skolebibliotek,
men også fra folks
private hjem. Det
var vanskelig å ha
trykt materiale
hjemme. Siden vi
åpnet biblioteket
i Ibdaa i 1997,
har vi prøvd å
stimulere barna
til å bruke
biblioteket, blant
annet ved å ha
forskjellige
kulturelle aktivi-
teter i selve bibliotek-rommet. Nå har vi for eksem-
pel en måned med film-fremsyninger, blant annet
dokumentarer som kan lede dem til bøker om
emnene som tas opp. Spørrekonkurranser i bibliote-
ket har samme formål. Workshops om menneskeret-
tigheter har vi også i biblioteket.

- Dere har jenter og gutter sammen i biblioteket. Er
det kontroversielt?

- All aktivitet i senteret er blandet for jenter og
gutter. Joda, det er verken vanlig eller selvfølgelig. I
starten ble vi kritisert av den islamske bevegelsen. I
mosqéen ble tilhørerne bedt om ikke å gå til institu-
sjoner som blandet kjønnene slik. En fredag ble også
Ibdaa nevnt spesielt. Det førte til mange reaksjoner
fra de som liker senteret. Siden den gang har de ikke
nevnt oss.

- Det er mange barn her?

- Vi har 800 barn som bruker senteret hver uke. Her
er det barnehagetilbud både for de aller minste og
for førskolebarn. Vi har dansegrupper, språkkurs,
work-shops på ulike tema, film, sportsaktiviteter,
ekskursjoner, håndarbeid med salg av produkter, og
mye mer. Vi utnytter all den plassen vi har. Nå
planlegger vi gjestehus for bedre å kunne ta imot
besøk. Der skal det også bli et møterom, noe leiren
ikke har hatt før.

- Hvordan skaffer dere penger til alt dette?

- Den svenske barneorganisasjonen Unga Örnar og
Middle East Children’s Alliance bidrar til gjestehuset.
Biblioteket er bygd opp med donasjoner av bøker og
penger, både fra familier her i leiren og fra andre
land. Vi har frivillige som jobber her i perioder.

- Hva ønsker du skal skje med biblioteket i framtida?

- At det blir et ordentlig bibliotek! At våre barn kan
finne hva andre barn er vant til å finne i sine

bibliotek. Vi vil utvide biblioteket, med spesiell
fokus på nye generasjoner og kvinner. Dette trenger
vi, sier Ziad, som for femte gang under intervjuet
blir avbrutt av en telefon han må ta. Han er en
utpreget «få ting i gang»-type, en entreprenør som
samfunnsviterne sier. Av et førtitalls palestinske
bibliotek jeg har besøkt gjennom årene, er dette et
av de minst prangende. Men det er kanskje det som
gir mest mening. 

- Internett er ett av svarene på problemene i flyktningeleiren. Selv om vi lever i
fattige kår, følger vi med på hva som foregår i verden. Vi må det, sier Ziad Abbas,
primus motor i kultursenteret i Dheisheh flyktningeleir.

I starten ble Ibdaa-senteret kritisert av den
islamske bevegelsen for å la gutter og jenter
delta sammen i tilbudene. Men de som liker
senteret reagerte på kritikken. Nå merker Ziad
mindre motstand.
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Kjært barn har mange navn

Midt i sentrum av Moskva, sentralt plassert i forhold
til maktens sentrum - Kreml med presidentpalasset,
Dumaen, Den røde plass og de utrolige flotte kate-
draler som ligger som perler på en snor, ruver Det
russiske nasjonalbibliotek. I brosjyren vi får utlevert
presenteres bibliotek med navnet the Russian State
Library. Før vi har kommet så langt har vi imidlertid
tatt undergrunnen til Biblioteka Imeni V. I. Lenina
stasjon. Vel oppe fra stasjonen møtes vi av de store
bygninger som utgjør nasjonalbiblioteket. Her sitter
Dostojevskij i majestetisk positur og passer på
biblioteket og over hovedinngangen er navnet
Biblioteka Lenina preget inn i steinen. Dette navne-
mangfold er et meget godt eksempel på situasjonen i
Russland i dag. Et land sterkt preget av sin kommu-
nistiske fortid men samtidig med et sterkt ønske om
forandring og vestliggjøring. Jeg møter denne
tosidighet overalt, men ingen steder så tydelig som i
Leninbiblioteket (unnskyld navnebruket, men jeg
synes det er et flott navn som passer til dette store,
imponerende biblioteket) noe som sikkert skyldes at
dette besøket var guidet og at vi bare var to om
guiden.

Europas største bibliotek

Skal vi tro brosjyren, og det må vi jo, ikke minst
fordi den henviser til Guiness rekordbok for verifise-
ring av sin påstand, er Leninbiblioteket Europas
største bibliotek med sine 41 millioner bind. Her
føler jeg meg meget liten med mitt ansvar for Det
flerspråklige biblioteks boksamling som favner
150.000 bind fordelt på 35 språk. I Leninbibliotekets
samlinger er 247 språk fra hele verden representert.
De store lesesaler har kapasitet til å huse 2000
personer og 3000 ansatte står parat til å veilede og
finne fram bøker og annet materiale. Biblioteket
sprer seg over 5 store bygninger som nesten dekker
et helt kvartal og magasinene finner vi både over og
under jorden.

Et gammelt bibliotek

En boksamling på 25.000 bind gitt i gave i 1826 av
diplomaten Grev N.P. Rumyanzev utgjør grunnstam-
men i biblioteket. Samlingen fungerte i en periode
som Moskva bys bibliotek, men i 1862 ble nasjonal-
biblioteket - Den russiske stats bibliotek - grunnlagt.
Biblioteket startet sin virksomhet i et nydelig bygg, i
nyklassistisk stil, beliggende på en liten høyde vest
for dagens storbygg. Dette bygget er i dag stengt på
grunn av omfattende rehabilitering som har foregått
over flere år. Bygget holdt på å bli helt ødelagt av
setningsskader forårsaket av sprengninger og
bygging av undergrunnen i Moskva. Nåværende
bygninger er bygget over en lengere periode, med
start på Lenins tid i 1928 og ikke ferdigstilt før i
1950. Stalin har mye av æren for bibliotekets interiør
og hans tanker om at alle sovjetborgere skulle ha
mulighet for å bevege seg i grandiøse omgivelser
preger bygget. Et inngangsparti med store lyse-
kroner, store vakre lesesaler med høyt under taket og
trapper og gulv i massiv eik gir følelsen av storhet
og prakt. I den største lesesalen ruver en stor statue
av en lesende Lenin. Lenin er i det hele tatt til stede
i alle lesesalene vi besøker, enten i form av en statue
eller på et maleri. Guiden kan også fortelle oss at
Lenin var sterkt opptatt av at biblioteket skulle
fungere best mulig og at kona hans var bibliotekar
med ansvar for en av avdelingene.

Et lesende folk

Plasseringen av Leninbiblioteket rett overfor mak-
tens sentrum Kreml og i samme gate som den store
katedralen The Temple of Christ the Savior, illustrerer
russernes vektlegging av kultur, litteratur og
kunnskap. At 4-5000 brukere av biblioteket låner
opp til 34.000 enheter daglig i biblioteket underbyg-
ger dette. Russerne er et lesende folk, noe vi også
har merket ved Det Flerspråklige bibliotek. Vår
russiske samling på 5.000 bind lånes ut i hele landet

På lynvisitt i «Rossyskaya
Gossudarstvennaya Biblioteka»
Tekst og foto:
Kirsten Leth Nielsen
Avdelingsleder
Det flerspråklige
bibliotek,
Deichmanske
bibliotek

Gode venner flytter til Moskva og inviterer til et besøk. Det er grunnen til at jeg
befinner meg i denne byen en iskald høstdag med sterk vind og sne i luften. Byen er
overveldende, med voldsom trafikk, brede paradegater og sterk forurensing. Samti-
dig preges den av imponerenede byggverk, store park- og grønntområder og
undergrunnstasjoner med utsmykninger man ikke ser maken til andre steder i ver-
den. En by man absolutt kan tape sitt hjerte til! Vårt vertskap har arrangert et
guidet besøk for oss til det store Leninbiblioteket.
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og er en av de mest benyttede og best utnyttede
samlinger. 20.000 bofaste russere i Norge kvitterte i
fjor for 8.000 utlån.

Kortkatalogen, klassifikasjon og ideologi

Utenfor den største lesesalen viser vår  guide oss en
oppslagstavle med oversikt over klassifikasjons-
systemet som er benyttet for å registrere bibliotekets
samling. Oversikten viser et system med utgangs-
punkt i det kyrilliske alfabet. Øverst, under A finner
vi marxist-leninismen, helt nederst religion og
filosofi. Opprinnelig var samlingen registrert etter
UDK, altså et vestlig klassifikasjonssystem, men etter
revolusjonen i 1917 startet omregistreringen som
skulle speile det rådende ideologiske kunnskapssyn.
Konsekvensene bare aner vi - arbeidet med omleg-
ging vil nok ta lang tid. Dette sier vår guide imidler-
tid ingenting om og jeg noterer meg at jeg skal
spørre ham om dette når omvisningen går mot
slutten.

Kortkatalogene i Leninbiblioteket gjorde et uutslet-
telig inntrykk på meg. Aldri har jeg sett så mange
katalogskuffer i mitt liv, og aldri så velbrukte og
slitte katalogkort! Og så kunne guiden vår enda
fortelle at de katalogene som var tilgjengelig for
lånere var sterkt begrenset og slett ikke represen-
terte hele samlingen. Registreringen av samlingen er
fra gammelt av delt inn i tre kategorier: Den «offent-
lige» som var plassert i utlånsområdene og som

inneholder den litteratur som er tilgjengelig for alle.
Det er denne vi presenteres for i første omgang. Bak
tykke, vel bevoktede vegger befant den neste
kategorien seg: katalogen som inneholder både den
offentlige og de forbudte bøkene og, helt utenfor
rekkevidde - kategori tre: en egen registrering av
bøker som var så forbudte at selv bibliotekarene ikke
hadde tilgang på dem! Vår guide forklarer at denne
inndeling har hatt noen fordeler. I dag kan man ikke
regne med at den offentlige katalogen er fullstendig
– det hender at lånere river ut et kort, enten fordi
det er lettere enn å skrive ned de bibliografiske data,
eller fordi vedkommende vurdere boken som «ueg-
net» i biblioteket. Da er det godt å ha en «backup»
et annet sted. Oppdelingen i tre kategorier gjenspei-
ler seg også i bøkenes fysiske plassering i magasi-
nene. De forbudte bøker er plassert i godt bevoktet
områder med egne innganger og transportveier som
ingen andre enn de mest betrodde hadde tilgang til.

Bøker fra hele verden

Med bakgrunn fra Det flerspråklige bibliotek er det
interessant å bla i kortkatalogen og registrere at
allverdens litteratur er katalogisert på sitt original-
språk! Dette viser seg dog å være en sannhet med
modifikasjoner. Alle språk innenfor det gamle
Sovjetsamveldet er transkribert til det kyrilliske
alfabet - så her venter en stor oppgave med å
tilbakeføre registreringen til originalspråkene.

Plasseringen av Leninbiblioteket rett overfor maktens sentrum Kreml og i samme gate som den store
katedralen The Temple of Christ the Savior, illustrerer russernes vektlegging av kultur, litteratur og
kunnskap. At 4-5000 brukere av biblioteket låner opp til 34.000 enheter daglig i biblioteket underbyg-
ger dette. Russerne er et lesende folk, skriver Kirsten Leth Nielsen i denne rapporten fra et bibliotek-
besøk i Moskva. Her fra en av lesesalene i Lenin-biblioteket. (Foto: Kirsten Leth Nielsen)



Side 28 Bibliotekaren - 1/2000

Et ben i det gamle Sovjetsamveldet og et
ben i vesten

Samlingene i Leninbiblioteket er i dag i prinsippet
tilgjengelige for alle i dagens Russland og hvem som
helst kan besøke biblioteket. Likevel henger mange
av reglene og rutinene igjen fra det gamle sovjetsam-
veldets tid. Den store lesesalen med Lenin sittende
på en balustrade var et imponerende syn som jeg
straks ønsket å forevige med mitt kamera. Men - nei,
det var ikke lov å fotografere i biblioteket! Til slutt
fikk jeg likevel tillatelse av guiden bare jeg var
diskret. Det var jeg, men likevel gikk det ikke mer
en et minutt før en vakt dukket opp, så strengt på
meg og rystet på hodet. Jeg får heldigvis beholde
kameraet mitt, men det ble ikke flere bilder.

Jeg spør om vi kan få komme en tur ned i magasi-
nene. Men det kan dessverre ikke la seg gjøre, for
vår guide har ikke fullmakt til å vise oss rundt i de
indre gemakker. Bevoktningen av magasinene er
streng og man må ha mange stempler i sitt adgangs-
kort for å forsere den, sier vår guide, og viser oss sitt
adgangskort med bare noen få stempler.

Nytt av dagen og i beste kapitalistiske stil er også
ordningen med at personer som vil guides rundt i
bibliotek må betale for det. 320 rubler(ca 100
kroner) kostet det oss å få en to-timers rundvisning i

Leninbiblioteket. Vår guide beklaget det sterkt, han
var beskjemmet over at måtte ta betalt for å vise
rundt en kollega!

Størst i Europa og også mest moderne?

I følge min reiseguide er Leninbiblioteket både det
største og det mest moderne i Europa. Etter en
omvisning på to timer må jeg konstatere at det ikke
er noen ting som tilsier at sistnevnte påstand er
korrekt. Datamaskiner ser vi få av, de finnes, men de
er få og befinner seg stor sett i egne rom med
begrenset tilgang. Kopimaskiner og faksmaskiner ser
vi ikke. All utveksling av informasjon mellom lånere
og personalet foregår via papir og det finnes ingen
datamaskiner ved veiledningspunktene.

Vår guide kan fortelle at det er igang et arbeide med
å registrere den svære samlingen i en database, men
at arbeidet er avhengig av økonomisk støtte fra
vesten. Dette tema samt problematikken rundt
konvertering til et internasjonalt
klassifikasjonssytem, vil jeg høre mer om, men før vi
vet ordet av det, ser vår guide på klokken og
konstaterer at nå må han tilbake til jobben sin. Han
er borte før vi får takket ham for omvisningen. Jeg
står derfor igjen med en mengde spørsmål som jeg
må finne svar på andre steder.

Vel hjemme i Norge og tilbake på
jobb sitter jeg foran dataskjermen
min og funderer på hvor jeg skal lete
etter stoff om Leninbiblioteket. Mens
jeg sitter slik dumper det ned en e-
post fra Torill Redse, et velkjent
navn for alle de som er med på
postlistene fra våre to «bibliotek-
vesener». Det inviteres til konferanse
i Moskva til våren og temaet er
digitaliseringen av Leninbibliotekets
samlinger. Det vises også til nett-
stedet: www.rsl.ru/ for dem som vil
vite mer om temaet. Dersom har jeg
vekket din nysgerrighet anbefaler jeg
et besøk på adressen! 

Artikkelforfatter Kirsten Leth Nielsen blir
liten utenfor det ruvende Lenin-bibliote-
ket i Moskva. Inne i lesesalene var Lenin
tilstede, enten som statue eller maleri.
(Foto: Kirsten Leth Nielsen)
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For 2 år siden kom
andre reviderte utgave
av ”The reference
interview as a creative
art” av Elaine Z.
Jennerich og Edward
J. Jennerich. Boka,
som blant annet er å
finne på litteratur-
listene ved
bachelorutdanningen
ved Danmarks
Biblioteksskole og
School of Library &
Information Science
Pierce, University of

Washington, tar for seg referanseintervjuet på en
grundig og utdypende måte.

I boka understreker forfatterne betydningen og
nødvendigheten av å ha en profesjonell holdning til
referanseintervjuet. Bokas styrke er at den er svært
leservennlig og at den har en rekke praktiske forslag
til gjennomføring/endring av måten
refereranseintervjuet foregår på. Ved å lese boka kan
man lett finne både svakheter og styrker ved egne
ferdigheter og arbeidsmetoder, og ikke minst bli

”The reference interview as
a creative art”

Bokomtale
ved Klaus Jøran
Tollan, bibliotekar
ved Høgskolen i
Hedmark.

motivert til å se eget arbeid i et nytt perspektiv med
de muligheter det gir til endring. Til tross for at
boka er skrevet for amerikanske forhold, kan de
fleste teknikkene og arbeidsmetodene som omtales
og anbefales, lett kunne overføres til norske forhold
med mindre justeringer. Boka har stikkordsregister
og bibliografi

En åpenbar svakhet med boka er at den utelater å
behandle hvordan ”ikke-fysisk nærhet” mellom
bibliotekbruker og bibliotekansatt vil påvirke
referanseintervjuet og dermed resultatet av arbeidet.
Med et stadig større antall brukere som benytter
bibliotekenes tjenester on-line og ikke ved fysiske
bibliotekbesøk, ser man lett behovet for en ny
metodikk, nye rutiner og nye verktøy på dette
området.

For en ”praktiserende” bibliotekar er det både
inspirerende og nyttig å lese en slik bok. Selv om
temaet ble drøftet og gjennomgått i studietiden, om
enn noe overfladisk, er det først etter å ha jobbet
noen år at jeg har forstått referanseintervjuets
betydning for bibliotekarers anseelse. Boka fungerer
både som en vekker og inspirator for bibliotekarer
som ønsker et bedre referanseintervju! 

Da «Forslag til lov om biblioteksvirksomhed» var
oppe til første gangs behandling i det danske
Folketinget 16. november 1999, sørget representan-
ten Aase D. Madsen fra Dansk Folkeparti for en smule
humor i salen, om enn ufrivillig. Hun sa blant annet:

«Og med hensyn til, hvem der kommer på bibliotek-
erne, og hvem der ikke kommer, er der en tabel 18
med en gruppe delt ind efter alder, og dér står, at 39
pct. af den mandlige del af befolkningen aldrig
kommer på bibliotekerne, og at 30 pct. af den
kvindelige del af befolkningen, altså fordelt
gennemsnitligt over alder, aldrig kommer der. Og når
jeg lægger mænd og kvinder sammen - det skal man
være lidt forsigtig med, men på det her område tør
jeg godt - så giver 39 pct. af mændene og 30 pct. af

kvinderne befolkningen tilsammen, og det må være
69 pct. Tager jeg fejl?»

Det var nok ikke så lett for kulturminister Elsebeth
Gerner Nielsen å finne ut hvordan man svarer på
slikt, men hun traff i grunnen godt med dette korte
svaret:

«Vi skal nok ikke begynde at undervise hinanden i
den store regnekunst her, men jeg vil foreslå, at vi
fra kulturministeriets side sørger for at fremsende
tallene og også give en beskrivelse af, hvordan man
læser tallene. Tak for i dag!» 

Når menn og kvinner legges sammen
i danske folkebibliotek
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Tips frå verdsveven
Siri Ingvaldsen,
bibliotekar ved
Red Cross Nordic
United World
College, Fjaler

Kiosken

Esperantoforbundet står ansvarleg for Kiosken, ein
nettstad med lenker til aviser frå heile verda. Inndelt
etter verdsdel og land får du tilgang til nyhetsstoff
på ei mengd ulike språk. For United World College,
med studenter frå om lag 85 ulike nasjonar, er dette
ei gullgruve.
http://www.esperanto.se/kiosk

Bokfynd.nu

Handlar du bøker via
Internett og tykkjer det er
vanskeleg å vite kva som
er rett pris for ei bok? For
å skaffe informasjon om
prisar nyttar eg somme
tider Bokfynd.nu, ein
nettstad som samanliknar
prisar frå ein del intern-
ett-bokhandlarar. Dette er
ei svensk nettside, og den
tek utgangspunkt i svensk
bokhandlarmarknad. Men
den har med nokre av dei store internasjonale
bokhandlarane: Amazon.com USA og UK og Barnes
and Noble til dømes. Ei nettside som er informativ og
grei å bruke.
http://bokfynd.nu/

Human Rights Watch

Viktige tema på United World College er fred,
ytringsfridom og menneskerettar.  Human Rights
Watch’ nettside gjev saman med sida til Amnesty
International godt oversyn over konfliktar og saker
internasjonalt og i dei einskilde landa når det gjeld
menneskerettane. Her finst og mange lenker til
andre nettstader som har menneskerettar som tema.
Dette er ei side som er god å ha når ein skal ha
oppdatert informasjon til skulearbeid og aksjonar.
http://www.hrw.org/

Vi inviterer bibliotekarar
med forskjellig bakgrunn til
å presentere sine favorittsta-
der på verdsveven.  Kva har
dei funne av informative, in-

teressante eller flotte nettstader? I dette num-
meret er det Siri Ingvaldsen sin tur. Ho er bi-
bliotekar ved Red Cross Nordic United World
College, som ligg i Fjaler i Sogn og Fjordane.

General Education Online (GEO)

Kva gjer eg etter vidaregåande? er det mange
ungdommar som spør seg. Hos oss er det stor
etterspurnad etter informasjon om høgskular og
universitet over heile verda. Studentane har svært
ulikt utgangspunkt når det gjeld bakgrunn og
økonomi, og opplysningar om søknadsprosedyrar,
krav til kvalifikasjonar og ikkje minst
stipendordningar er viktig.

GEO har lenkar til 6 400 utdanningsinstitusjonar i
160 land. Prøv den når du
får spørsmål av typen: Kva
slags økonomi-studiar har
dei i Etiopia og kva krevst
for å kome inn? Eller:
korleis skal eg som afri-
kansk student få høve til å
studere i USA?
http://wsdo.sao.uwf.edu/
~geo/

Bibliotekbruk for
lærarar

Til slutt vil eg drive litt reklame for ei side som to av
mine kollegaer i Sogn og Fjordane har laga:

Guri Aarhus ved Hafstad vidaregåande skule og Lise
Vik-Haugen ved Sogndal vidaregåande har laga
nettsida Bibliotekbruk for lærarar. Sida tek for seg
faga religion, norsk og naturfag. Her finst mange
gode lenker, og nyttig informasjon om bibliotekbruk
i skulen. Sida er laga som del av kurset
Informasjonssøking og –formidling via internett ved
Høgskulen i Oslo. Eit flott arbeid, som fortener å bli
mykje brukt!
http://www.sogndal.vgs.no/alexandria   

«Bibliotekaren» har i sju år formidlet mange av
de forestillinger og motforestillinger som finnes
i vårt yrke. Vi har brakt analyser og tankesprang,
skulderklapp og harmdirring. Dette er vi stolte

av. I årene som kommer vil vi gjerne ha mer av dette. For bibliotekarer er vel ikke de grå og meningsløse dottene som
omverdenen til tider vil ha det til? Vi er da vel mange bibliotekarer som har kunnskaper og meningers mot? Vi tåler vel en
støyt, i kollegial dyst over hvor veien skal gå videre for oss bibliokulturdokumentasjonsinfosystemlæringslitteraturformidlings-
allmennspesialister? «Bibliotekaren» oppfordrer deg til å ta tastaturet fatt og skrive innlegg. Til kollegaers glede og irritasjon.
Det er når kunnskap og synspunkter brynes mot hverandre at ny innsikt oppstår. 

Sterke meninger!
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 Tid Sted Arrangement Arrangør

M
ø
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

NB! Det tas
forbehold om feil.

Januar

Februar

Mars

April

August

Juli

17.-18. Oslo Bibliotekarutdanning og kompetanseheving
i bibliotek

NBF

24.-26. Krakow BOBCATSSS JBI, m.fl.

24.-29. Oslo «INFO10» halvårsenhet i referanse-
arbeid

JBI

27.-28. Oslo Barnelitteraturseminar JBI

31.1-1.2. Oslo Bibliotekforskningsprogrammets forsknings-
konferanse

Norges forskningsråd

14. Bergen Teambygging: Ulikt utgangspunkt –
felles mål.

NFF, avd. Bergen

23.-24. Oslo Arkiv & Research 2000 - Nordisk
konferanse for arkivarer, researchere
og bibliotekarer i mediebedrifter

VGs tekstarkiv, Dagbladets arkiv,
NRKs bibliotek og Aftenpostens
dokumentasjonssenter.

3.-4. London Forskningskonferansen «From people’s
university to people’s library».

5.-9. Oslo 67. norske bibliotekmøte / NBFs
landsmøte

NBF

6.-9. Oslo Seminar om bibliotekforskning JBI

2.-5. London 8th International Congress on Medical
Librarianship

13.-18. Jerusalem 66th IFLA Council and General
Conference

IFLA

16.-18. Gøteborg ISIC 3. (Information Seeking in
Context)

9.-11. Oslo Tillitsvalgtkurs. Grunnkurs for kommune-
sektoren del A

BF

30.8.-1.9. Oslo Tillitsvalgtkurs. Grunnkurs for kommune-
sektoren del B

BF

8.-10. Oslo Tillitsvalgtkurs. Grunnkurs for kommune-
sektoren del A

BF

5.-7. Oslo Tillitsvalgtkurs. Grunnkurs for kommune-
sektoren del A

BF
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Arbeid ved dataterminaler er i stigende grad årsak til daglige plager
og smerter på mange arbeidsplasser. Det er spesielt plager forårsa-
ket av langvarig bruk av mus som vokser nå. Og vi er i høyeste grad
utsatt, vi som jobber på bibliotekene. Derfor er det grunn til å
merke seg de stedene en kan få informasjon og gode råd, for å styre
unna plagene.

Noen lette museklikk (!) kan føre deg til vevstedet
www.museskade.dk. Dette er en hjemmeside med mange gode råd
til forebygging av museskader og andre skjermrelaterte skavanker.
Vevstedet hevder selv å være Skandinavias «mest omfattende
websted om museskader». Vevstedet oppdateres løpende med
informasjon funnet på internett. På www.museskade.dk kan du «se
noget om symptomer og noget om hvordan en museskade forebyg-

Gode råd mot museskader
ges. Hvis du vil lære noget af andres erfaringer kan du læse
beretninger fra musefronten. Hvis du har brug for yderligere
information, kan du tage et kig på de informationskilder, som jeg
har fundet frem til. Har du spørgsmål eller har du råd og
vejledning, kan du deltage i debatten.»

Det er en som heter Karsten Andersen som står bak denne vev-
tjenesten. Han kommer med klare forbehold om hva han selv er god
for i denne sammenhengen: «Dette websted er kun ment som en
introduktion til museskader. Jeg er på ingen måde ekspert på
området. Det er med museskader som med al anden sygdom: gå til
eksperter med dine problemer. Snak med din læge eller opsøg
terapeuter med speciale på området. Lad dem stille diagnoserne, og
lad dem iværksætte forebyggelse eller behandling.» 

Elektroniske dokumenter er like juridisk bindende som brev skrevet
på papir. Derfor kan ansatte risikere å få oppsigelse pr. epost. Det
erfarte en dansk statsansatt, da han våren 1999 fikk en epost fra
sin arbeidsgiver med beskjed om at han var oppsagt. «Statsansattes
Kartel» sendte saken til vurdering hos sine jurister, for å få klarlagt
om man kan sende en oppsigelse pr. epost. I følge det danske ACs
nyhetsbrev Akademikerne, lød svaret fra advokat Lars Svenning
Andersen, at en epost ut fra en juridisk fortolkning oppfyller kravet
om skriftlighet, siden den framstår som trykt på skjermen og kan

Oppsigelse pr. epost i Danmark
printes ut ved å trykke på en knapp. Av svaret framgår dessuten at
det i nyere rettspraksis er slått fast at  en epost betraktes som
kommet fram, når den ligger i mottakerens postkasse. Hvis postkas-
sen åpnes daglig som et ledd i lønnsmottakerens arbeid, vil
oppsigelsen altså ha virkning fra dette tidspunkt. Hvis arbeidsgive-
ren vet, eller burde vite, at postkassen ikke tømmes daglig, for
eksempel hvis eposten er sendt til en hjemme-PC, så er det arbeids-
givers ansvar å sikre seg at den oppsagte åpner postkassen i tide.
Det er det danske bladet Bibliotekspressen som melder dette. 

Stavanger kommune
Kommunalavdeling kultur, idrett og kirke
Sølvberget

Ved biblioteket er det fra 01.01.2000 til 31.12.2000 ledig et 100% vikariat som:

BIBLIOTEKAR VED KULTURAVDELINGEN

Arbeidsoppgavene vil bestå i formidling og veiledning til publikum, samt registrering og annet biblioteksarbeid. Vi ønsker oss
en bibliotekar som er glad i å formidle til publikum. Avdelingen vil framover ha en økt satsing på internett. Kjennskap til bruk
av internett vil derfor være en fordel. Det vil bli lagt vekk på personlig egnethet.

Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, avdeling for journalist-, bibliotek- og informasjonsfag, eller annen tilsvarende
utdanning. Stillingen lønnes i kode 7026, ltr 28 - 30 etter kvalifikasjoner.

Søknadsfrist:  20.01.2000

Kopier av attester og vitnemål legges ved søknaden, som stiles til: Bibliotek- og kulturhussjefen, Sølvberget, postboks 310/320,
4002 Stavanger.

Kontaktpersoner: Avd.leder Anne Torill Stensberg Lura, tlf. 51 50 71 57, eller epost:  anne.torill@stavanger.kommune.no.
Bibliotek- og kulturhussjef Leikny Haga Indergaard, tlf 51 50 74 64, eller epost:  leikny.haga.indergaard@stavanger.kommune.no.

www.stavanger.kommune.no/solvberg

Stavanger bibliotek er en integrert  del av Sølvberget, Sta-
vanger kulturhus. Sølvberget har en sentral rolle i Stavan-
gers arbeid med IT, internasjonale spørsmål og ytringsfri-
het. Vi benytter biblioteksystemet ALEPH. Kulturdepartemen-
tets Signalprosjekt for lesing 1998-2000, er lagt til Sølvberget.
Det er ca. 60 årsverk knyttet til virksomheten. Vi står foran
store og spennende utfordringer  de nærmeste årene.
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Vestnes kommune

Vestnes kommune ligg sentralt i Møre og Romsdal med sine 6.500 innbyggarar. Det går hurtigbåt frå kommune-
senteret over fjorden til Molde og Årø flyplass og det er 45 min. med bil til Ålesund og Vigra flyplass. Det er i
tillegg berre 45 min. til Åndalsnes og jernbane. Kommunen har mange arbeidsplassar og har aktive bygdelag
med skule/barnehage og eit rikt kulturliv.

BIBLIOTEKSJEF I VESTNES

Biblioteksjefen går over i tilsvarande stilling i annan kommune. Det blir derfor ledig 1/1 stilling som biblioteksjef i Vestnes
kommune frå 01.03.2000 eller seinare.

Biblioteksjefen har det faglege og administrative ansvaret for folkebibliotekdrifta i kommunen. Dette inneber ansvar og mynde til
å utvikle tenesta fagleg, i samsvar med kommunens tenestemål og økonomiske mål. Stillinga er administrativt knytt til Skule- og
kultursektoren.

Vestnes folkebibliotek har hovudbiblioteklokale i kommunehuset som ligg i kommunesenteret på Helland. Folkebiblioteket har i
tillegg fire filialar som ligg nær fire grunnskular. Folkebiblioteket har 1/1 stilling som biblioteksjef, deltids bibliotekfullmektig og
assistent, samt fire deltids filialstyrarar. Bibliotek-katalog og utlånsmodul er under automatisering (Mikromarc). Hovudbiblioteket
har Internett og knyter seg opp mot andre databaser.

Søkjarar på stillinga må ha eksamen frå Høgskule i journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. Vestnes kommunestyre har
vedtatt ei nyvurdering av folkebibliotekverksemda i år 2000. Eit forpliktande samarbeid med grunnskulen vil m.a. stå sentralt i
denne vurderinga. Biblioteksjefstillinga er no løna etter st.kode 7439, ltr. 31. Kommunen vil vurdere evt. lønkrav. Tilsetting elles
på kommunens vanlege vilkår. Det blir trekt 2 % av brutto løn til pensjonsordning.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakte kulturleiar Odd Jarle Talberg eller biblioteksjef Grethe Simonsen.

Søknad m/ vitnemål og attestar må sendast til Vestnes kommune, administrasjonsjefen, 6390 Vestnes, innan 15. februar 2000.

Arvid Hoff har permisjon i et år fra sin stilling som avdelingsle-
der for IT/Media-avdelingen ved Trondheim folkebibliotek for å
tiltre engasjement som nettredaktør for Trondheim kommunes
vevsider.

Liv Edel Berge er tilsatt som filialleder ved Trondheim folke-
bibliotek, Sverresborg filial. Hun kommer fra UBIT.

Sigrid Bremseth er tilsatt i et års vikariat som bibliotekar i
Barne- og Ungdomsavdelingen ved Trondheim folkebibliotek.
Bremseth har tidligere vært ved UB i Tromsø og nå noen måneder
ved UBIT.

Britt Kringlen er tilsatt som bibliotelsjef i Naustdal. Hun har
tidligere vikariert i stillinga.

Randi Bjørneset er konstituert som biblioteksjef i Askvoll i
ytterligere 2 år.

Nytt om navn
Lise Vik-Haugen (bildet)
startet 1.1.2000 i ny
stilling ved Høgskulen i
Sogn og Fjordane,
avdeling Fjøra. Hun har
vært tilsatt ved Sogndal
videregående skole i 3 år.

Lise Monsen, tidligere
barnebibliotekar ved
Førde bibliotek, er tilsatt som bibliotekar ved Florø vidaregåande
skule.

Wenche Søreide er tilsatt i barnebibliotekarstillinga ved Gloppen
folkebibliotek. 
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Sogndal kommune
Sogndal bibliotek

BIBLIOTEKAR

Under føresetnad av endeleg tilsagn om prosjektmidlar, er det ledig heil stilling som bibliotekar ved Sogndal bibliotek frå 1.april 2000.
Dette er ei 2-årig engasjementsstilling knytt til fou-prosjekt.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum og Sogndal
bibliotek. I tillegg til å prøve ut ny samarbeidsmodell, er målet mellom anna å gjera tilgjengeleg og presentera litteraturen ved desse tre
institusjonane på ein heilskapeleg og inspirerande måte. Det vert òg samarbeidd om indeksering av lokalhistorisk litteratur med Sogn
og Fjordane fylkesbibliotek. Det skal etablerast ei felles referanseteneste for lokalhistorie på internett. Til prosjektet er òg knytta
prosjektleiar i 40% stilling. Bibliofil er biblioteksystemet som vert nytta.

Innhaldet i stillinga vil for ein stor del bestå i katalogarbeid og konvertering av katalogar. Den største delen av jobben vil vere knytt til
katalogisering av museet sine boksamlingar. Arbeidsstad vil vera museet, folkebiblioteket og - i meir avgrensa omfang - fylkesarkivet.

Den som vert tilsett må både kunne arbeida sjølvstendig og ha gode evner til å samarbeida. Til stillinga vert det i utgangspunktet kravd
godkjend utdanning som bibliotekar. Det er sjølvsagt ein fordel at den som vert tilsett er interessert i lokalhistorie, katalogisering og it.

For søkjarar med godkjend utdanning, er stillinga er plassert i stillingskode 7026, lønnsramme 7.4-7.10 (26-32). Tilsetjing skjer på
vanlege kommunale vilkår.

Nærare informasjon om stillinga kan ein få ved å venda seg til Gerd Vik eller Susanne Daae-Qvale ved Sogndal bibliotek. Søknad med
CV og rettkjende attestar vert å senda Sogndal bibliotek, pb 154, 6851 Sogndal innan 21.januar 2000.

1999 var et farlig år for verdens journalister. Minst 36  ble drept
på jobb, og det var nesten dobbelt så mange som året før,
opplyser organisasjonen Reporters sans Frontieres (Journalister
uten grenser).

446 journalister ble arrestert i forbindelse med sitt arbeid, og 85
av dem satt ved årets utgang fortsatt bak lås og slå. 653 ble
utsatt for voldelige angrep eller trusler i året som gikk. Og 357
aviser, tidsskrifter, radio- og fjernsynsstasjoner ble ofre for
myndighetenes sensur.

«Pressefrihet eksisterer ikke i en rekke land der det i alt lever to
milliarder mennesker. I nærmere 70 andre land er pressefriheten
truet», heter det i Reporters sans Frontieres oppsummering av
året som gikk. 

Farlig år for
journalister
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Sande i Vestfold

Sande kommune har 7.300 innbyggere. Det er ca et kvarters bilvei til Drammen og Holmestrand, og ca. 50 min til
Oslo. Godt idretts- og musikkmiljø. Videregående skole. Kommunal kulturskole og fritidsklubb.

Biblioteksjef 100% fast stilling

Liker du å jobbe i et travelt og inspirerende bibliotekmiljø? Synes du det er viktig å sette både små og store kunder i sentrum? Har
du kreative evner og ordenssans? Er du i tillegg en god planlegger, har administrativ erfaring - da er du den personen vi søker!

Sande bibliotek er i Vestfold kjent som et aktivt og godt drevet bibliotek. Vi hadde 7,20 utlån pr. innbygger og over 40.000 besøk
i 1998.

Stillingen som biblioteksjef er ledig fra 1. februar 2000. Sande bibliotek er et kombinasjonsbibliotek med Sande ungdomsskole og
Haga barneskole som nærmeste naboer. Biblioteket har 3,4 årsverk fordelt på 5 ansatte, hvorav 2,5 fagutdannede bibliotekarer.

Vi har oppgradert til nyeste versjon av Mikromarc og Windows og har investert i helt nytt datautstyr. Du bør være datakyndig og
beherske verdensveven.

For stillingen kreves 3-årig utdanning fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende utdannelse. Stillingen lønnes i stillingskode 7439.
Vanlige kommunale ansettelsesvilkår og pensjonsordning KLP.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kultursjef Fred Fredriksen, tlf. 33 77 60 10.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes innen 07.02.2000 til Sande kommune, Kultursjefen, 3070 Sande.

Høgskolen har ledig følgende stilling:

Ved Høgskolen i Agder er det ledig stilling som bibliotekar i 100% stilling. Stillingen er knyttet til bibliotekavdelingene i
Kristiansand. Arbeidsoppgavene er varierte, med hovedvekt på katalogisering og publikumsarbeid.

Høgskolebiblioteket har ca. 20 ansatte fordelt på 7 bibliotekavdelinger i Kristiansand, Grimstad og Arendal. Ved innflytting på
Gimlemoen i 2001 skal 4 avdelinger slås sammen. Dette vil medføre endringer i organisasjon og arbeidsfordeling. For ytterli-
gere informasjon om biblioteket: http://www.hia.no/hiabib/

For stillingen kreves minimum godkjent bibliotekarutdanning fra Høgskolen i Oslo, avdeling for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag eller tilsvarende. Vi ønsker en medarbeider som er interessert i kunnskapsorganisering, og som har erfaring fra
katalogarbeid. Erfaring med bruk av biblioteksystemet BIBSYS vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes har rettigheter og
plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen.

Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for tekniske/administrative stillinger ved Høgskolen i Agder. Stillingen er plassert i Statens
lønnsregulativ lønnsplan 90.205, kode 1213, ltr. 23-34. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Høgskolen i Agder, Personalseksjonen, Serviceboks 422,
4604 Kristiansand innen 15.01.2000, merket med Ref nr. 64/99.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbibliotekar Jens L. Lauesen, tlf. 38 14 15 82, eller biblioteksjef Else-
Margrethe  Bredland, tlf. 38 14 11 10.
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Høgskolen i Oslo

Høgskolebiblioteket ved HiO ønsker snarest å komme i kon-
takt med bibliotekar(er) som kan tenke seg midlertidig opp-
drag av inntil 6 måneders varighet.
Tjenestested: Frydenlundbiblioteket - FBI
Oppgaver:  Publikumstjeneste, Brukerundervisning, Kat/klass

Svar til:
Hovedbibliotekar Kari Gulbraar,
Kari.Gulbraar@adm.hioslo.no
Tlf. 22 45 20 61, Fax22 45 21 15
Høgskolen i Oslo, Frydenlundbiblioteket,
Pilestredet 52, 0167 Oslo,
eller
Nestleder Helge Mjelde, Helge.Mjelde@adm.hioslo.no
Tlf. 22 45 20 63

Høgskolen i Oslo Avd JBI

BARNELITTERATURKONFERANSEN 2000
Barn, kultur og litteratur ved et tusenårsskifte
Oslo 3.-4. februar 2000

Konferansen belyser ulike perspektiver ved barns og unges
forhold til kultur og litteratur ved tusenårsskiftet. Fokus vil
settes på forandringene i mediekulturen, utviklingen av barns
egen kultur, på status for den tradisjonelle boka og de nye
mediene, på forfatterrollen, litteraturkritikken og
barnelitteraturforskningen.

Kontakt HiO, Avd JBI, Pilestredet 52, 0167 Oslo Flere opp-
lysninger om konferansen og om andre kurs på JBI: http://
www.hioslo.no/JBI/kurs/

«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 pri-
ser.

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!

Jakt på kollegaer?
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA

Postnr.          Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.      Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

Skjemaet sendes:  Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo,
vedlagt dokumentasjon av bibliotekarutdanning.

Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.



Finnmark

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

Troms

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

Nordland

Aasa Storlien
Brønnøy folkebibliotek
8900 Brønnøysund
Telefon:  75 02 06 35
Telefaks: 75 02 08 29
E-post: aasas@bronnoy.folkebibl.no

Trøndelag

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

Møre og Romsdal

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

Sogn og Fjordane

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

Hordaland

Kristin Sætre
Stord folkebibliotek
Boks 264, 5402 Stord
Telefon: 53 49 69 70
Telefaks: 53 41 59 51

Rogaland

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

Agder

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

Telemark

Turid Samset
Telemarksbiblioteket
3745 Ulefoss
Telefon: 35 94 47 33
Telefaks: 35 94 48 70
E-post: psamset@online.no

Vestfold

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

Buskerud

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

Hedmark og Oppland

Ellen Lilleng
Vinstra videregående skole
2640 Vinstra
Telefon: 61 29 23 00
Telefaks: 61 29 23 95

Østfold

Anne Woje
Fredrikstad bibliotek,
Boks 100, 1601 Fredrikstad
Telefon: 69 38 34 33
Telefaks: 69 38 34 34
E-post: annew@fredrikstad.folkebibl.no

Oslo

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

Akershus

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

Studentlaget i Oslo

Dag Risdal Stavenes
Høgskolen i Oslo
Avd. for JBI
Pilestredet 52, 0167 Oslo
Epost: Dag.r.stavenes@stud.jbi.hioslo.no

Bibliotekarforbundets lokallag



Bibliotekarforbundets styre

Leder
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

Bibliotekarforbundets sekretariat

Leder: Siri Sjursen

Organisasjons-
sekretær: Birgitta Lund-Grønberg

Adresse: Lakkegt.21,
0187 Oslo

Telefon: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96

Elektronisk post: bf@bibforb.no
URL: http://www.bibforb.no

Foto: EB

Foto: EB

Nestleder
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

Styremedlemmer
Kirsten Leth Nielsen, Deichmanske bibliotek
Mona Magnussen, Norsk Polarinstitutt
Richard Madsen, Sørfold folkebibliotek
Gro Heidi Råmunddal, Kristiansand folkebibliotek
Monica Nævra, Drammen folkebibliotek

Varamedlemmer
Lillian Rushfeldt, Vadsø bibliotek
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Elisabeth Dyvik, Norske Shell
Guri Haugan, Levanger bibliotek
Kari Elin Røyrane, Høgskolen i Bergen



B-blad

Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Sitatet:
«The kids will probably rebel against us and become librarians and
accountants.»

Pamela Anderson Lee (fra Baywatch m.m.).  


