
Bibliotekaren
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr. 2 / 2000  -  8. årgang

10 kvinner
og en Deichman

Tidemanns system
er dog det minste



Side 2 Bibliotekaren - 2/2000

Bibliotekaren
ISSN 0804-4147

Bibliotekaren utgis av Bibliotekar-
forbundet. Tidsskriftet utkommer
månedlig.

Ansvarlig redaktør
Erling Bergan

Redaksjonens adresse

Runnen 4, 6800 Førde
Tlf.: 91 31 80 01
Faks: 99 14 14 76
Epost: erlingbergan@hotmail.com

Redaksjonsgruppa

Erling Bergan (redaktør)
Anja Angelskår Mjelde (redigerer)
Hanne Fosheim (vev-redigerer)
Siri Sjursen (forbundsleder)
Birgitta Lund-Grønberg (org.sekr.)

Usignerte artikler står for
redaktørens regning.

Utgivelsesplan i 2000

Nr: Deadline: Hos medl.:

  1 22.desember 12. januar
  2 19. januar 02. februar
  3 16. februar 01. mars
  4 22. mars 05. april
  5 26. april 10. mai
  6 24. mai 07. juni
  7 21. juni 05. juli
  8 12. juli 26. juli
  9 30. august 13. september
10 27. september 11. oktober
11 25. oktober 08. november
12 22. november 06. desember

Trykk

S. E. Thoresen as

Lederen har ordet side   3

Hvilken plass skal biblioteksjefer ha i BF? side   4

Hovedavtaler prolongeres og utsettes side   6

Ny hovedavtale i Oslo kommune
   (Dokument 24) side   7

Tilbud om kurs til tillitsvalgte side   8

Bibliotekarprofesjonen - identitet
   eller identifikasjon? side   9

Læringsentertenking gir omorganisering
   også ved HiO side 11

Fem forfattere får Fritt Ords Honnør side 11

Amerikanske Patricia lager norsk intranett
   med engelsk bibliotekarutdanning side 12

HUMSAMs prioriteringer
   provoserer bibliotek-Norge side 14

Tidemanns system er dog det minste side 16

10 kvinner og en Deichman side 18

Kongen og/eller/ikke internett side 21

Vil betale forfatterdrap med egne nyrer side 21

Lokale bøker slår knock-out på
   kjendis-utgivelsene side 21

Biblioteksystemer orienterer side 22

Det flerspråklige bibliotek lever fortsatt side 22

Møtekalender side 23

Svar til Ellen Hjortsæter
   ang. dispensasjonsordningen for biblioteksjefer side 24

Dømt etter Norgesbesøk side 26

SwetsNet også med Karger og Munksgaard side 26

Innhold:



Side 3Bibliotekaren - 2/2000

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

Råtner tillitsvalgtordningen på rot?

BFs lokallag er i innspurten til å arrangere årsmøter med valg
på nye tillitsrepresentanter. I starten av et nytt år befinner vi
oss midt mellom to store lønnsoppgjør. Arbeidsplassene skal
også velge nye tillitsvalgte, og sammen med de andre fagfor-
bundene på stedet ta stilling til representansjon i arbeidsmiljø-
utvalg og ansettelsesutvalg. Kanskje også i andre typer utvalg
etter lokale behov. Signalene er entydige. Det er vanskelig, i
enkelte tilfeller umulig, å få folk til å stille opp.

Vi kan ikke se bort fra at å være tillitsvalgt er arbeidskrevende.
Selv om avtaleverket skal sikre at en får den nødvendige
anledning innenfor arbeidstiden, vil det alltid oppstå konflikt
mellom jobbrelaterte oppgaver og fagforeningsoppgaver. Dette
er en utfordring vi må leve med. Løsningen ligger i aksept og
respekt for arbeidslivets spilleregler og for det oppdrag og den
rollen som hefter ved tillitsvervet.

I Næringslivets ukeavis av 14.1.00 presenterer FAFO-forsker
Thore K. Karlsen et varsko for tillitsmannsordningen i bedrif-
tene. Tendensene som framkommer i forskningsprosjektet
Bedriftsutvikling 2000, viser liten interesse blant de ansatte for
hva tillitsvalgtapparatet driver med, og en oppfatning av deres
innsats som lite relevant for arbeidssituasjonen, særlig blant de
yngste. Tillitsvalgtarbeidet synes profesjonelt og fjernt.
Informasjonsapparatet svikter, både mellom medlemmene og
deres representanter og mellom forbundene. Avstanden mellom
medlemmene og de tillitsvalgte blir forklart delvis som en
generasjonskonflikt, og delvis som «et resultat av vår tidsånd
der det kollektive står svakere». Flukten fra de store organisa-
sjonene kan skyldes at den enkelte ikke føler seg sett. Selv om
denne undersøkelsen henter sin informasjon fra industribedrif-
ter, kan likevel resultatene gi viktige signaler for andre sekto-
rer.

Karlsen arbeider med en modell for hvordan det indirekte
demokrati i dag fungerer i paksis. Et sterkt og godt lokalt
fagforeningsarbeid, som ivaretar alle på arbeidsplassen, kan
fungere som en motmakt mot globaliseringen.

BF er en liten organisasjon i fagforeningssammenheng. Nærhet
til medlemmene og direkte demokratiske spilleregler er og skal
være våre kjennemerker. Vi ønsker å se det enkelte medlem, og
regner den unge garde som helt nødvendig for foreningens
vitalitet. Vi anbefaler unge bibliotekarer til å påta seg tillits-
verv. Å arbeide med lønns- og arbeidslivsspørsmål gir grundig
og nyttig og framfor alt interessant kunnskap og erfaring, som
også kan åpne for nye karrieremuligheter. Rett og anledning til
opplæring følger med.

Si ja når valgkomitéen spør deg neste gang! 



Side 4 Bibliotekaren - 2/2000

... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

De lokale forhandlingene er over for denne gang. En rekke
tillitsvalgte har forberedt seg godt, laget solid argumentasjon,
brust med fjøra og sett motparten i hvitøyet. Noen steder har
arbeidsgiver flakket med blikket og gitt en del, andre steder
har tillitsvalgte måttet gå slukøret tilbake til sine BFere med
lite eller ingenting å vise for seg. Alt i alt virker det som BF
nok en gang har greidd seg rimelig bra, når man sammenligner
med andre grupper. Men det vil resultatet av BFs egen evalu-
ering kunne si mer om, når den blir klar seinere i år.

Men det er ikke bare selve resultatene som påkaller interesse.
Det er også mange spennende problemstillinger som gjelder
måten tariffoppgjørene blir gjennomført på. Mange stiller et
stort spørsmål ved all den tid som så mange mennesker, på
begge sider av bordet, bruker på de lokale forhandlingene. På
den ene siden kan det se ut som en lite kostnadseffektiv måte
å avgjøre fordeling av små summer på. På den andre siden har
lokale forhandlinger kanskje også noen andre funksjoner, som
kan gis merkelapper som demokrati, jobb-beskrivelser, åpenhet
om lønnsnivåer. Og kanskje slike andre funksjoner til en viss
grad veier opp for tidsbruken?

Innad i BF har vi også problemstillinger i forbindelse med
måten lokale forhandlinger gjennomføres på. Vi er et forbund
med medlemmer som er fabelaktig godt spredd utover landet. Vi
kan ikke velge oss en håndfull tillitsvalgte for nærmere 1000
medlemmer, vi må ha flere hundre i sving! Rett nok har BFere
mange steder godt fungerende samarbeid med andre AF-
forbund. Men det er uansett noen hundre som gjør en jobb på
vegne av kollegaer. Og hva da med forhandlinger som føres av
en biblioteksjef på vegne av en bibliotekar, for å fremme denne
bibliotekarens lønnskrav? Og hva med en bibliotekar som
forhandler opp sin sjefs lønn? Er det noen som ser problema-
tiske sider ved slike situasjoner?

Vi har snakket med en BFer som er biblioteksjef. Svein Bendik
Hansen er sjef for 5 fast ansatte på Rygge bibliotek, av disse er
2 bibliotekarer, i tillegg til Svein Bendik Hansen sjølv. Han ser
behovet for en debatt om disse tingene.

- Mener du det er problematisk at biblioteksjefer er medlemmer
i BF i det hele tatt?

- Det er et problem med doble roller. Selvfølgelig arter det seg
forskjellig alt etter størrelsen på kommunen. Men dobbeltrollen
har vi vel felles. Et eksempel på dette er de lokale forhandlin-
gene, der det er et sett med prioriteringer fra fagforeninga sin
side, og et annet sett med prioriteringer fra arbeidsgiver.
Biblioteksjefer som spiller en rolle i forhandlingene blir utsatt
for et krysspress. Deltar vi som forhandlere blir vi konfrontert
med ting som ledergruppen i kommunen er blitt enige om.

- Regnes du som arbeidsgiver på jobben?

- Ja, jeg har arbeidsgiveransvar, men er ikke med i de ukent-

Hvilken plass skal
biblioteksjefer ha i BF?
Svein Bendik
Hansen intervjuet av
Erling Bergan

Dårlig Tromsø-budsjett,
men håp om nye lokaler

Vi skrev i forrige nummer av Biblio-
tekaren om folkebiblioteket i Tromsø,
bokbudsjettet deres og planene om
nye lokaler. Det siste et evig tilbake-
vendende spørsmål – hittil uten svar.
Nå er budsjettet for 2000 vedtatt, og
det gikk ikke så bra, melder BFs til-
litsvalgt ved Tromsø bibliotek, Su-
sanne Baumgärtel. – Det ser ut til at
vi har fått bokbudsjettet redusert slik
det var foreslått i rådmannens bud-
sjettforslag – med 200.000 kroner,
forteller hun. Ellers er det politisk
aktivitet rundt spørsmålet om nytt
bibliotek. Det er stor politisk enig-
het om at dette må til og det jobbes
med finansiering av nytt rådhus-
kvartal som inkluderer bibliotek.
Avisa Nordlys har vært på nåværende
bibliotek og lagde et oppslag som
kom i avisas lørdagsnummer 15. ja-
nuar, under tittelen «Stalltips fra
lesehester».

Vestfold-bokbussen øker
utlånet

Utlånet fra Vestfold fylkesbiblioteks
bokbuss kom opp i 55 973 enheter i
1999. Dette er en økning på over 5%
i forhold til 1998, da utlånet lå på
53 112 enheter, melder bibliotek-
konsulent og bokbussansvarlig Anne
I. Gran ved fylkesbiblioteket. Bok-
bussen besøker alle fylkets kommu-
ner og har 72 faste stoppesteder.
Størst økning i utlånet har bokbus-
sen i kommunene Nøtterøy, Tønsberg
og Sande. Alle kan låne bøker,
videoer og andre media gratis på
bokbussen, men de flittigste lånerne
er barn og eldre, altså de med liten
aksjonsradius. I og med at utlånet
nå går oppover, brytes en tendens
med litt synkende utlånstall fra bok-
bussen, forteller Gran. Dette er et
positivt tegn for boka:  Selv om bok-
bussen tilbyr video, lydbøker og an-
net, er det i all hovedsak bøker som
lånes ut fra bokbussen. Selv i «bunn-
året» 1998, med 53 112 utlån, var
Vestfold fylkesbiblioteks bokbuss den
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lige møtene i ledergruppa. Der
sitter etatsjefene, nivået over
der jeg sitter.

- Du førte de lokale forhand-
lingene for BFerne i Rygge nå
i høst?

- Ja. Det var litt spesielt.
Under normale omstendighe-
ter hadde plasstillitsvalgt ført
disse forhandlingene. Men jeg
tok dette nå sist. Da ble
krysspresset veldig tydelig for
meg. Kommunen har bestemt
seg for å prioritere visse
grupper, noe som også jeg er
gjort kjent med i min rolle. Så
kommer jeg inn på vegne av BF og vil ha resultatet i en
annen retning. Men uansett om du er forhandlingsleder eller
vanlig BF-medlem, mener jeg at biblioteksjefen kommer i en
dobbeltrolle.

- Hvordan håndterer andre fagpersoner i lederstillinger i
kommunen dette?

- Hvem du skal solidarisere deg med åpner for subjektive
vurderinger. Selv legger jeg mest vekt på at jeg er fagorgani-
sert, at jeg er i samme forbund som de andre bibliotekarene.
Men du presses av prioriteringene oppover. Selvstendighe-
ten vår ble svekket.

- Er det like legitimt for biblioteksjefer å bruke BF til å
slåss hardt for sine egne lønnskrav, eller bør biblioteksjefer i
BF holde seg mer i bakgrunnen?

- Hvis vi biblioteksjefer skal legge bånd på oss og holde oss
på avstand, da stiller jeg spørsmål ved om vi blir B-medlem-
mer i BF. Jeg syns det blir vanskelig om vi skal ha en slik
særstilling. Her må vi pukke på retten vår til å regnes som
arbeidstakere og BF-medlemmer. Vi må pukke på selvsten-
digheten som fagorganisert. Men vi må diskutere de spesi-
elle sidene ved denne doble rollen.

- Syns du selv du er høytlønnet?

- Nei, for all del. Det siste lønnsopprykket jeg fikk var
under de lokale forhandlingene nå i høst. Da gikk jeg opp
fra lønnstrinn 34 til 37, og det var 7 år siden forrige
opprykk, da jeg fikk 1 lønnstrinn gjennom Norsk Kommune-
forbund. Jeg burde nok krevd 40, når jeg nå hadde sjansen.
Det var en bommert. Man kan ikke i lengden være forsiktig
og passiv, og plassere seg selv  i bakgrunnen, med ltr. 37.
Man kan ikke begrense seg til bare å applaudere kollegaer
som rykker opp. Det er en umulighet for biblioteksjefer bare
å gjøre det. Vi kan ikke legge bånd på oss her. Det tjener
ikke arbeidskollegaene våre heller. Det er en fordel for dem
at vi rykker opp, at vi bidrar til å trekke dem opp etter oss.
Jeg aksepterer ikke en B-status i forbundet. I så fall har vi
ikke noe der å gjøre. Vi biblioteksjefer må være aktive som
BF-medlemmer.

- For deg som biblioteksjef, er det andre spørsmål enn lønn
som du synes BF burde jobbe med?

bokbussen i landet - av i alt 48 bok-
busser - som hadde høyest utlån.
Landsstatistikken for 1999 foreligger
ikke enda.

Piratkopiering et stort
problem

Det russiske kulturlivet kjemper en
nesten håpløs kamp mot pirat-
kopiering av filmer, CD-er, program-
vare, CD-ROM og til og med bøker.
Virksomheten berøver både myndig-
heter og innehavere av opphavsret-
tigheter store beløp. Pressgrupper,
både innen- og utenlandske, forsø-
ker å få myndighetene til å gå mer
helhjertet inn i kampen mot uvese-
net, melder nyhetsbyrået IPS. Kreml
skal ha lovet å iverksette en omfat-
tende aksjon mot omsetning av pirat-
kopier og politiet gjennomfører re-
gulære raid mot gateselgere og kios-
ker, beslaglegger falske varer og bøte-
legger selgerne. Siden begynnelsen
av 1999 har skattepolitiet gjennom-
ført rundt 300 razziaer i Moskva og
beslaglagt om lag 40.000 videoer og
50.000 piratkopierte CD-plater. Men
bare 75 personer er blitt bøtelagt og
bare ti saker er blitt gjenstand for
kriminell etterforskning.

Medlemsvekst i ALA

The American Library Association
(ALA) melder at de ved årsskiftet
1999/2000 hadde 58.777 medlem-
mer. Dette er det høyeste medlems-
tall i ALAs historie, og innebærer en
økning på 3.459 medlemmer i løpet
av 1999. Medlemsmassen i ALA for-
deler seg med 54.692 personlige med-
lemmer, 3.931 organisasjoner med
medlemskap og 154 firma-
medlemskap.

Amerikansk senator
ønsker bibliotek-filtre

Like oppunder jul i fjor holdt den
amerikanske senatoren John McCain
en tale, der han bl.a. sa:  «Every

�

Biblioteksjefer som spiller en
rolle i forhandlingene blir
utsatt for et krysspress,
hevder Svein Bendik Hansen.
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- Ja. Blant annet det som gjelder ledelseskompetanse. Jeg har
gått på 10 vekttallskurs i ledelsesutvikling ved Høgskolen i
Østfold. Det har vært et deltids studium over 2 år, lagt inn i
arbeidstida og betalt av arbeidsgiver. Vi har brukt 2 dager pr.
måned i en toårsperiode. BF burde jobbe for at flere får slike
muligheter. BF burde ta problemstillinga med de nye forskrif-
tene til biblioteklova og ikke-biblioktekarers muligheter til å
bekle sjefstillinger i store norske folkebibliotek. BF må være
offensiven på kompetanseutvikling innen ledelse. Jeg ser at BF
har en misjon på mange andre områder enn lønn. Jeg vil ikke
bli sett på som ensidig opptatt av lønn, for det er jeg ikke. Det
var bare eksempelet fra de lokale forhandlingene som var
ferskest nå, for å tydeliggjøre vår dobbeltrolle som fagorgani-
serte. Det er nok heller ikke lønnsspørsmål som best begrunner
BF som forening, sier Svein Bendik Hansen til slutt.

school and library should be required
to buy filters — they are only $25
— to keep out materials that are not
suitable for children the same way
in which the library board filters
printed materials for the library...
You don’t keep Hustler in your
library, do you?» Som kandidat i det
amerikanske presidentvalget forven-
tes han å koble filtrering av biblio-
tekenes internett-informasjon, til
rabattordninger på bruk av telenet-
tet til Internett, melder Library Jour-
nal.

Clinton planlegger sitt
eget bibliotek

Bill Clinton har bedt næringslivet i
hjemstaten Arkansas om tilskudd til
å få bygd et president-bibliotek til
125 millioner US dollar i  Little Rock.
Hans visjon er at biblioteket skal bli
en «stråle av håp» i  Clintons plan
for å bruke sin egen tid etter at
presidentperioden er over, til å løse
rasemessig, etnisk og religiøs strid,
melder American Libraries Online.
Det var under en tale i Little Rocks
handelskammer at han ba om pen-
ger til dette, for å kunne «gi noe til-
bake til denne delstaten og dette
lokalsamfunnet, som har gitt meg så
mye.» Og han la til at han ønsket at
det skulle bli et museum, men ikke
et mausoleum.

Lønnskrav i New Yorks
bibliotek

Med bakgrunn i lave lønninger og
utslitte medarbeidere, har
fagforeningsledere og ledere i New
Yorks tre folkebibliotek sendt en
oppfordring til bystyret om å arran-
gere høringer om den pågående
personalkrisa. Mens 5-årskontrakten
for byens ansatte går ut 31. mars i
år, ligger de bibliotekansattes løn-
ninger så langt etter at Lee Saunders,
lederen for byens paraply fagforening
«District Council 37», har kommet
med forslag om å opprette et
«urettferdighetsfond» til forbedring

�

De fleste er vant til å forholde seg til hovedtariffavtalen fra tid
til annen. Det er den som regulerer lønna vår og er gjenstand
for store forhandlinger med to års mellomrom. Men det finnes
en annen viktig avtale mellom partene i arbeidslivet, en avtale
med et navn som av mange forveksles med hovedtariffavtalen.
Det er hovedavtalen.

Og hovedavtalen sier ingenting om lønn, arbeidstid, overtid, o.l.
I hovedavtalen står det hvordan partene skal forholde seg til
hverandre. Det er den som forteller hvem som har rett til å
forhandle, hvem som kan være tillitsvalgt, rettigheter og
plikter for tillitsvalgte, hvilke saker arbeidsgiver har plikt til å
informere tillitsvalgte om, hvilke saker som kreve drøftinger og
hvilke som krever reelle forhandlinger, noe om hvordan for-
handlinger skal gjennomføres, utforming av personalpolitikk,
likestillings- og kompetanseutviklingstiltak, m.m.

Hovedavtalen i kommunal sektor, det som også kalles KS-
området (alle kommuner og fylkeskommuner bortsett fra Oslo),
ble siste gang inngått for perioden 1.1.1998 – 31.12.1999. Den
er altså egentlig utgått på dato, men forhandlinger om ny
avtale for den perioden vi er godt inne i allerede, er utsatt.
Situasjonen er altså at det skal komme en ny avtale, men den
er ikke klar ennå.

Hovedavtalen statlig sektor har partene blitt enige om å prolon-
gere, dvs. at den fortsetter uten endringer for en ny periode.

Hovedavtalen for Oslo kommune er forhandlet ferdig. Se egen
artikkel om dette. 

Hovedavtaler prolonge-
res og utsettes
Siri Sjursen
Forbundsleder

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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Nye Hovedavtale med tilhørende avtaler, i alt 12 avtaler, ble
ferdigforhandlet i november måned 1999.  Avtalen dekker,
foruten hovedavtalen, områdene medinnflytelse/med-
bestemmelse, avtale om kontaktutvalg, behandlingsmåter i
ansettelsessaker, forhandlingsordningen i kommunen,
forhold rundt fastlønnede tillitsvalgte, opplæring, effektivi-
sering og omstilling, likestilling, omplassering av
overtallige, bruk og innføring av datateknologi og fleksitid i
kommunen.

Konkurranseutsetting

Generelt kan det poengteres at konkurranseutsetting har
fått en større og mye mer sentral plass i avtaleverket i de
nye avtalene. Dette kom ikke som noen overraskelse i og
med at Oslo kommune i prinsippet ønsker å konkurranse-
utsette så mye som mulig av kommunens virksomhet innen
for de nærmeste årene. I tråd med dette er terminologien
også justert. Uttrykk som etatsleder er f.eks. byttet ut med
virksomhetsleder. Konkurranseutsetting er et forhold BF
sentralt nok bør engasjere seg i, i tiden som kommer. Det er
hevet over enhver tvil at også biblioteksektoren vil bli
utsatt for dette fenomenet, og da er det viktig at vi er
forberedt.

Kommentarer innlemmet i avtalene

I de nye avtalene er mange av kommentarene i de forrige
avtalene nå er innlemmet som en en del av avtalene. Dette
gjør hele dokumentet noe lettere leselig. Dessverre klarte vi
ikke å få med oss avtalen om 10% regelen for representasjon
med observatørstatus i medbestemmelseutvalget.  Dette vil
nok merkes en del steder der det ikke er mange AF medlem-
mer.

Partsforhold

Alle foreningene i Oslogruppen (tilsvarer 13-gruppen i KS)
ønsket eget partsforhold med forhandlingsrett i forhold til
kommunen. På denne måten ville Bibliotekarforbundet i
Oslo komme på linje med forbundet i KS-området, der eget
partsforhold har vært en realitet en stund.  I en tid med
usikkerhet om fremtidig organisering ville det ha vært en
fordel om BF i Oslo kunne ha stått på egne bein. Dette
kravet klarte vi dessverre ikke å få gjennomslag for.

Fastlønnede tillitsvalgte

Med oppsplittingen av AF var det ikke uventet at vi ikke
kunne beholde alle våre faste tillitsvalgte. Med den nye

Kirsten Leth Nielsen
Avdelingsleder
Det flerspråklige
bibliotek, Deich-
manske bibliotek

Ny hovedavtale i Oslo
kommune  (Dokument 24)

�

av lønningene, selv før selve forhand-
lingene har kommet i gang. Begyn-
nerlønn for bibliotekarer i New York
er 31.296 US dollar. Dette er mindre
enn bibliotekarer i byens skoler tje-
ner, og vesentlig mindre enn det
mange i drabantbyene og i andre
amerikanske byer tjener. Selv om tje-
nestemenn i byen har uttrykt bekym-
ring for at en lønnsjustering for bi-
bliotekarer kan føre til press fra
større fagforeninger, for eksempel fra
dem som representerer lærere eller
politiet, så er pengesummene det er
snakk om relativt små. Fra fagfore-
ningshold blir det nevnt at 15%
lønnsøkning kan koste 9 millioner
US dollar, melder Library Journal Di-
gital.

Svenske bibliotekvenner
samordner seg

Bibliotekene i Stockholm har et tjue-
talls venneforeninger. Nå har det blitt
etablert en paraplyorganisasjon for
disse, melder DIK Forum. Under det
konstituerende møtet ble det uttalt
at det var viktig at bibliotekene i
bydelene fikk leve. Flere av dem er
nedleggingstruet. Hensikten med
den nye organisasjonen er å være et
forum for erfaringsutveksling, å for-
midle informasjon til og fra byens
bibliotek, samt etter behov å være
base for felles aksjoner.

Jeltsin med eget
bibliotek

Russlands nylig avgåtte president
Boris Jeltsin vil i likhet med Sovjetu-
nionens tidligere president Mikhail
Gorbatsjov lede sitt eget institutt, og
reise verden rundt. Det opplyste
Jeltsins datter og rådgiver Tatiana
Diatjenko etter Jeltsins avgang i ja-
nuar. - Nå vil pappa lede sitt eget
institutt. Instituttet vil ha et biblio-
tek og arkiv og jeg skal hjelpe ham,
sa Diatjenko i et avisintervju, i følge
NTB.



Side 8 Bibliotekaren - 2/2000

... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

avtalen har vi syv tillitsvalgte mot ti i forrige periode. To av de
vi mistet var opptatt av NITO, så i realiteten står vi igjen med
en mindre enn før.

Forhandlingsordningen/streikerett

I den nye avtalen har kommunen satt en effektiv stopper for at
en streik kan settes i verk umiddelbart etter at et brudd
foreligger. I følge avtalen kan streik ikke iverksettes før etter at
den avtalte svarfrist er utløpt, noe som i praksis ofte vil bety at
en eventuell steik vil måtte foregå i ferietiden!

Opplæring og utvikling

Denne avtalen vil bli tatt opp igjen senere idet den selvfølgelig
må sees i forhold til den kommende EVU-reformen.

Fleksitidsordningen

Avtalen om fleksitid er nå mer i tråd med den som gjelder i
staten. Det er bl. a. nå mulig å opparbeide en sammenhengene
ukes fleksitid, mot bare to dager i den gamle avtalen.

I skrivende stund foreligger den nye avtalen ennå ikke som
trykt dokument. 

�

NFF-medlemmer får DF-
Revy likevel

Etter at det i fjor høst ble krøll på
linja mellom Danmarks Forsknings-
biblioteksforening (DF) og Norsk
Fagbibliotekforening (NFF), kan NFFs
leder Dagmar Langeggen melde at de
nå har funnet en løsning på blad-
spørsmålet. Alle medlemmer av Norsk
Fagbibliotekforening (NFF) vil fort-
satt motta DF-Revy. I fjorårets
siste nummer av DF-Revy orienterte
NFF om at samarbeidet med DF var
avsluttet. Etter at bladet var gått i
trykken tok DF initiativ til nye for-
handlinger. På tampen av 1999 kom
de fram til en avtale som begge par-
ter kunne akseptere. Den nye avta-
len løper frem til 2002.

Fortsatt drift av Kultur-
nett Østfold

Web-konsulent Heidi E. Ryan ved
Østfold fylkesbibliotek melder at det
er funnet midler til fortsatt drift av
Kulturnett Østfold, ut år 2000. Dette
blir markert ved at Kulturnett Øst-
fold har fått ny layout og en stram-
mere redigering. Ryan ber om reak-
sjoner fra brukerne på dette. Kultur-
nett Østfold finnes på http://
ostfold.kulturnett.no.

Kraftig aktivitetsvekst
ved Høgskolen i Vestfold

I årsmeldinga fra biblioteket ved
Høgskolen i Vestfold kan vi lese om
piler som peker oppover, i hvert fall
når det gjelder brukernes aktivitet:
«Det har vært en sterk økning i bru-
ken av bibliotekene i 1999, og der-
med også en sterk produktivitets-
vekst innenfor omtrent samme per-
sonalmessige og økonomiske rammer
som i 1998: Utlånet har økt med 18
% ; Innlån fra andre informasjons-
leverandører har økt med 17 % ;
Antallet aktive lånere har økt med
11 % ; Besøket på bibliotekets hoved-
nettside har økt med 33 % og med

Grunnkurs for kommunesektoren

De endelige datoer for tillitsvalgtkurs på kommunal sektor i år
er nå klare. Det dreier seg om grunnkurs i to deler, A og B. Hver
av delene er på 3 dager. Det går en runde på våren og en på
høsten. Kursene holdes i Bibliotekarforbundets lokaler i Lakke-
gata 21. Datoene er som følger:

Våren 2000:

Del A 20.  -  22. mars
Del B   5.  -    7. april

Høsten 2000:

Del A   6.  -   8. september
Del B   4.  -   6. oktober

For nærmere informasjon om kursene, ta kontakt med leder Siri
Sjursen eller organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg i
Bibliotekarforbundets sekretariat i Lakkegata, tlf. 22 17 04 95.
Påmelding skjer også til BFs sekretariat. Telefon, faks og epost-
adresse til BF finner du på nest siste side i bladet. 

Tilbud om kurs til
tillitsvalgte
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64% for hele bibliotekets  vevtjeneste
; Nedlasting av nettpublikasjoner ut-
gitt av biblioteket har økt med 170
% ; Bibliotekpersonalet står for en
betydelig undervisning av studenter.

Store prosentmessige økninger er
selvfølgelig ikke så interessante hvis
utgangspunktet er lavt nok. Men
HVE-Biblioteket var allerede fra før
av et av de høgskolebibliotek som
hadde høyest utlån i landet i forhold
til størrelse. I forhold til ressurser er
HVE-biblioteket kanskje det mest-
kostnadseffektive høgskolebibliotek.
Også når det gjelder bruk av digitale
ressurser er HVE-biblioteket langt
framme. Vi er bl.a. landets største
digitale Bibsys-bibliotek, i betydnin-
gen av at vi er det bibliotek som har
flest publiserte digitale dokumenter
registrert i Bibsys.»

Biblioteksmitte?

«Tenk over hvor uhygienisk det er å
hoste bakterier ned i hånden og kan-
skje håndhilse på en person like et-
terpå. For ikke å snakke om å ta i
dørhåndtak, selvservering av kaffe på
kaféer, kantiner, berøring av mat osv.
Overalt blir folk utsatt for din smitte.
-  Mens vi er inne på omtrent samme
emne - hvordan kan det ha seg at så
mange mennesker må slikke på fin-
grene når de blar i offentlige blader
og tidsskrifter på bibliotek og lig-
nende? Gå i deg selv, og ikke spre
smitte til andre!»  Haidi Myhre i Af-
tenposten 6/1-2000.

Bibliotek hver dag!

I januar tok Grünerløkka filial av
Deichmanske bibliotek til med å
holde åpent hver dag hele uka. Sam-
tidig forskyver de åpningstidene for
å gjøre det lettere å komme til bi-
blioteket. - Vi ligger her på
Grünerløkka hvor det er veldig mye
byliv, folk er mye ute og går i hel-
gene og søndagene. Men samtidig er
det en stor andel av mennesker med
innvandrerbakgrunn, og de har ikke
den samme tur-tradisjonen som vi

«Nytt årtusen – ny kompetanse» var tittelen
på NBFs seminar i Oslo den 17.-18.januar. Vår
leder hadde et innlegg hun hadde kalt
«Bibliotekarprofesjonen – identitet eller
identifikasjon.» Her gjengis hoved-
synspunktene.

En profesjon er et yrke, et håndverk med gjenkjennbare
kunnskaps- og ferdighetstrekk. Yrkesutøverens identitet er
sterkt knyttet til disse trekk og til utøvelsen, men også til
de politiske, sosiale og kulturelle oppgaver og sammenhen-
ger yrket er gitt og utøves i. Jeg vil påstå at norske
bibliotekarer – til felles med bibliotekarer ute i verden for
øvrig – tilhører en profesjon, et yrke, et håndverk med
sterke følelser av identitet, men med visse vanskeligheter
med å definere denne i klartekst eller å finne målbare
identifikatorer for det vi produserer.

Bibliotekarer ser sine oppgaver, sin produksjon, i forhold til
oppdrag, enten det er innen fag- og forskningsbibliotek, i
private bedrifter eller i folkebibliotekene. Utdanning og
utøvelse har alltid innrettet seg etter tidens krav og
samfunnets behov. Det er derfor av den største betydning
for vår eksistensberettigelse å kjenne og forstå tidens krav,
og å stadig reflektere over yrkets kjerne, dets produkter,
dets identifikatorer. Målet er å ivareta de verdier og
håndverkstradisjoner vi ønsker å føre videre, og i tillegg
tilføre standen nødvendige nye kunnskaper og ferdigheter.
Det er en banal sannhet at bibliotekaren må være i stand
til å beherske sin tids mest avanserte verktøy. Spørsmålet
er hvordan vi skal få det til, ikke bare for nye kull bibliote-
karer, men også for 60-, 70- og 80-tallsgenerasjonene.

Bibliotekarer må finne nye identifikatorer eller
identifikasjonsparametre i forhold til det globale perspek-
tiv, til nye former for vitendeling, til evaluering av nye
kilder på nettet og til nye pedagogiske utfordringer. Vi må
lære oss å beherske de nye verktøy og utnytte mulighetene
de gir for innhenting av informasjon og for formidling i nye
former. Vi må utnytte de nye media til å nå de samme mål
som må være bibliotekenes hovedoppgave: Å gi mening for
mennesker i kunnskapssamfunnet. Men la oss ikke kaste
barnet ut med badevannet. Det nye må komme i tillegg og
bare erstatte tilbud som betyr kvalitetsforbedring. De nye
kunnskaper må ikke føre til en utarming av basiskunn-
skapene.

Hva er så Bibliotekarforbundets budskap?

- Bibliotekarforbundets idé bygger på en oppfatning av
bibliotekarprofesjonen som et yrke med gjenkjennbare
fellestrekk på tvers av sektorer.

- Vi holder fast på at bibliotek-Norge trenger kompetanse
på høyt nivå. Akademisering av utdanningen er i tråd med

Bibliotekarprofesjonen –
identitet eller identifikasjon

Siri Sjursen
Forbundsleder

�
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har - og de trenger heller et møte-
sted. Samtidig vet vi at folk, og spe-
sielt småbarnsfamilier, har mer tid i
helgene, sier avdelingsleder May
Haakensen til Aftenposten. Dette er
den andre bibliotekfilialen i sentrum
som holder åpent søndager, etter
Majorstua filial. Åpningstidene på
Grünerløkka er mandag, tirsdag og
onsdag kl. 11-18, torsdag og fredag
11-16, lørsdag kl. 11-15, og søndag
kl. 12-16.

Norsk bok om biblio-
teket  i Alexandria

Det norske forlaget Faktum Orfeus
har sikret seg rettighetene til å gi ut
den offisielle boken om det nye bi-
blioteket i Alexandria på det inter-
nasjonale markedet, melder Aften-
posten. Boken er under arbeid, og
vil bli gitt ut kort tid etter at biblio-
teket i Egypt, som er tegnet av det
norske arkitektkontoret Snøhetta AS,
er ferdigstilt. Foruten bilder og essays
av internasjonalt anerkjente
arkitekturteoretikere, skal boken ha
et kapittel om det historiske biblio-
teket, som ble ødelagt på 200- og
300-tallet etter Kristus. Biblioteket
ble grunnlagt rundt år 300 før Kris-
tus og var antikkens største, med en
samling på rundt 700000 bokruller.
Nå reises en ny bygning på drøyt
80.000 kvadratmeter. UNESCO og den
egyptiske stat har vært pådrivere,
med bidrag fra mange land, bl.a.
Norge. UNESCO har sagt ja til å stå
som offisiell samarbeidspartner i bok-
prosjektet, uten å bidra økonomisk.
Boken skal gis ut på engelsk og på
arabisk, i samarbeid med det egyp-
tiske forlaget Dar el Shorouk. Åpnin-
gen av biblioteket har snart vært
utsatt flere ganger enn det nye nor-
ske Rikshospitalet. Fortsatt er det
uklart når «Bibliotheca Alexandrina»
offisielt åpnes. Kanskje i mai, kan-
skje til høsten. Bibliotekbygningen
er trekvart ferdig, og det gjenstår
bare mindre arbeider før veggene og
taket er på plass. Så starter de siste
arbeidene inne i gigantbygningen, og
med å gjøre utearealene i stand.
- Det har dratt ut i tid, men det er

utviklingen i våre naboland og med utdanningstrender gene-
relt.

- Vi har p.t. to fullverdige utdanningstilbud og det tredje er
like om hjørnet. De representerer ulike vinklinger og noe ulik
vektlegging, sammensetning og utforming av dels tradisjonelle
bibliotekfag, dels nye spesialiseringer. Dette mener BF er
nødvendig og bra.

- De nye modulbaserte utdanningsmodellene for bibliotekfag,
vil fremskaffe flere folk med nye fagkombinasjoner, der et
bibliotek grunnfag utgjør den minste biten. BF har et landsmø-
tevedtak på 40 vekttall bibliotekfag i en cand.mag.grad for å
kunne bli medlem, noe som selvsagt ikke er til hinder for
ansettelse. Jeg vil ikke utelukke at vi må ta stilling til andre
sammensetninger i framtiden. Et mangfold av fordypningsfag,
gjerne ervervet etter bibliotekets/arbeidsgivers lokale behov,
vil kunne berike norske bibliotek.

- Når det gjelder biblioteklederkompetanse, mener BF det er
viktig å holde fast på at de beste lederne for bibliotekene, skal
ha bibliotekarutdanning som basis. Det har med forståelse for
og identifikasjon med bibliotekets idégrunnlag og verdier å
gjøre. Videre stiller vi spørsmål ved om grunnutdanningene,
slik de presenterer seg, forbereder sine kandidater godt nok til
lederrollen. Ledelsesteori og –forståelse er både nyttig og
nødvendig, ikke bare for biblioteksjefer og for mellomledere,
men for alle bibliotekarer. Fordi endringsdyktige og lærende
organisasjoner trenger kunnskapsrike, ansvarlige og innovative
medarbeidere.

- Det må satses mer på etter- og videreutdanning. Ansvarlige
institusjoner og forvaltningsledd må slutte å skyve på dette
ansvaret og ta ansvar. Vi trenger en instans som tar ansvaret
for å være pådriver og å samordne tilbudene. Det burde
muligens være bibliotekarutdanningen ved HIO, som har
tradisjonene og de lengste erfaringene, og som hittil har
innehatt hegemoniet for denne utdanningen og har stått for
den felles sosialiseringen som vi føler er så viktig å bringe
videre til nye generasjoner av bibliotekarer.

- Utdanning koster både tid og penger. Kompetansereformen
vil gi muligheter. BF arbeider for at denne reformen skal gi
reell uttelling også for de såkalte utdanningsgruppene.

- Vi trenger flere desentraliserte tilbud og fjernundervisning-
stilbud. Særlig 60, 70 og 80-talls generasjonene av biblioteka-
rer trenger oppfølging. Fylkesbibliotekene kan være en god
samarbeidspart og kunne revitaliseres ved sterkere involvering
i slike tilbud.

- Kompetansebehov hos utøvende bibliotekarer bør kartlegges
og analyseres. Det må lyttes til signaler fra miljøet. Lederne
trenger oppgradering og videreutvikling innen nye ledelses-
verktøy, økonomistyring og kommunikative arbeidsmetoder.
Skolebibliotekarene trenger fornyet kunnskap om pedagogiske
metoder i forhold til utdanningsreformene. Alle trenger å
beherske nye digitale verktøy og media, tilstrekkelig teknisk
innsikt, evalueringsmetoder for nye informasjonsbærende
uttrykksformer, og ny didaktikk til hjelp i formidlingsarbeidet.

- Det kunne utvikles en egen fagdidaktikk knyttet til de
enkelte fagmoduler, slik lærerskolene gjør. Alternativt vil nye
problembaserte arbeidsmetoder gjennom hele studiet eller ett
obligatorisk fordypningsemne med feltstudier, slik Tromsø-

�
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fordi vi ikke vil ofre kvaliteten for å
bli fortest mulig ferdig, sier Craig
Dykers i Snøhetta.

Bærum med nettsted om
litteraturpriser.

Bærum bibliotek har laget et nett-
sted med oversikt over litteratur-
priser. På nettstedet finnes 34 nor-
ske priser og 15 utenlandske priser
fra Danmark, Sverige, Fellesnordiske
priser, Frankrike, Storbritannia, Tysk-
land, USA, pluss internasjonale pri-
ser. Prisene er presentert med pris-
vinnere og årstall og lenker til orga-
nisasjoner og forlag som deler ut pri-
sene. Avdelingsleder Lasse Christen-
sen ved Bærum bibliotek håper nett-
stedet vil komme til nytte for aviser,
tidsskrifter, forlag, bokhandlere, bi-
bliotek og alle litteraturinteresserte.
De vil gjerne bidra til at prisvinnere
blir husket, brukt i utstillinger på
bibliotek og ikke minst lest enda mer.
Nettstedet finnes på http://
www.barum.folkebibl.no/utiverden/
litteraturpris/

Smaalensveven.no

Prosjektet Smaalensveven.no er et
interkommunalt samarbeidsprosjekt
for å presentere regionen Indre Øst-
fold og de 10 kommunenes informa-
sjon om offentlig og kommunal for-
valtning, kulturliv og næringsliv på
web, melder prosjektansvarlig og
fylkesbiblioteksjef i Østfold, Svein E.
Nilsen. Prosjektet innebærer Inter-
kommunalt samarbeid på et bredt
plan med aktiv deltakelse fra kom-
munene, næringslivsinteresser og
kulturlivet. Prosjektveven skal syn-
liggjøre prosjektets utvikling og ak-
tiviteter, og den skal være et red-
skap for debatt for politikere, ansatte
i kommunene, innen næringsliv og
kultur. Det legges vekt på
synergieffekter og samhandlingen
også mot andre prosjekter og orga-
nisasjoner. Smaalensveven kan man
finne på http://
prosjektvev.smaalensveven.net/

1. januar ble en omorganisering effektuert ved Høgskolen i
Oslo, slik at den sentrale administrasjonen nå består av fem
seksjoner. En av disse er en ny «Seksjon for læringsmiljø og
pedagogisk utvikling», bestående av   Høgskolebiblioteket,
AV-tjenesten på Bislet og PUS (Pedagogisk utviklingssenter).

- Høgskolebiblioteket har siden etableringen i 1996 arbeidet
målrettet for realisering av læringssentermodellen, som
både innebærer en pedagogisk tilrettelegging for bruk av
bibliotek og IT i undervisning og studier, og et mer helhet-
lig fysisk læringsmiljø for studentene, sier bibliotekleder
Hans Martin Fagerli, som blir direktør for den nye seksjo-
nen. - Pedagogisk utviklingssenter er opprettet bl.a. med
henblikk på å løse den første oppgaven, mens Høgskole-
biblioteket gradvis har tilrettelagt sine arealer for studente-
nes arbeidsbehov. Høgskolebibliotekets primære innretning
skal være lærings- og studieorientert. AV-tjenesten og IT-
støtte for studentene hører naturlig til i dette miljøet, sier
han.

Etableringen av den nye seksjonen, som omfatter 41
årsverk, er en formalisering av allerede eksisterende an-
svarsområder, med den forskjell at IT-støtten for Felles-
bibliotekets student-PCer overføres fra Driftsseksjonen.
Seksjonenes ansvarsområde skal være lærings- og studie-
orientert. I dette inngår et administrativt ansvar for PUS,
som imidlertid fortsatt vil ha et eget styre for sin faglige
virksomhet, melder informasjonskonsulent Jon Li ved
Høgskolen i Oslo. 

Læringssentertenking gir
omorganisering også ved HiO

modellen har, gi studentene muligheter til å knytte teori
og praksis sammen.

- Generelt må bibliotekene og bibliotekarene rustes til å
møte utdanningssamfunnet i vid forstand, ved bl.a. å gi
rom for å være med og skape lærende organisasjoner.
Utdanningen av bibliotekarer må forberede dem på å kunne
delta i og bidra i et ledelsesfremmende miljø i arbeidsli-
vet.

Institusjonen Fritt Ord har besluttet å tildele fem forfattere
årets Honnør-priser. Overrekkelsen fant sted 31. januar. De
fem forfatterne er Hans Fredrik Dahl, Geir Hestmark, Geir
Kjetsaa, Tor Bomann-Larsen og Torill Steinfeld. Dahl får
prisen for sin biografi om Quisling, Hestmark for sin biografi
om W.C. Brøgger, Kjetsaa har skrevet om Tolstoj, Dostojevski
og flere andre, Bomann-Larsen har skildret Roald Amundsen
og Sigurd Christiansen, mens Torill Steinfeld har skrevet om
Camilla Collett.

Fem forfattere får Fritt Ords Honnør
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- Utdanninga i Newcastle
er svært interessant. Vi
blir utdannet for et bredt
spekter av jobber. Det
åpner seg nok flere
muligheter, ja. Den
jobben jeg har nå er et
eksempel på det.

Vi  venter litt med å
spørre om Patricias jobb i
Direktoratet for arbeids-
tilsynet. Vi vil høre litt
om bakgrunnen hennes
først. Patricia Theriault
er opprinnelig fra Rhode
Island i USA. Etter
Bachelor of Arts i spansk
litteratur kom hun til
Norge og Bergen. Der tok
hun engelsk grunnfag og
mellomfag, og fikk
dermed sin cand.mag.
Etter å ha smakt litt på
kunsthistorie, fant hun
fram til bibliotekfag
grunnfag som JBI tilbød
som fjernstudium.
Katalogdelen ble tatt
mens hun jobbet på

biblioteket ved Norges Handelshøyskole. Etter hvert
fant hun ut at det var bedre å ta bibliotekfag som
Master-studium på sitt eget morsmål. Universitetet i
Newcastle ble stedet for ett års knallhard jobbing
med dette. Nå er hun tilbake i Norge, med en
spennende kompetanse å møte norske bibliotek- og
informasjonsutfordringer med.

- Hvorfor valgte du Newcastle?

- Jeg søkte fem forskjellige skoler. Andre hadde mer
IT-vinkling. Jeg valgte Newcastle blant annet fordi
det var en bredere utdanning der. Jeg trengte det,
siden jeg ikke var utdannet bibliotekar i utgangs-
punktet. Det ble også billigere for meg i Newcastle
enn de andre aktuelle stedene.

- Det var flere studenter på Master-studiet som ikke
var bibliotekarutdannet fra før?

- Studiet tiltrakk seg folk med mange forskjellige
bakgrunner. Det var folk med IT-bakgrunn, andre
hadde utdanning innen  historie og språk, noen var
lærerutdannet. Det var mye forskjellig. Bare én av de
45 heltidsstudentene var i utgangspunktet bibliote-
kar. Blant deltidsstudentene var andelen biblioteka-
rer høyere.

- Det er et studium i arkivkunnskap i den samme
avdelingen ved universitetet?

- Vårt studium het «Information and Library Mana-
gement». Parallelt gikk det et Master-studium i
«Information and Records Management». Dette var
mer orientert mot arkiv. Vi hadde en del obligato-
riske fag felles med disse studentene det første halve
året. Etter det var vi helt adskilt.

- Hva kjennetegner den utdanninga du tok?

- Det har en klar orientering mot «management». Vi
lærer hvordan lede og organisere håndtering av
informasjon, enten det dreier seg om å finne fram
informasjon, lage informasjon eller spre informasjon.
Avhengig av hvilke interesser du har kan du orien-

Amerikanske Patricia lager
norsk intranett med engelsk
bibliotekarutdanning

BF har fått et nytt medlem. Patricia Theriault har ikke sin utdanning fra
Dælenenggata eller Bislet. Heller ikke fra Tromsø. Hun er amerikansk, med arbeids-
erfaring fra Norge og Master Degree i Information and Library Management fra Uni-
versity of Northumbria at Newcastle. Ingen vanlig utdanning for bibliotekarer i
Norge. Men det er kanskje nye utdanningskombinasjoner som blir mer og mer vanlig
for bibliotekarer i Norge. For dette er vel en utdanning som gir flere muligheter på
arbeidsmarkedet enn den tradisjonelle bibliotekarutdanninga?

Patricia Theriault
intervjuet av Erling
Bergan (tekst og
foto)

- Jeg valgte Newcastle blant annet fordi det var
en bredere utdanning der. Jeg trengte det, siden
jeg ikke var utdannet bibliotekar i utgangspunk-
tet, forteller Patricia Theriault til Bibliotekaren.
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tere deg i retning næringslivsorganisasjoner, biblio-
tek, aviser, med mer. Eller i retning et arbeid som
nettredaktør, som jeg har nå. I studiet valgte jeg å
gå inn på «business»-sektoren. Det interesserte meg
mest. Jeg har ingen bakgrunn med norsk litteratur,
det er en av grunnene til at jeg valgte å gå nærmere
inn på denne bransjen.

- Hvilke enkeltfag inngikk i utdanninga di?

- Det var en rekke forskjellige emner. I første
semester var det kommunikasjons- og presentasjons-
ferdigheter, kunnskap om informasjonssamfunnet,
ledelse for de som jobber med informasjon, og
informasjonslagring og –gjenfinning. Dette var altså
det vi hadde felles med de som fortsatte på arkiv-
retninga. Andre semester hadde vi et fag som het
«Information Professional 2», der vi hadde gjeste-
forelesere i en rekke aktuelle problemstillinger, og
der vi skrev en oppgave basert på en «case study».
Videre hadde vi et fag som gikk på utvikling av
informasjonstjenester i forskjellige organisasjoner, og
vi hadde også forskningsmetoder. Tredje semester
skrev vi hovedoppgave over et selvvalgt emne.

- Dere hadde tre semester i løpet av et år?

- Ja, hvert semester var på 4 måneder. Og størrelsen
på hovedoppgaven vi skrev tredje semester var i
nærheten av å kunne sammenlignes med hovedopp-
gaver ved norske universitet. Oppgaven vi skrev var
på 100 sider. I Norge begynner du hovedoppgaven
med mer teori. I vår oppgave var det mer snakk om å
bruke teori til å gjøre en undersøkelse på det felt vi
hadde valgt å fordype oss i. Vi ble også avkrevd en
omfattende litteraturliste, som måtte godkjennes på
forhånd. En plan for oppgaven måtte vi også levere
inn og få godkjent på forhånd, av veilederen vår
pluss én til. Det var både ekstern og intern sensur av
oppgava til slutt.

- Hvilket tema hadde du valgt for din hovedopp-
gave?

- Jeg skrev om litteraturtilbudet til innvandrere i
folkebiblioteket. Jeg brukte Newcastle Public Library
og Bergen Offentlige Bibliotek som case study. Jeg
skrev om betydningen av dette tilbudet, hvorfor det
er viktig at innvandrere får de samme tilbudene som
nordmenn får på deres eget språk. Om hvorfor det er
viktig at innvandrere blir kjent med landet de
kommer fra, dets historie og barnelitteraturen fra
dette landet, aviser og nyheter, osv.

- Hvordan gikk du fram?

- Jeg intervjuet organisasjoner og offentlige institu-
sjoner som har med innvandrere å gjøre for å se
hvordan de dekker litteraturbehovet til innvandrere,
jeg så på grunnene til at innvandrere ikke går på
biblioteket, hvordan biblioteket kan håndtere deres
behov, hvilke kriterier som bør legges til grunn, osv.

- Og hva fant du ut?

- Erfaringa er at mange bibliotekarer får oppgaven
med å betjene denne typen lånere som en «add-on»,
en tilleggsoppgave, i stedet for som en reell og hel
satsing i stillinga si. De brukerne jeg snakket med
uttrykte misnøye. Mange kjøper bøker og bytter seg i
mellom, for å dekke behovet. Mange drar ikke til
biblioteket i det hele tatt, de isolerer seg selv.
Kvinner kan for eksempel i mange tilfelle ikke lese.
Hvordan skal de lære sine barn å bli glad i å lese?
Bøkene blir stående på biblioteket. Bibliotekarene
kan ikke innholdet. Det er et problem å skaffe
litteratur som innvandrere egentlig ønsker.

- Men dette er ikke tema som fyller arbeidsdagen i
den jobben du har nå?

- Nei, nå jobber jeg med noe helt annet. Hovedopp-
gaven jeg skrev i Newcastle valgte jeg ut fra inter-
esse. Jeg er opptatt av sosiologi, har studert noen
obligatoriske vekttallsfag i sosiologi som del av den
amerikanske utdanninga.

- Og nå er du på Direktoratet for arbeidstilsynet.
Dere har et stort bibliotek?

- Jeg er ikke i biblioteket, men jobber i informa-
sjonsavdelinga som intranett-redaktør. Dette er et
helt nytt prosjekt. Vi har ikke intranett i denne
institusjonen fra før. Til og med web-sidene våre er
bare ett år gamle. Vi er nok litt seint ute. Arbeidstil-
synet har tretten distriktskontor og 520 ansatte til

�

Størrelsen på hovedoppgaven Patricia Theriault og
hennes medstudenter skrev i tredje semester av
Master-studiet i Newcastle, var i nærheten av å
kunne sammenlignes med hovedoppgaver ved
norske universitet.



Side 14 Bibliotekaren - 2/2000

sammen. Alle disse skal knyttes sammen med
intranett. Dette krever en del planlegging og
forarbeid. Det er vanlig å leie inn folk til slikt. Men
jeg jobber med IT-seksjonen og alle avdelingene om
planene, for å klarlegge hvilken informasjon som er
viktig å ha med på intranettet vårt.

- Synes du utdanninga di er relevant for det du
gjør nå?

- I aller høyeste grad. Jeg kan bruke de forskjellige
typer kunnskaper og ferdigheter som jeg har lært
fra studiet i Newcastle, med å finne fram informa-
sjon, strukturere informasjon, definere problemstil-
linger, planlegge , jobbe med budsjett, bruker-
opplæring, tekniske ting som html, markedsføring,
osv. I og med at studiet er «management»-orien-
tert, har vi lært hvordan vi kan takle alle stadiene i
en prosess som den jeg har ansvar for nå. Vi lærte
også en del om programvare og bruken av den.

- Dette tjener du bra på?

- Ja, i utgangspunktet. I hvert fall når jeg tar i
betraktning at jeg jobber for staten og har lite

� erfaring som
bibliotekar.. Jeg
tjener litt over
260.000 i ltr. 38.
Det er ikke så verst.
Jeg kunne sikkert
fått mer i det
private næringsliv.
Kanskje jeg senere
kunne tenke meg å
jobbe i et firma som
utvikler program-
vare eller utarbeider
kravspesifikasjoner,
sier Patricia Theria-
ult til slutt.

Vi er glad for å få
henne som medlem
i Bibliotekar-
forbundet. Hun
representerer én av mange nye utdanningsveier til et
yrke i forandring. Og hun representerer en type jobb
som ikke var hverdagskost for bibliotekarer å bekle
for en del år siden. 

I midten av januar sendte Per Morten Bryhn ut en
melding om hvordan Bibliotek for Humaniora og
Samfunnsvitenskap ved Universitetsbiblioteket i
Oslo (Det nye HUMSAM-biblioteket) kom til å
håndtere fjernlån framover. De krevde bruk av
bestillingsfunksjonen i Bibsys. De kunne ikke lenger
ta imot bestillinger på faks. Og de meldte at
samlingene av norsk litteratur må forbeholdes egne
brukere. De som sender fjernlånsbestillinger til
HUMSAM-biblioteket vil bli prioritert på følgende
måte:

1. Universitetsbibliotek i Norge
2. Andre Bibsys-bibliotek
3. Fagbibliotek i Norge og Norden
4. Andre bibliotek

HUMSAM-biblioteket vil ellers prioritere bestillinger
der de står som eneste eierbibliotek.

Dette førte naturlig nok til reaksjoner. Avdelingsle-

der Lasse Christensen ved Bærum bibliotek startet
debatten på postlistene, ved å sette fingeren på to
viktige sider ved HUMSAMs fjernlånspolitikk: Hva
menes med norsk litteratur og hva menes med å
prioritere fjernlånsbestillinger? Blir forespørsler fra
folkebibliotek systematisk lagt nederst i bunken?

Bibliotekleder Hans Martin Fagerli ved Høgskolen i
Oslo fulgte opp med å si at vi så et eksempel på
at biblioteknettet er i ferd med å rakne. «Først skal
UB-ene få, dernest de som er så heldig at de har
Bibsys som system (HiO er på vei inn i Bibsys så vi får
den uvirkelige situasjonen at noen  ansatt/studenter
tilhører prioritet 2 mens de andre tilhører 3), deretter
alle andre fagbibliotek, og til slutt folkebibliotekene.
Fri tilgang til informasjon betyr at du må tilhøre rett
gruppe dersom det ellers er kø.»

Hovedansvarlig for fjernlånet ved Tønsberg bibliotek,
Kari Schei, var også raskt ute med støtte til Lasse
Christensens kritikk av HUMSAM. Hun påpekte at

HUMSAMs prioriteringer
provoserer bibliotek-Norge

Patricia Theriault jobber nå
med å bygge opp intranett i
Direktoratet for arbeids-
tilsynet.
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bestillingene de sender til UB i Oslo er for «deres
lånere», dvs. «fjernstudenter og folkeuniversitets-
studenter samt folk som holder på med høyere
universitetsutdannelse, men som jobber hjemmefra.
For dem er det ganske fortvilet når deres bestillinger
skal stille bakerst i køen», skrev hun og la til at
dette viser en utrolig nedvurdering av folke-
bibliotekene og deres oppgaver.  «Det dreier seg
dessuten om offentlige midler», skrev hun, og spurte
om vi ikke snart kunne se bibliotek-Norge som en
enhet.

Vibeke Saltveit fra biblioteket ved Statens
arbeidsmiljøinstitutt, som også er utenfor BIBSYS-
familien, reagerte også sterkt på meldingen fra
HUMSAM. Hun stilte spørsmålet om valg av
biblioteksystem nå skal avgjøre hvor man får fjernlån
fra og hvor høyt på «fjernlånsstigen» man kommer
på det enkelte bibliotek?

Men det kom også innlegg som viste en viss forstå-
else for hvorfor HUMSAM må finne tiltak til å takle
bestillingsbunker de ikke kommer gjennom. Anette
Munthe ved Bredtvet kompetansesenter støttet ikke

prioriteringsrekkefølgen som HUMSAM la opp til,
men hadde «en viss forståelse for at de i en periode
med vanskelig bemanning og problemer med å nå
igjennom bunkene med bestillinger velger å priori-
tere bestillingene av materiale som ikke finnes ved
andre norske bibliotek. Men da bør bestillerne få
beskjed om at de blir nedprioritert, slik at man får
anledning til å gjøre en ombestilling. Hvis vi alle
sprer bestillingene litt bedre så kan det jo hende de
kommer ajour en dag.  Ingen av oss er  tjent med at
UHS ikke kommer ajour med bestillingshaugene
sine.»

Det var mange som lurte på hvor Riksbibliotekaren
og Bibliotekdirektøren var i dette sentrale spørsmå-
let. Og etter noen dager meldte assisterende direktør
i Statens bibliotektilsyn, Ellen Hjortsæter, seg på
postlista med beskjed om at tilsynet hadde mottatt
informasjonen om HUMSAM-bibliotekets fjernlåns-
politikk «med undring og bekymret alvor», og at de
«vil ta saken opp via mer formelle kanaler».

Diskusjonen har sikkert bølget videre på postlista
mens dette bladet var i trykken. HUMSAM sin
fjernlånspolitikk er en konkret ting å ha meninger
om. Her er et av Norges største bibliotek nettopp
flyttet og reorganisert, med et bibliotekvesen landet
rundt som står og tripper for å få fjernlån fra dem
straks det åpnet i sine nye lokaler på Blindern, og
med et personale som jobber som helter for å ta
unna bunkene. At biblioteket har måttet foreta
prioriteringer, må alle forstå. At de i denne situasjo-
nen valgte å tilkjennegi sine prioriteringer høyt og
tydelig, er også prisverdig. Når bibliotekene, både
HUMSAM og de som låner fra dem, får bevilgninger
som er såpass langt fra å dekke behovene til bok-
kjøp, fjernlånsarbeid, ekspedering og forsendelser, da

må nødvendigvis et samlet
bibliotekvesen merke presset på
fjernlånsveiene og –kryssene.
Og når krybben er tom, bites
hestene.

Men denne saken har åpenbart
prinsippielle og bibliotek-
politiske sider, som fortjener en
debatt. Det kan se ut som
HUMSAM har bidratt til en
uheldig forsterking av sammen-
hengen mellom valg av
biblioteksystem og fjernlåns-
samarbeid. Dessuten kan det
settes et spørsmålstegn ved
hvilke krefter som kan styrke
eller svekke et solidarisk
nettverk, og hvilke som er
kraftløse. De to statlige orga-
nene kan oppleve problemer
med å legitimere sine roller i
denne debatten. Det kan se ut
til at en felles debatt-arena, et
håp om sunn fornuft og konsen-
sus er veien ut av problemene
som HUMSAM har lagt på
bordet.

Vi viser ellers til Bibliotekarens
oktober-nummer i fjor (10/99) der vi hadde en bred
presentasjon av det nye HUMSAM-biblioteket på
Blindern. Blant annet hadde vi et intervju med
avdelingsleder Nina Karlstrøm, som leder avdelinga
med ansvar for bibliotekets fjernlån. Hun kunne
fortelle at HUMSAM hadde et utlån på 10.000
enheter de to første ukene etter åpninga 2. septem-
ber i fjor. Og etter kort tid var det en bunke på 1200
fjernlånsbestillinger som ventet på å bli effektuert.

Avdelingsleder Nina Karlstrøm i utlånsavdelinga til det nye universitets-
biblioteket på Blindern, også kalt HUMSAM-biblioteket. Det er en belast-
ning for personalet at fjernlånsbestillingene vokser dem over hodet. Kort
tid etter åpningen av biblioteket i september i fjor, var det en bunke på
1200 fjernlånsbestillinger som ventet på å bli effektuert. I årets andre
uke kom det inn 1000 fjernlånsbestillinger. Det er åpenbart ubalanse i
fjernfjernlånssamarbeidet. (Foto: E. Bergan)
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Thomas Strandos heter initiativtakeren, og mange
drar kjensel på navnet. Ganske riktig: Han hadde 10
års meget synlig fartstid med Mikromarc i Norsk
Systemutvikling, før Tidemann ble lansert. Sammen
med seg i Bibliotekservice AS har han Merete Nagell
Strandos, også tidligere et kjent navn fra NSU. Mange
fikk hjelp av henne på Mikromarcs Hotline for noen
år siden. Hun er utdannet bibliotekar fra Statens
bibliotek- og informasjonshøgskole i 1992. I tillegg
jobber økonomen Line Onshuus og datamannen Tom
Runar Larsen i Bibliotekservice AS. Firmaet har
etablert seg på Konnerud-senteret utenfor Drammen.

- Jeg hadde vært samme sted i 10 år. Jeg trengte
noe annet, forteller Thomas Strandos om oppbruddet
fra Norsk Systemutvkling midt på 90-tallet. Han gikk
til studier ved Menighetsfakultetet og ble der et par
år. Så vitaliserte han selskapet Bibliotekservice, som
var stiftet noen år tidligere. Leverandøren av
biblioteksystem for PC manglet dengang tidsskrift-
modul, så han satset på den nisjen i første omgang.

- Med utdanning som edb-ingeniør har du vel
programmert Tidemann fra grunnen av selv?

- Faktisk ikke. Selv om jeg skrev hovedoppgaven
min om programmering, har jeg konsentrert meg mer
om kravspesifikasjoner og den merkantile siden av
virksomheten her. Vi leier inn tjenester for
programmeringsarbeidet.

- Har dere flere produkter enn tidsskriftsystemet
Tidemann?

- Det begynte som et tidsskriftsystem, men har nå
også fått en bokmodul. Sammen med ferdige moduler
for utlån, OPAC, budsjett, web og artikkel-håndte-
ring, kan vi nå tilby et komplett system. Og det
kommer i både enbruker- og flerbrukerversjon.

- Men bortsett fra Tidemann?

- Vi formidler også salgs- og markedssystemet Vega.
Men Tidemann er helt klart hovedproduktet vårt. Vi
selger også strekkodeutstyr og maskinvare.

- Hvordan går salget av Tidemann?

- Vi har hatt en god utvikling siden 1997. Akkurat
nå har 56 kunder som bruker Tidemann. Det er
fagbibliotek, sykehus, skolebibliotek, bedrifter,
advokatkontor, osv.

- Hva lyder prislappen på for en som skal anskaffe
seg Tidemann?

- Tidemann Proff er en pakke med alle moduler
bortsett fra bok-modulen. For Tidemann Proff må
kunden betale 16.900 kroner pluss moms. Bok-
modulen koster i tillegg 8.900 kroner pluss moms.
Årlig vedlikeholdsavgift er 20 prosent av innkjøps-
prisen. Men jeg må fortelle at skolepakken, som
inneholder alle moduler – inkludert bok-modulen,
bare koster 4.900 kroner pluss moms. Skolepakken

Tidemanns system er
dog det minste
Erling Bergan
Redaktør (Tekst og
foto)

I 1997 ble vi oppmerksomme på et lite firma med store annonser i bibliotekpressen.
Bibliotekservice AS het de, og Tidemann het produktet de solgte. Dette var et
tidsskriftsystem som ble presentert som «Drømmesystemet for deg med tidsskrifter
og Windows 95/NT». Hvem i all verden var det som sto bak dette? Hvem var det som
kilte seg inn på bibliotekmarkedet, utenom «de tre store», med en tidsskrift-modul
som markedet etterspurte?

- Tidemann begynte som et tidsskriftsystem, men
har nå også fått en bokmodul. Sammen med ferdige
moduler for utlån, OPAC, budsjett, web og artikkel-
håndtering, kan vi nå tilby et komplett system,
forteller Thomas Strandos i Bibliotekservice AS.
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selger vi til
grunn- og
videregående
skoler.

-  Hvordan
greier dere med
4 ansatte på
Konnerud å
betjene kunder
fra Samisk
høgskolebiblio-
tek i Karasjok
til Vest-Agder
sentralsykehus
i Kristiansand?

-  Det meste lar
seg ordne via
telefon og

internett. Vi har nå nettopp ferdig versjon 3.5 av
Tidemann. Alle moduler er fornyet og vi har lagt
dem ut på internett for oppgradering. Kundene kan
laste dem ned og få oppgraderingen gjennomført
direkte. Andre spørsmål som kundene våre har, skal
de få svar på innen 24 timer etter at de har hen-
vendt seg til oss. Når det gjelder ansatte er vi i ferd
med å utvide med enda en kundekonsulent.

- Søkemodulen er du fornøyd med?

- Ja, her har vi lagt inn ting som mange har etter-
spurt. Hele basen er for eksempel fullt søkbar i
fritekst, i tillegg til de indekserte feltene. Og skulle
du søke på noe som gir null treff, vil systemet gi deg
nærliggende forslag på søkeord som svar. Du skal i
prinsippet aldri få null treff i Tidemann.

- Men det er vel forskjellige sider tidsskrift-
håndtering som er bærebjelken i systemet?

- I den håndteres alle sider ved tidsskriftets gang
gjennom et bibliotek eller en bedrift. Vi har effektivt
heftemottak, abonnementskontroll, uttak av
sirkulasjonslister, generering av strekkoder på
sirkulasjonslister, oppkobling mot institusjonens eget
epost-system, historikk på både tidsskrift og bru-
kere, med mere.

- Og dette er spesifikt for tidsskriftmodulen?

- Mange av funksjonene i Tidemann Tidsskrift har vi
tatt med inn i bokmodulen også. Du vil også finne
praktiske muligheter som for eksempel klipping av
en marc-post funnet i en annen katalog på internett,
og liming direkte inn i katalogen i Tidemann, hvor
du endrer på de data som skal endres før du lagrer. I
tillegg kan jeg nevne autoritetsregister, selvbetjent
utlån, og mulighetene til å redigere søkevei-
ledningen i OPAC-modulen.

- Holder Tidemann mål som system for kresne
bibliotekarer?

- Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene våre, og

mener selv at systemet er godt. I bokmodulen har vi
for enkelte indikatorer i MARC-formatet valgt ikke å
legge inn analyser, f.eks. på serieinnførsler på 440.
Men alle data som legges inn blir selvfølgelig lagret.
Vi kan både lagre og søke i alle MARC-felt. Vi har
fulle import- og eksportmuligheter for NorMARC.
Brukerne våre synes dette er mer enn godt nok, men
vi tilfredsstiller kanskje ikke alle krav en katalog-
ekspert måtte ha.

- Er det stort sett små bibliotek som bruker Tide-
mann?

- Vår kundegruppe er for det meste de mindre
bibliotekene. Men noen av våre kunder har store
baser. Det norske Nobelinstitutt har f.eks. 70-80.000
poster, en base som tar rundt 600 Mb lagerplass.
Dette inkluderer både bøker, tidsskrifter, artikler,
m.m.

- Har dere tenkt på det utenlandske markedet?

- Ikke ennå, men systemet er konstruert slik at alle
tekster er lagt utenfor systemet, og dette gjør det
lettere å oversette. Men vi satser på norske kunder
nå. Vi vil være et alternativ på pris og kvalitet på
det norske markedet. Vi satser på skolepakker, små
og mellomstore fagbibliotek, og de mindre folke-
bibliotekene, forteller Thomas Strandos til slutt.

Tidemann kan se ut som et beskjedent system for
beskjedne bibliotek, presentert av en beskjeden kar.
Men skinnet kan bedra, for her er en del funksjonali-
tet som er både til praktisk nytte og på et profesjo-
nelt nivå. Vi kommer nok til å se at Tidemann dekker
et behov i markedet. Det vil ikke forundre oss om vi
ser en del bedrifter, institusjoner, og kanskje også
skoler, som vil velge dette systemet i årene framover.
Likevel – Tidemanns system er dog det minste. 

Merete Nagell Strandos har også
fartstid fra NSU og Mikromarc.
Hun har Statens bibliotek- og
informasjonshøgskole fra 1992.

Det er for tiden fire ansatte i Bibliotekservice AS. Her er tre av dem
samlet rundt bordet i firmaets hyggelige lokaler på Konnerud utenfor
Drammen. Fra venstre Thomas Strandos, Merete Nagell Strandos og Tom
Runar Larsen. Line Onshuus var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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Alle har vel fått med seg at folkebiblioteket i Oslo er
på jakt etter nye lokaler. Men hva som er status i
denne saken til enhver tid, det er ikke lett å holde
orden på. Da de bygde «Byporten» (det er den nye
bygningen ved siden av Oslo S) var det mange som
håpet at hovedbiblioteket kunne komme inn der.
Dessverre ble det bare kommærs der. Kredittkassen
har en vanvittig flott beliggenhet ved Stortorget,
men det er Cubus som råder grunnen på gateplanet
der nå. Hverken Steen & Strøm eller Glasmagasinet
er konkurs eller på flyttefot, og langs Karl Johan er
det vel bare Slottet som har en del ledig plass.

Sist sommer kom de to siste forslagene solid på
banen. Først var alle politikere, inkludert ordfører
Per Ditlev-Simonsen, enige om at Deichman skulle til
Vestbanen. Det var meldt klart og tydelig over
førstesiden på Aftenposten. Biblioteksjef Liv Sæteren
var positiv. Mange bibliotekarer dro på sommerferie
med en forestilling om at saken var i ferd med å
komme i havn politisk. Men den gang ei. Vel hjemme
fra sommerferie kunne vi lese om rørende enighet
mellom en rekke politikere, og biblioteksjef Liv
Sæteren, om at Postterminalbygningen var det som
Deichman skulle satse på. Noen hadde snakket
sammen, og dette skulle være innen rekkevidde.

Dermed hadde spørsmålet om hovedstadens plasse-
ring av sitt bibliotek fått den samme øst-vest-
diskusjonen som operaen oppnådde. Men opera er
noe de fleste enten hater eller elsker, det appellerer
til motsetninger som rik-fattig og fint-vulgært. En
opera i en trafikk-maskin må jo sette følelser i sving.

Men hva med et bibliotek i en postterminalbygning?
Alle har en mening om Postgirobygget. De fleste sier

som det er: Det er stygt og alt for høyt. Post-
terminalen er den lave bygningen som henger
sammen med Postgirobygget. Den er også stygg, men
gjør mindre av seg, liksom. Dette pirrer ikke til
diskusjon slik operaplasseringa gjorde.

En alt for forenklet versjon av lokaliseringsdebatten
for Deichman, kan framstilles slik: Estetikerne vil til
Vestbanen, de bruksorienterte vil til Postterminalen,
drømmerne vil til Kredittkassen, tradisjonalistene vil
bli på Hammersborg og ironikerne vil til Slottet. Men
hovedproblemet gjenstår: Politikerne ser ikke ut til å
ville noen ting!

Vi tok en tur rundt i den ærverdige Deichman-
bygningen på Hammersborg og snakket med bibliote-
karer om det evige spørsmål. Vi ville vite både hva
de trodde kom til å skje, og hva de selv ønsket. Det
var tydelig at personalet var delt i lokaliserings-
spørsmålet. På kryss og tvers. Alle slags preferanser,
og alle slags forutsigelser, var representert. Salige
Deichman går en usikker framtid i møte. Det er i
hvert fall sikkert.

La det også være sagt: Til tross for at personalet er
litt oppgitt over at denne saken går og går og går og
aldri kommer til døra, og derfor ofte snakker om nytt
hovedbibliotek i en lett og humoristisk tone, er det
alvorlige arbeidsmiljømessige sider ved denne saken.
Personalet fortjener å jobbe under bedre forhold enn
det bygningen på Hammersborg kan tilby nå. Og
personalet fortjener en arbeidsplass som bedre kan
gjøre dem i stand til å gi gode tjenester til byens
befolkning. Men disse spørsmålene må vi ta seriøst
ved en senere anledning. Nå dreier det seg om den
evinnelige lokaliseringsdebatten.

10 kvinner og en Deichman
Erling Bergan
Redaktør
(Tekst og foto)

Og dette er spørsmålene vi stilte 10 kvinner på Deichman:

1. Hvor tror du Deichmanske har sitt hovedbibliotek om 10 år?
2. Hvor ser du helst at Deichman ligger om 10 år?

Eli Frisvold
(Barneavdelinga. Bibliotekarutdanning fra 1979):

1. Jeg er pessimistisk. Så vi ligger nok fremdeles
her om 10 år. Dessverre.

2. For meg er det viktigste at biblioteket blir flytta.
Det har kommet mange gode forslag. Vestbanen er et
godt alternativ. Postbygningen i Kvadraturen er også
aktuelt, syns jeg. Slottet er en god idé. Det er vel
den eneste bygningen som ikke er foreslått ennå.
Kongen kan jo få flytte hit på Hammersborg...
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Torild Berg
(Det flerspråklige bibliotek. Bibliotekarutdanning fra 1990):

1. Nytt bibliotek ligger ikke inne i Oslo-budsjettet nå. Det har vært
mange forslag opp gjennom åra. Kanskje vi har et nytt hovedbibliotek om
10 år, kanskje ikke. Jeg tror det kan komme et sentralt sted, midt i byen.
Men det er ikke så mye ledig nå.

2. Jeg håper biblioteket får en plass ved Stortorvet, når noen flytter ut
fra en av bygningene der. Kredittkassen kanskje? Jeg vil helst at det
havner midt i sentrum. Steen & Strøm har jo en flott plassering. Eller et
sted langs Karl Johan.

Greta Bruu Olsen
(Lesesalen. Bibliotekarutdanning fra 1973):

1.  Det ser ut til at det står mellom Postterminalen og
Vestbanen. Det er vel Postterminalen som er mest
realistisk nå.

2.  Jeg tror jeg helst vil ha biblioteket på Vestbanen. Jeg
håper vi ikke blir værende her. Huset har sjarm, det har
mye atmosfære. Men tida har løpt fra det. Det kan bli
fredsmuseum.

Kirsten Andraa
(Lesesalen. Bibliotekarutdanning fra 1995):

1.  Det er ikke lett å si. Alt tar så lang tid. Men vi
må vel være optimistiske og tro at vi har fått nytt
hus om 10 år. Det er jo langt frem dit. Post-
terminalen virker kanskje mest sannsynlig. Det ser
ut som det alternativet har flest tilhengere. Men
kanskje jeg ikke er helt oppdatert?

2.  Jeg har ikke vært så mye rundt Postterminalen,
men strøket virker litt utrivelig. Mye trafikk. Men
det er sentralt, T-banen har holdeplass rett ved. Det
er viktig at biblioteket er lett å nå, fra alle sider av
byen. Jeg har ikke noen klar favoritt. Vestbanen
ligger jo i et bedre strøk. Det virker som et bedre
alternativ. Men Kredittkassen er det aller beste
alternativet. Bare det blir et sted som er tilgjengelig,
et sted det ikke er farlig å gå, publikum må ikke bli
skremt fra å gå på biblioteket på grunn av strøket
det ligger i.

Goro Aarseth
(Hovedutlånet. Bibliotekarutdanning fra 1997):

1.  Jeg tror kanskje det blir Postterminalbygningen. Det virker
som et sterkt alternativ. Men det er vanskelig å si. Alle
alternativ er vel likestilt nå. Det kan være at det dukker opp
noe helt nytt.

2.  Jeg ser helst et nytt bibliotek i en helt ny bygning. Den må
ligge sentralt, midt i byen. Akkurat hvor, vet jeg ikke. Kanskje
her på Hammersborg. Men det er vel ikke så aktuelt å rive
denne bygningen.

�
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Henriette Frisenberg Sundgaard
(Lesesalen. Bibliotekarutdanning fra 1999):

1. Kanskje det blir Vestbanen.

2. Det er Vestbanen jeg ønsker. Jeg syns den har en fin plassering, med
sjøen, Aker brygge, byen rett bak. Det blir kanskje ikke et sted der folk
dumper inn, men det er like sentralt som her på Hammersborg.
Vestbanen vil gjøre at flere bruker biblioteket. Postgirobygget er mer
tilgjengelig, men det er ikke så fint der. Men jeg har ikke vært lenge
nok i bibliotekverden til å være sikker på dette.

Lene Andreassen
(Hovedutlånet. Bibliotekarutdanning fra 1998):

1. Når det ikke ble Byporten, er vel Vestbanen det heteste tipset. Det ser ut
til at mange ønsker det dit. Men mange vil jo ha det på østkanten også.

2. Jeg vet ikke. Kanskje håper jeg på en helt ny beliggenhet, at det kommer
et helt nytt forslag. Det har vært så mye gjentakelser i denne saken. Noe nytt
og friskt hadde vært det beste.

Berit Undheim
(Hovedutlånet. Bibliotekarutdanning fra 1972):

1.  En ting er hva jeg tror, noe annet hva jeg frykter.
Vi har vært gjennom så mange omganger om nytt
hovedbibliotek de siste ti åra. Jeg frykter at politi-
kerne ikke makter å ta et standpunkt. Dette går i
hvert fall ikke så raskt som vi ønsker.

2.  Jeg håper på Vestbanen. Det er åpent og fritt der.
Det er et knutepunkt for trafikk. Mange har sin
daglige gange i det strøket.

Liv Olsen
(Hovedutlånet. Bibliotekarutdanning fra 1974):

1.  Kanskje det blir Postterminalbygget. Jeg har ikke
lyst til å tro det, men det ser ut til å være det
billigste alternativet.

2.  Hovedbiblioteket bør ligge ved Stortorget. Så
sentralt bør det ligge. Cubus og Kredittkassen bør
kastes ut, til fordel for biblioteket.

Kine Skrimstad
(Det flerspråklige bibliotek. Bibliotekarutdanning fra 1991):

1.  Jeg tipper at det blir liggende en plass rundt Oslo S. Postgiro-
bygget ser mest sannsynlig ut nå. Men arbeidet med nytt hoved-
bibliotek går tregt. Om fem år er vi sikkert fremdeles her. Kanskje
det er ønsketenkning at vi har nye lokaler om 10 år?

2.  Jeg har ikke noen klare preferanser selv. Det viktige er at det blir
et godt lokale, som er stort nok. Et bibliotek som fungerer. Jeg liker
bygget her på Hammersborg. Men det er for trangt nå, og det er vel
for dyrt å pusse opp og gjøre større.

�
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Alle vet at Kong Harald kan bruke høyrehånda til
å vinke kongelig fra slottets balkong. Mange vet
også at slottet har sin egen hjemmeside på
Internett, på adressa http://www.kongehuset.no/
. Dermed regnet vi med at kongen også hadde
hatt sin jomfrutur med høyrehånden på musa.

Men under et intervju på NRK P1 9. januar av-
slørte Kong Harald at han aldri hadde surfet på

Kongen og/eller/ikke
Internett

Internett. «Men jeg vet at Kronprinsen
har gjort det. Og dronningen også»,
avslørte han.

Det er grunn til å spørre om den norske
seilerkongen ikke også skal være konge
for surferne? 

Kong Harald fra skole-
tida på Smestad skole

Over 500 islamske fundamentalister i Iran har tilbudt
seg å selge sine egne nyrer for å betale en leiemorder
for å drepe den britiske forfatteren Salman Rushdie,
skrev en iransk avis i romjula. Medlemmer av en
islamsk militsgruppe i byen Mashad står bak kam-
panjen, som også støttes av den iranske revolusjons-

Vil betale forfatterdrap
med egne nyrer

garden, skriver Teheran-avisa Kayhan. Å selge egne
organer er lov i Iran, og organiseres av en statlig
organ-bank. Den ytterliggående Basij-militsen
planlegger nå å ta Internett i bruk, for å samle støtte
fra flere i utlandet, melder NTB. 

Bokhøstens mest oppsiktsvekkende bestselgere er
helt annerledes enn de bøkene det reklameres for i
store forlagsannonser, skriver Aftenposten. Oslo-
bokhandlene har ikke forstått hva som selger. De
store forlagene har ikke helt skjønt hvordan disse
bøkene skal lages. Men rundt i landet sitter det
mange forfattere, utgivere og bokhandlere og gnir
seg i hendene. Noen av dem har knekket koden.
Andre har bare hatt flaks. Alle har de tjent gode
penger på en lokal bestselger i 1999.

Bokåret 1999s mest oppsiktsvekkende bestselger
heter «Bergen - farvel til et århundre». Boken har
ingen kjent forfatter. Den har nesten ikke tekst. Den
er hverken anmeldt i riksavisene eller utgitt på noen
av de store forlagene. Den er ikke engang trykket i
farger. Likevel hadde bergenserne kjøpt 10.000
eksemplarer da bokhøsten sluttet juleaften. Salgs-
sensasjon nummer to i bokhøsten heter «Rogaland i

Lokale bøker slår knock-out
på kjendis-utgivelsene

våre hjerter» med nærmere 5.000 solgte, skriver
avisen.

Hva er det som skiller de lokale bestselgerne fra
nasjonale salgstopper? De lokale bestselgerne kan
handle om nesten hva som helst, bare det utfolder
seg eller har utfoldet seg mellom himmelen og
akkurat det lokale jordstykket som forfatter, utgiver
og bokkjøper identifiserer seg med. Lokale bestsel-
gere har bare sjelden rikskjente forfattere. Utgiveren
er sjelden et forlag. Bildene i lokale bestselgere er 99
prosent fotografier, og disse faller i to kategorier:
«historiske bilder» eller «godværsbilder». Lokal-
kunnskap og engasjement er viktigere forfatter-
kvalifikasjoner enn skriveevne. De lokale bestselger-
ene er fars bøker. Mens skjønnlitteraturen mest leses
av kvinner, viser leseundersøkelsene at menn i større
grad foretrekker bøker om historie, samfunn og
natur. 
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Fra Per Magnus Henriksen i Bibliotek-Systemer As
har Bibliotekarens redaksjon mottatt følgende
informasjon:

«Beriktigelse til artikkel i desembernummeret.

Bibliotekaren har valgt å fokusere på EDB-systemene
i bransjen i det siste. I desembernummeret 1999 var
det viktig å informere leserne om hva nedleggelsen
av systemet Media hadde ført til av overganger til
andre system.

Av en eller annen grunn er overgangen til BIBLIOFIL
ikke nevnt. Til «Bibliotekarens» orientering kan
opplyses at 23 bibliotek valgte BIBLIOFIL.

Politikerne hørte på de ansattes argumentasjon og
lot Det flerspråklige bibliotek fortsette sin virksom-
het med uforminsket styrke også i år 2000, melder
Kirsten Leth Nielsen fra Forum for flerspråklig
bibliotek, på bibliotekarenes åpne postliste. - Vi
trekker et lettelsens sukk, og det er vi sikkert ikke
alene om. Alle de mange bibliotekene som bruker oss
gjør nok det samme. Det bor i dag 14.000 asylsøkere
i mottak rundt om i landet, og innvandrer-
befolkningen vokser stadig. Samtidig er innvandrer-
befolkningen ihuga bibliotekbrukere. De besøker
biblioteket oftere, de låner mer, de ønsker lengre
åpningstider, og de anser i større grad enn nordmenn
biblioteket som et svært viktig tilbud, sier Kirsten
Leth Nielsen, og viser til tall fra Statistisk sentral-
byrå i 1998. - Det er ikke rart at Det flerspråklige
bibliotek har hatt en utlånsøkning på 75% de siste 5
årene, påpeker hun.

Som kjent inneholdt det opprinnelige forslaget til
statsbudsjett en bevilgning til Det flerspråklige
bibliotek som ville betydd nok et år med samme
kronesum som året før, uten kompensasjon for
prisstigning. Det sto i grell kontrast til den klare
meldinga Stortinget hadde fått noen år før, i Stor-
tingsmelding 17 (1996-97) «Om innvandring og det
flerkulturelle Norge»: «Det kulturtilbudet som har
lyktes best i å nå mange innvandrere er folke-
bibliotekene. En nyere undersøkelse viser at svært
mange med innvandrerbakgrunn hadde vært innom
biblioteket i løpet av et år, og andelen er langt
større enn blant den øvrige befolkningen. Ingen
andre ungdomsgrupper låner så mange bøker som
jenter med innvandrerbakgrunn.»

«Forum for flerspråklig bibliotek» (FFB) er en
referansegruppe for Det flerspråklige bibliotek og

består av seks medlemmer fra fylkes- og folke-
bibliotek fra forskjellige steder i landet. - Gruppen
ble opprettet i 1996 og fungerer som et forum for
utveksling av ideer, informasjon og kunnskap om
fagområdet, opplyser Kirsten Leth Nielsen. Forum for
flerspråklig bibliotek er med andre ord et viktig og
nyttig bindeledd mellom Det flerspråklige bibliotek
og brukerne. Alle medlemmene jobber med bibliotek-
tilbudet til flyktninger og innvandrere til daglig og
den enkeltes kompetanse på området er stor. FFB
møtes to ganger i året og har ellers jevnlig kontakt
via telefon og e-post, forteller hun. 

Biblioteksystemer orienterer:

Det flerspråklige bibliotek lever fortsatt

Ved overgangen til BIBLIOFIL har det vært mulig for
kommunene å konfigurere en integrert bibliotek-
løsning der skolene også er med. Således tok i tillegg
26 skoler BIBLIOFIL i bruk ved folkebibliotekets
overgang.

Til ytterligere orientering holdt BIBLIOFIL orden på
12.520.355 utlån, 2.051.700 lånere og 11.947.142
eksemplarer i 1999.

Med hilsen
for Bibliotek-Systemer As
Per Magnus Henriksen» 

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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 Tid Sted Arrangement Arrangør

M
ø
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

NB! Det tas
forbehold om feil.

Februar

Mars

April

August

Juli

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)

10. Stavanger Offentlig informasjon på internett HiO/JBI, isamarbeid med fylkesbibl.

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

BF

20.-22. Oslo Tillitsvalgtkurs. Grunnkurs for kommune-
sektoren del A

BF

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

BF

7. Oslo Ledelsesforum BRODD

8. Oslo Konferanse om St.meld. 22:  Arkiv, biblio-
tek og museum

Norges museumsforbunmd, Landsla-
get for lokal- og privatarkiv og NBF

2.-4. Mo i Rana Bibliotek og arkiv som kunnskapskilde NBF Region Nord-Norge og Høgskolen
i Nesna

20.-22. London Internet Librarian International 2000 /
Libtec 2000 Exhibition

3.-4. Oslo Barnelitteraturkonferansen 2000 HiO/JBI

13. Tønsberg Offentlig informasjon på internett HiO/JBI, isamarbeid med fylkesbibl.

10. Oslo Øvingsbibliotekarseminar HiO/JBI

Mai
4.-5. Oslo Kunnskapsorganisasjonsdager. Grensesnitt

og presentasjonsformat for online kataloger
og vevsøk

HiO/JBI

8.-9. Stavanger Virtuelle bibliotek, virkelige rom. Nye
bibliotekløsninger for en ny framtid
Kulturpolitisk konferanse

Rogaland fylkesbibliotek, NBF
Rogaland

Septemer

4.-6. Oslo Tillitsvalgtkurs. Grunnkurs for kommune-
sektoren del B

BF

Oktober
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Jeg setter pris på SBs reaksjon, presentert av Ellen
Hjortsæter, på mine «retoriske spørsmål, insinuasjo-
ner, antydninger og manglende innsikt i direktora-
tets saksbehandling», fremført i Bibliotekarens leder,
nr. 11/99. Uenighet og debatt er av det gode.

Jeg er fullt klar over at enkeltsaker, som er taushets-
belagt, ikke kan diskuteres offentlig. Når jeg allike-
vel brukte den omtalte sak, var det av to grunner:

BF er bekymret for rekrutteringen til yrket generelt
og for bibliotekenes og biblioteksjefenes situasjon i
små og mellomstore kommuner spesielt. Vi vet – selv
om vi ikke har statistikker på det – at bibliotekene
har et rekrutteringsproblem. Det melder seg ikke nok
kvalifiserte søkere til utfordrende lederstillinger i
store bibliotekorganisasjoner, interessante
bibliotekarstillinger med fornyet innhold i byer og
deres nærmeste omland, steder med rik tilgang på
kulturtilbud og sosiale velferdsgoder, som vi vet
betyr mye for hvor folk ønsker å etablere seg. De
som sliter mest med å få bibliotekfaglig personale, er
de små og dels de mellomstore distriktskommunene.

BF mener det må arbeides aktivt og offensivt i alle
ledd innen sektoren, forvaltning, utdanning og
organisasjoner, for å påvirke og overbevise kommu-
nene og ikke minst deres eiere om at:

1. Bibliotekarkompetanse er en forutsetning og en
viktig premiss for å oppfylle biblioteklovens inten-
sjoner, og
2. Lønns- og arbeidsvilkår må gjøres attraktive og
konkurransedyktige, og gi grunnlag for livsopphold
og en meningsfyllt yrkesutøvelse.

BFs tillitsvalgte står på i lokale lønnsforhandlinger
og i andre sammenhenger der arbeidsvilkår står på
dagsorden, for å synliggjøre profesjonens muligheter
og faktiske resultater eller produkter. Det er ikke
alltid vi lykkes. Kommuneøkonomien er svak sies
det. Det er ikke rom for å opprette fulle stillinger, og
i mange tilfelle bare en stillingsressurs til å håndtere
bibliotektjenestene. Dette henger naturligvis
sammen med øynene som ser, politikernes vilje til
prioritering og kommuneadministrasjonenes evne til
å tenke biblioteket inn i kommuneplanene. Det
burde arbeides med et regnestykke som viser
kostnadene ved å la være å satse på biblioteket.

SB foreslår kombinasjonsstillinger. Det er ikke
uvanlig å kombinere biblioteksjefstillingen med
kulturoppgaver, flyktningeoppgaver m.m. Faren er da
stor for, og realitetene viser at bibliotekoppgavene
da blir skjøvet til side og nedpriotiteres på grunn av
arbeidsmengden. Kombinasjonsstillinger med skolee-
etaten er den vanligste formen. Her ligger mulighe-
ter for helhetlig tenkning, men også kimen til
interessekonflikter som en ikke bare skal være
oppmerksom på, men erkjenne som reell og stadig
sette på dagsorden i løpende dialog og samarbeid.
Når det gjelder den ikke nærmere angitte
dispensasjonssaken, som BF avventer Sivil-
ombudsmannens uttalelse om, tror vi det nettopp
dreier seg om slike interessekonflikter.

Problemet ligger ofte i en mangel på respekt og
anerkjennelse av biblioteksjefen som faglig leder på
linje med andre fagsjefer. Dette merkes gjennom
isolasjon og manglende synliggjøring innad i organi-
sasjonen. Biblioteksjefen blir ikke tatt med på råd,
får ikke posisjoner som muliggjør utveksling av
kunnskaper og vitendeling, blir ikke integrert i
planlegging og utvikling av det kommunale service-
tilbudet.

I politiske kretser diskuteres stadig kommune-
inndelingen i landet vårt. Noen tar til ordet for færre
kommuner, noen sågar for flere, mens sittende
regjering inntil videre ønsker dagens ordning.
Statsråd Enoksen oppfordrer i stedet til mer samar-
beid over kommunegrensene. KS uttaler i sin platt-
form for framtidig arbeidgiverpolitikk: «Det avtegner
seg tydelige krav til kompetanse innen kommunal
sektor i årene framover:

- lederkompetanse/ «sosial kompetanse»
- generalistkompetanse/kompetanse som evner å

utvikle helhetlige løsninger
- entreprenørkompetanse
- økt behov for kompetanse i omsorgsfagene
- faglig spisskompetanse på sentrale områder.»

Politiske forutsetninger for å opprette felles biblio-
teksjef for flere små kommuner skulle følgelig være
til stede. Men da må det være i den hensikt at
stillingen blir sett på som en virkelig faglederstilling
med planlegging og utvikling som hovedoppgave. Og
det må opprettes nok støttestillinger for å opprett-

Siri Sjursen
Forbundsleder

Svar til Ellen Hjortsæter ang.
dispensasjonsordningen for
biblioteksjefer

�
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Asker
M U L I G H E T E N E S  K O M M U N E

Spesialbibliotekar
Lokalsamlingen
Asker bibliotek søker bibliotekar i hel stilling til bl.a. å ivareta bibliotekets
omfattende lokalhistoriske samling, hvor scanning og edb-registrering av
bibliotekets store fotosamling skal  gjennomføres. Jobben består også i
publikumsbetjening, fortrinnsvis i referanseavdelingen. Biblioteket benytter
Bibliofil.

Stillingen er tillagt sekretariatet for kommunens navnekomite. Samarbeid
med lag og foreninger og lokalhistorisk interesserte personer er en viktig 
del av funksjonen. 

Vi søker en medarbeider som
• er fleksibel, kreativ og kontaktskapende
• er serviceinnstilt og har evne til samarbeid
• er systematisk og resultatorientert
• har god kjennskap til IT-systemer
• har minimum 3-årig bibliotekarutdanning

Vi kan tilby et trivelig og faglig godt arbeidsmiljø og store utfordringer i en
aktiv kommune.

Stillingen er lønnet i st.kode 7027, avdelingsleder bibliotek. Tillegg for
kvelds- og lørdagsarbeid.

SØKNADSFRIST: 15. FEBRUAR 2000
Søknad med CV og kopi av relevante vitnemål og attester sendes:

KULTUR, KIRKE OG FRITID
Asker bibliotek
Postboks 370
1372 Asker

B
B

D
O

 M
yres

holde og helst utvide tilgjengelighe-
ten i bibliotekenhetene. Vi etterlyser
derfor en mer offensiv holdning hos
SB for å initiere slike løsninger. Vi
tror at en minimumsutdanning for
biblioteksjefer, hvor intensjonene er
å gjøre det beste ut av situasjonen,
eller som fungerer som en nødløs-
ning, faktisk kan virke konserve-
rende og til hinder for en holdnings-
endring i kommunene. Denne
utdanningen kunne åpnes for
bibliotekassistenter, en yrkesgruppe
som bibliotekene er og vil være
avhengige av så lenge det fins
bibliotekinstitusjoner med åpnings-
tider og direkte publikumstjenester.

Vi har den oppfatning av
dispensasjonsordningen at den skal
anvendes når det ved ledig
biblioteksjefstilling ikke melder seg
kvalifiserte søkere. Når en kvalifisert
søker melder seg, skal det normalt
ganske tungtveiende grunner til for
å vrake denne, for eksempel man-
glende egnethet. Og hva er egnet-
het? Særlig for lederstillinger er
kommunikative ferdigheter, evne til
samarbeid og samhandling og til å
skape tillit og oppslutning - som
Tove Pemmer Sætre nevnte i sitt
innlegg på NBFs utdanningsseminar
– viktig. I tillegg kommer faglig
autoritet, knyttet til den kompetan-
sen en innehar og til det oppdraget
som er gitt formelt i bibliotekloven.
Vi håper selvsagt at SB er profesjo-
nelle og seriøse nok til å vurdere
biblioteksjefkandidaters egnethet i
kompliserte situasjoner, der
interessekonflikter kan tilsløre mer
enn oppklare de motiver som ligger
bak. 

«Bibliotekaren» har i sju år formidlet mange av de forestil-
linger 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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SwetsNet også med Karger
og Munksgaard
Swets Subscription Service melder at avtale er inngått med de to
forlagene Karger og Munksgaard, om formidling av deres elektro-
niske tidsskrift gjennom SwetsNet. SwetsNet er en tjeneste for
levering av fulltekst tidsskriftartikler. Antall primær-utgivere som
nå leverer gjennom SwetsNet er nå 51. De representerer rundt
2.800 vitenskapelige tidsskrift. Karger har sitt tyngdepunkt
innen medisin og naturfag, mens Munksgaard har sin styrke på
tekniske og medisinske tidsskrift. 

Dømt etter «norgesbesøk»
En 21 år gammel datasnok fra Singapore ble i romjula dømt til to
måneders fengsel og 11.000 kroner i bot, etter å ha tatt seg
ulovlig inn på Telias internett-server i Norge, melder NTB. Dette
skjedde bare en uke etter at en 19 år gammel student i Singapore
ble dømt til fire måneders fengsel etter også å ha snoket seg inn
på den samme serveren. 21 år gamle Goh Tze Loon skal ha
«modifisert»Telia-serverens innhold, men det er ikke kjent hvor
omfattende skade han rakk å gjøre før han ble avslørt. Den ivrige
studenten brøt seg også inn på en dataserver ved et universitet i
California, skriver avisa The Strait Times i Singapore. 
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Nasjonalbiblioteket er en av landets sentrale kulturinstitusjoner og skal innenfor sitt felt være den fremste kilde til
kunnskap om og forståelse av Norge, nordmenn og det norske samfunn. Nasjonalbiblioteket ledes av nasjonal-
bibliotekaren og består av en stab og operative avdelinger i Oslo og Mo i Rana. Institusjonen har til sammen ca
285 ansatte. Nasjonalbiblioteket kan tilby et spennende og utfordrende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter for
de tilsatte.

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo (NB Oslo) ivaretar publikumsrettede funksjoner, tilbyr elektroniske informasjons-
tjenester, forvalter komplette samlinger av norske trykk og en rekke spesialsamlinger (bl.a. musikk, håndskrifter,
kart og bilder). Avdelingen holder til i den tidligere universitetsbibliotekbygningen i Drammensveien 42 og har ca.
130 tilsatte.

Bibliografiske tjenester ivaretar katalogfunksjonen ved NB Oslo samt nasjonale samkatalogfunksjoner, utarbeider
den norske nasjonalbibliografien og tilbyr andre bibliografiske dokumentasjonstjenester.

Bibliotekar – Katalogseksjonen
(lpl. 90.205, kode 1213, ltr. 23–34 avh. av tjenesteansiennitet)

Ved Bibliografiske tjenester, Katalogseksjonen er det ledig en stilling som bibliotekar.. Katalogseksjonen er den
største av i alt tre seksjoner ved Bibliografiske tjenester og deltar aktivt i nasjonale og internasjonale fora innen sitt
ansvarsområde. Seksjonen disponerer for tiden ca 17 årsverk og har ansvar for katalogisering og klassifikasjon av
monografier, periodika, kart, lydfestinger og notetrykk til NB Oslos katalog og den norske nasjonalbibliografien
samt drift av de nasjonale kontor for ISBN, ISSN og ISMN. Det katalogiseres etter nyeste norske regelverk og
klassifiseres etter DDK, 4. utg. med senere fønikstabeller. Registreringen skjer hovedsakelig i BIBSYS.

Den ledige stillingen er knyttet til katalogisering og klassifikasjon av norske monografier til nasjonalbibliografien
(Norsk bokfortegnelse) og til NB Oslos katalog. Det kreves godkjent bibliotekarutdanning. Den som tilsettes må
være interessert i bibliografisk arbeid og bør ha generell interesse for norsk litteratur og samfunnsliv. Vedkom-
mende må ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide effektivt og kvalitetsbevisst.

Bibliotekar – Katalogseksjonen (vikariat)
(lpl. 90.205, kode 1213, ltr. 23–34 avh. av tjenesteansiennitet)

Ved Bibliografiske tjenester, Katalogseksjonen er det også ledig vikariat som bibliotekar fra og med 31. januar
2000 til og med 7. januar 2001. Arbeidsoppgavene og kravene til søkeren er de samme som for den faste stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til seksjonsleder Ingrid Vaalund, tlf. 23 27 62 30 eller
hovedbibliotekar Nina Berve, tlf. 23 27 62 45. Det må opplyses om man søker en eller begge stillingene. Søknad
vedlagt attester og vitnemål sendes Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
innen 6. mars.
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SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

Sogn og Fjordane Fylkesbibliotek søkjer etter 2

distriktsbibliotekarar i 100% fast stilling.

Fylkesbiblioteket er lokalisert i kulturbygget Førdehuset
i Førde i Sunnfjord. Førde har eit rikt kulturliv og mange
ulike fritidstilbod, byen er eit skulesenter med vel 10.
000  innbyggjarar.

1. DISTRIKTSBIBLIOTEKAR - IT
Hovudarbeidsområdet vil bli utvikling av og oppfølging
av IT-løysingar.

2. DISTRIKTSBIBLIOTEKAR - BARN OG UNGE
Hovudarbeidsområdet vil bli litteraturformidling til barn
og unge.

Fylkesbiblioteket driv bokbåt og bokbuss og tenester her
kan vente aktuelt.  Fylket har 26 kommunar og distrikts-
bibliotekarane må rekne med ein del reiseverksemd.

Vi ønskjer søkjarar som har:
- godkjent bibliotekarutdanning
- iderikdom og innsikt i bibliotekutvikling
- gode evner til samarbeid og til å arbeide sjølvstendig

Vi kan tilby:
- godt sosialt og fagleg miljø
- varierte og utfordrande oppgåver
- vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår
- løn i LR 8 l.st. 24 - 35

Interesserte kan ta kontakt med fylkesbiblioteksjef
Solveig Bjordal tlf. 57 72 18 88.

Søknad med attesterte kopiar av vitnemål og attester
sendast til:

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek,
Førdehuset, 6800 FØRDE
Innan 1. mars 2000
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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

��������

«Det er underlig i hvor stor grad suksess i bibliotek
(stor tilgang på brukere og behov for fjernlån) blir
til besvær.»

Bibliotekleder Hans Martin Fagerli, Høgskolen i
Oslo, i et postliste-innlegg 21. januar, under
debatten om fjernlån og HUMSAMs prioriteringer.


