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Abonnement

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

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

Annonser

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

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

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

Levering av stoff

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

Lederen har ordet

Siri Sjursen
Forbundsleder

Da er vi kommet så langt i prosessen om en ny hovedorganisa-
sjon (HO) for forbundene i AF og YS, at vi kan se skjelettet og
konturene av hvordan dette prosjektet vil kunne se ut.
Høringsdokumentet  er på 23 sider og fem oversiktlige vedlegg,
og skulle være overkommelig å sette seg inn i. Styrings-
gruppen, med representanter fra begge forbund, er enige i
utfordringene i arbeids- og samfunnsliv og fremmer sammen en
organisasjonspolitisk plattform med basis i disse. Idégrunnlaget
er bredt og søker nye veier for å fornye det politiske og organi-
satoriske grunnlaget. Målet er å bli en sterk fagbevegelse som
tar ansvar og søker makt og innflytelse. Det er vel verd å merke
seg at HO ser menneskene og deres kompetanse som samfun-
nets viktigste ressurs med verdsetting, velferd og kvalitet som
sentrale stikkord. BF kan uten betenkeligheter slutte seg til
tankegodset i profil og verdigrunnlag.

Det ville være nesten naturstridig om man skulle være enige
om alt fra første stund. Uenigheten står om strukturen og
hvordan denne både kan gjenspeile bredden av medlems-
foreninger og samtidig ta vare på demokratiske prinsipper der
styrke og maktforhold er rimelig fordelt mellom de store
tallrike og de små. Det sies at HO skal være en sterk hovedorga-
nisasjon og en premissleverandør på vegne av sterke medlems-
forbund.  Hva betyr dette?

Det sies at medlemsforbundene skal ha hovedansvaret for
utforming og utøvelse av tariffpolitikken. Dette vil skje i
seksjonene. Hvor godt vil våre medlemmers interesser kunne
ivaretaes, når BF bare er tiltenkt en stemme sammen med 11
andre små forbund? Gode arenaer for politikkutforming skal
fremmes gjennom organisasjonsstrukturen. Men medlems-
foreningene må være villige til å avgi nødvendige fullmakter til
ledelsen i HO, og det må være en klar sammenheng mellom
kontingentnivå og innflytelse. Dvs at de med få medlemmer
skal betale minst og får minst innflytelse. Her må vi gå noen
runder før vi småforeningene kan slutte oss til endelig struktur.
Vi ønsker en sterk HO som kan ha reell innflytelse vis á vis
arbeidsgiverorganisasjonene. Men vi må sikre at våre synspunk-
ter og behov kan bli hørt og tatt hensyn til i interne fora der
politikken utformes og avgjørelser blir tatt.

Vi tror på idéen, visjonene og den gode meningsutveksling.  Nå
må vi få alle spørsmål, all tvil og friske synspunkter opp på
bordet. Vi har to knappe måneder på oss før høringssvaret skal
leveres (10.april). Gjennom dette og i alle de fora vi kan, skal vi
gi klart uttrykk for våre meninger og våre interesser. Innen den
endelige avstemningen, som BF må ta et ekstraordinært
landsmøte på i oktober, skal vi alle være informert om fordeler
og ulemper, pro et kontra den nye HO. Benytt tiden framover til
å reflektere og drøse rundt Bibliotekarforbundets muligheter i
en ny HO med visjonen:

”Fellesskapets styrke til beste for enkeltmennesket.” 
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Her er resultatet fra Bibliotekarforbundets lokale forhandlinger
1999, beregnet utfra de tilbakemeldinger vi har mottatt i sekreta-
riatet. Sannsynligvis er tallene reelt enda høyere fordi vi er rime-
lig sikker på at noen enda ikke har meldt fra om endringer, for
eksempel tillegg etter 5.2, 5.3 og 2.3.3 forhandlinger.

Kommunesektoren (med APO-kommune):
283 personer - 451 lønnstrinn - kr. 1 675 900

Oslo kommune:
6 personer - 11 lønnstrinn - kr.    119 200

Statlig sektor (med APO-stat):
10 personer - 26 lønnstrinn - kr.    108 300

Totalt:
299 personer - 488 lønnstrinn - kr. 1 903 400

Dette resultatet kan vi være stolte over! Når et lite forbund som
BF får en uttelling på nesten to millioner kroner fordelt på ca en
tredjedel av våre yrkesaktive medlemmer, må vi si oss meget godt
fornøyd. Selv om vi ikke på langt nær kan sies å være i mål. Vi
ønsker en oppvurdering av bibliotekarprofesjonen på linje med
andre yrker med treårig høyskoleutdanning. Typisk for disse er at
de fleste arbeider i offentlig sektor, er leverandører av verdifulle
tjenester til befolkningen og bidrar til å opprettholde og videre-
utvikle velferdssamfunnet.

Vår grunnlønn starter i lønnstrinn 20 (kr. 197 700) og burde med
dagens kostnadsnivå starte kr. 20 000 høyere opp (l.tr. 26). 29 %
av våre medlemmer i grunnkoden ligger under dette nivået. Våre
avansementsstillinger ligger for tett på grunnstigen til å virke et-
ter sine intensjoner – som er å gi avansementsmuligheter for folk
med spisskompetanse og vilje til å bruke denne i mer krevende og
ansvarsfulle stillinger. 34 % av medlemmene i stillingskodene
6112 Distriktsbibliotekar og  7593 Bibliotekar I ligger under
lønnstrinn 30. Hele 94 % ligger under lønnstrinn 35.

Vi har fortsatt noen få biblioteksjefer som har under lønnstrinn
30 (kr.234 500). Nesten ingen av disse reiste krav sist høst. Hvor-
for ikke? 49.5 % eller nesten halvparten har under lønnstrinn 35.

Selv om majoriteten av skolebibliotekarer er tilkjent avdelings-
lederstatus, har vi fortsatt en god del i denne gruppen som ligger
i grunnkoden for bibliotekarer, og derfor har under lønnstrinn 30,
minstelønn for avdelingsledere. Det er ingen fornuftig grunn til at
skolebibliotekarene skal stillings- og lønnsplasseres så ulikt fra
fylke til fylke. Det er et klart behov for ekstra innsats for disse
gruppene.

Den største medlemsgruppen vår finner vi i avdelingslederkoden.
Hele 42 % av disse ligger på minimums nivå, mens 83 % har un-
der lønnstrinn 35. Dette må vi gjøre noe med.

BF har som kjent få medlemmer i statlig sektor, men resultatene
her kan også sies å være akseptable. Vi fikk uttelling for nesten
alle våre krav. Arbeidsgiverne i Staten anvender også i stor grad
minimums lønnsplassering.

Oppsummering av lokale
forhandlinger 1999Bibliotekpris til Frøya

Bibliotekprisen i Sør-Trøndelag 1999
er tildelt Frøya bibliotek ved biblio-
teksjef Erna Lassen. Prisen tildeles
for langvarig og varmhjertet innsats
for folkebibliotek og skolebibliotek i
kommunen, og for en utholdende
kamp for nye og tjenelige bibliotek-
lokaler, en kamp som ble kronet med
seier i 1999. Prisen er innstiftet av
Norsk Bibliotekforenings fylkes-
avdeling. Frøya folkebibliotek fikk i
1965 lokaler i den nybygde ungdoms-
skolen. Allerede i 1973 påpekte
bibliotekmyndighetene at lokalene
var for små. I 1978 kom Frøya vide-
regående skole, og bibliotektjeneste
til disse elevene krevde også plass
og oppmerksomhet. Likevel, først 10.
mars 1999 kunne snorene klippes for
nye lokaler. I alle år fra 1973 har “a
Erna” vært et gnagsår på kommunens
ledelse, og lokalavisen Hitra-Frøya
gjorde rett i å velge førsteside-
overskriften “Ernas store dag” i sin
reportasje fra åpningen. Erna Lassen
er født i 1943 på Uttian i Frøya. Si-
den kommunesammenslåingen i 1964
har hun vært biblioteksjef i Frøya.

Ny bibliotekorganisa-
sjon på Island

Fire islandske bibliotekorganisasjoner
har sluttet seg sammen til én ny
under navnet Upplýsing. Det dreier
seg om Bokavardafélag Islands (The
Icelandic Library Association), Félag
bókasfafnsfraedinga (The Association
of Professional Librarians), Félag
rannsóknarbókavarda (Association of
Research Librarians), Félag um
almenningsbókasöfn og skólasöfn
(Association of Public and School
Libraries). Sammenslutningen trådte
formelt i kraft fra 1. januar 2000. Den
nye organisasjonens fulle navn er
”Upplýsing - Félag bókasafns- og
upplýsingafræda”, som de på engelsk
oversetter til: ”Information - the
Icelandic Society on Library and In-
formation Science”.

Siri Sjursen
Forbundsleder
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Konklusjonen på denne oppsummeringen eller forsøk på evalu-
ering, må være at utfordringene står i kø, og at det nytter å møte
dem der hvor spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår avgjøres, både
sentralt og lokalt Lik lønn for arbeid av lik verdi er AFs og  også
BFs parole. Verdien er det opp til oss å forklare, argumentere for
og helst konkretisere. I det kommende hovedtariffoppgjøret vil
Bibliotekarforbundet arbeide for en større pott av rammene til lo-
kale forhandlinger, slik at vi kan følge opp de positive erfaringene
våre på den lokale forhandlingsarena. Vi vil også fremme noen
krav sentralt, så langt som mulig i samsvar med samarbeidende
AF-foreningers krav. Med små skritt om gangen, går det også
framover. 

Med virkning 1. januar 2000 ble ordningen med direkte refusjon
av sykepenger til statlige virksomheter innført. En omlegging fra
dagens summariske oppgjørsordning til direkte refusjon, gir stat-
lige virksomheter like rammevilkår som kommunal og privat sek-
tor. Innføring av direkte refusjon vil også gi statlige virksomheter
bedre muligheter for planlegging. Det er grunn til å merke seg at
ordningen innføres uten merkostnader ved at det foretas en for-
holdsmessig inndragning av lønnsmidler fra det enkelte depart-
ementsområdet, basert på sykefraværsstatistikk.

Dette er gledelig for de som jobber med personal og økonomi i
staten. Men det er også en viktig melding for arbeidstakere i sta-
ten. Nå slipper de som er langtidsledige å plages med at arbeids-
stedet lider fordi de ikke får penger til å ansette vikar.

For mer informasjon, se http://www.infotjenester.no/Nyheter/
Kampanjer/Sykepengereform.htm. 

Refusjon av sykepenger også i staten

Bibliotekarforbundet har inngått en samarbeidsavtale med Rain-
bow Hotels og Norlandia Hotellene. Avtalen gjelder ikke bare re-
duserte priser på hotellrom men også kurs -og konferanse-
arrangement. Ved bestilling må alle medlemmer oppgi koden SALA
og avtale fakturering på forhånd. Hvis du vil vite mer om dette
tilbudet, kan du henvende deg til BFs sekretariat eller se på vår
hjemmeside. 

Tilbudspris på hotellrom for BFs
medlemmer

Sekretariatet får av og til spørsmål om medlemskontingenten in-
kluderer forsikringer. Det gjør den ikke. Man er ikke automatisk
forsikret fordi man er medlem i BF. Men BF har meget gunstige
avtaler med Gjensidige når det gjelder Grunnforsikring og Innbo-
forsikring. Grunnforsikringen koster 194 kr per år. Innboforsik-
ringen varierer i pris etter hvor i landet man bor, fra 696 til 1320
kr per år.

Ønsker du brosjyrer eller mer informasjon, så ta kontakt med se-
kretariatet. 

Forsikringer og BF-medlemskap

Ny utgave av register til
NORMARC

Register til NORMARC ble utarbeidet
av Inger Cathrine Spangen og utgitt
av Den norske katalogkomité i 1996.
Det hadde et opplag på 500 eksem-
plarer og er nå utsolgt. Etterspørse-
len er fortsatt stor, melder Den nor-
ske katalogkomité. Komtéen går der-
for inn for at registeret revideres i
henhold til 99-utgaven av NORMARC
og utgis i trykt form i et noe større
opplag enn sist. Inger Cathrine
Spangen skal revidere registeret, som
er planlagt ferdig til skolestart i au-
gust 2000. Som neste trinn er det
planlagt å legge registeret ut på Den
norske katalogkomités hjemmeside
sammen med NORMARC på web og
utviklet slik at man fra registerets
oppslagsord kan klikke seg inn på
riktig sted i NORMARC-formatet.

Katalogekspertisen om
Dublin Core

På sitt siste møte før jul hadde Den
norske katalogkomité til behandling
en sak som simpelthen het ”Hva skal
vi synes om Dublin Core?”. Av refe-
ratet går det fram hva de mener:
”Komitéen diskuterte viktigheten av
bruk av metadata, enten inkorporert
i nettdokumenter eller selvstendig
med henvisning til dokumentet, med
hensyn på forbedret gjenfinning på
Internett. Det eksisterer flere ulike
metadataformat i dag som er mer el-
ler mindre standardiserte. Per i dag
ser det ut til at Dublin Core er det
formatet som har nådd størst grad
av standardisering og er det som er
det mest anvendelige formatet for
allmennheten. DNK ser at det er stort
behov for formaliserte opplysninger
innbakt i dokumentene slik at søker-
oboter har mulighet for å lage in-
dekser og hente fram dokumenter fra
nettet som passer til brukerenes
søkeprofiler. Komitéen vil følge ut-
viklingen på dette område og arbeide
for at standarder til DC utarbeides
og at informasjon om hvordan for-



Side 6 Bibliotekaren - 3/2000

... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Siri Sjursen
Forbundsleder

Hva er alternativene til den nye hovedorganisasjonen (HO)? På
den ene siden har vi LO. LO har ikke tradisjon for små selvsten-
dige forbund. BF ville måtte gå inn som en undergruppe under
Norsk Kommuneforbund slik BAF var det i sin tid. På den andre
siden har vi Akademikerne og Norsk Forskerforbund, som har
tatt med seg Fagbibliotekarenes forening, nå som fullverdige
medlemmer. Det vil si at FBF ikke lenger eksisterer som eget
forbund for bibliotekarer i statlig sektor. Vi har ingen tro på at
NFF vil være interessert i bibliotekarene i kommunal sektor.
Dessuten vil nok ikke Akademikerne åpne opp for høgskole-
utdannede generelt, selv om de har tatt med seg noen assosi-
erte medlemsgrupper med treårig utdanning. BF ville også i en
slik sammenheng måtte gi fra seg en viktig bit av vårt eksis-
tensgrunnlag: Vår selvstendige forhandlingsrett og vår posisjon
som selvstendig meningsberettiget i en mektig hovedsammen-
slutning med andre preferanser enn høgskoleutdannede. Et
tredje alternativ kan være å stå fritt slik NITO gjør i dag. Men vi
er så få, og vi ville måtte stå på gangen og vente, mens avgjø-
relsene skjedde bak lukkede dører. Det som da ble besluttet,
ville BF måtte godta uten påvirkningsmulighet overhode. Ingen
ville ta ansvar for oss.

Kanskje det kan dukke opp noen nye allianser i løpet av den
prosessen vi er inne i nå. Vi blir 11 små forbund (under 10 000
medlemmer) i nye HO, dersom alle går med, med til sammen ca
50 000 medlemmer. Noen av disse forbundene kunne muligens
tenke på en sammenslutning eller en paraplyorganisasjon, slik
KFO er det i dag. Det måtte i så fall bli en ny type sammenslut-
ning av selvstendige forbund, som sikret en sterkere, felles
representasjon i HO enn det som ligger i den foreslåtte model-
len. Vi er ikke ute etter å utmanøvrere andre, men å ivareta
mindretallets rettigheter og påvirkningsmuligheter. Dette er
refleksjoner utfra det faktum at BF, som de andre små og
sammenlignbare forbund, aldri vil kunne bli store alene. Vi vil
alltid være avhengige av gode allianser, både sentralt og lokalt.

Vil AFs og dermed BFs hovedidé om  rettferdig lønn for
utdanningsgruppene svekkes i nye HO? I det foreslåtte mål-
programmet er verdsetting av utdanning, realkompetanse og
ansvar første punkt, sammen med gode inntekts- og arbeidsvil-
kår. Utdanning og kompetanse vil ikke lenger være et gode for
de få, men viktige element i arbeids- og livskvalitet for det
store flertall. Dette er et faktum som organisasjonene må ta inn
over seg. For oss er det viktig å beholde vår identitet som
høgskoleutdannet og akademisk profesjonsforbund. Våre
medlemmer strever også med å bli verdsatt etter real-
kompetanse, innsats og ansvar. Like viktig blir det å søke
allianser med andre med de samme grunnleggende verdier.
Dette tror vi må skje innenfor en hovedorganisasjon som
balanserer mellom profesjonsforbundenes særinteresser og de
mål og verdier vi har felles. Hovedorganisasjonen skal nettopp
fremme og kjempe fram våre felles interesser. Det er en stor
utfordring å få dette til. Særlig med tanke på styrkeforholdet
LO, Akademikerne, HO på arbeidstakersiden, KS, NHO, HSH og
Regjeringen på arbeidsgiversiden.

Trenger BF en
hovedorganisasjon?matet skal brukes når fram til for-

fattere som skal legge ut sine doku-
menter på Internett. Vi antar at skal
dette bli noen suksess, må formatet
være enkle å bruke og det må være
gode og lett tilgjengelige veilednin-
ger til hvordan metadataene skal re-
gistreres.

Norge Dot No

Arbeids- og administrasjonsdeparte-
mentet og Kommunenes Sentralfor-
bund lanserte i januar «den nye nett-
portalen til offentlige informasjons-
tjenester». Regjeringen ga for ett år
siden sin tilslutning til at disse to i
fellesskap skulle etablere en inngang
på Internett til all offentlig informa-
sjon og offentlige tjenester. Norge.no
har som mål å gjøre det enklere for
brukerne å finne frem i det offent-
lige. Det er også en målsetting å sti-
mulere til at forvaltningen bruker
Internett til formidling av informa-
sjon og tjenester.

Jentenett

Det har kommet et nytt tilbud på
Internett under navnet Jentenett.no.
De kaller seg ”Et nytt og annerledes
kvinnemagasin på internett” og er å
finne på http://www.jentenett.no/.
Tjenesten har ambisjoner om å bli
valgt som startside av mange. De
ønsker også at mange tegner med-
lemskap, selv om tjenesten er gra-
tis. Foreløpig ser det ut som om
Jentenett.no er best på temastoff,
og spørsmål/svar innenfor tema som
opptar jenter/kvinner. Mye av
nyhetsstoffet er pekere til stoff fra
Nettavisen, CNN, Bergens Tidende,
VG, m.m. Firmaet som står bak
Jenter.no holder til i Trondheim.

Svart på hvitt –
for siste gang

Fjorårets, det forrige hundreårets og
historiens aller siste nummer av
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Det kan synes komplisert og vanskelig å ta
stilling til HO. Hvis vi aksepterer at BF må stå
tilsluttet en hovedorganisasjon – en tilværelse
uten er ikke noe liv – og hvis vi kjenner oss igjen
i verdiplattform og foreslåtte målprogram for HO,
da kan vi se på resten, organisasjonsstruktur,
maktforhold og økonomi som spennende utfor-
dringer å bryne seg på. HO kan bli vår hovedorga-
nisasjon, som tar høyde for endringer i samfunn
og arbeidsliv. Endringer som bibliotekarene har
tradisjon for å forholde seg til og står midt oppi
en kontinuerlig debatt om. Samarbeid på tvers av
sektorgrenser, bibliotekene som kunnskaps-, informasjons- og
kulturleverandører mot alle grupper i samfunnet, ligger i vårt
yrkeskonsept. Vi har kanskje litt å bidra med i nye HO?

De viktigste elementene for BFs medlemmer må være: Å beholde
vår identitet som profesjonsforbund, å videreføre og styrke vår
selvstendige forhandlingsrett, å sikre en rimelig kontingent, å
kunne arbeide i et fellesskap som balanserer de
høgskoleutdannedes interesser mot andre typer fagutdanninger
på sentralt nivå, samt å åpne for nytt samarbeid lokalt, der våre
medlemmer kan delta og ivareta egne lønns- og arbeidsforhold i
gjensidig respekt. 

I mai lanserte lederne i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF)
og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund(YS) Aud Blankholm og
Randi Bjørgen et forslag om en ny hovedorganisasjon. Idéen var
å skape en ny felles plattform med nytt navn, nye organer og et
nytt organisasjonspolitisk grunnlag. Det ble nedsatt en
styringsgruppe og den 7.2.2000 presenterte dennne et
høringsdokument. Uttalefristen er 10.04.2000.

Den nye organisasjonen skal bestå av selvstendige medlems-
forbund og ha yrker, utdanningsgrupper og profesjoner i
sentrum.De faste organer vil være kongress, representantskap,
styre og tre seksjoner for stat, kommune og privat sektor.

Hvorfor en ny hovedorganisasjon?

De siste årene har vært preget av turbulens på
arbeidstakersiden. Fra AF har tunge grupper meldt seg ut og
dannet en ny sammenslutning Akademikerne. Igjen er et nokså
ribbet og svakt AF. Lærerforbundet har begynt å snakke med
Norsk Lærerlag om en felles organisasjon og dermed risikerer AF
å miste ytterligere 30.000 medlemmer på stats-sektoren.

Noe av vitsen med en hovedorganisasjon er at den skal ha
innflytelse på viktige samfunnsendringer og være en
interessant samtalepartner for styrende myndigheter bl.a. når
det gjelder inntektspolitikk. Slår man sammen AFs 95.000
medlemmer med YS 200.000, vil resultatet bli en sammen-
slutning med bredde, tyngde og slagkraft. En organisasjon man
må ta hensyn til når beslutninger skal fattes.

 Saken skal behandles av de enkelte medlemsorganisasjoner og
styringsgruppen regner med at den nye hovedsammen-
slutningen vil være operativ januar 2001. For den som vil vite
mer om dette har AF lagt ut hele høringskoumentet på sin
hjemmeside. 

Birgitta Lund-
Grønberg
Organisasjons-
sekretær

Ny hovedorganisasjon?

«Svart på hvitt» - meldingsblad for
Buskerud fylkesbibliotek og NBF Bus-
kerud - er lagt ut på fylkes-
bibliotekets hjemmeside, med adressa
http://www.buskerud.fylkesbibl.no/
svhvitt3_99.htm. Meldingsbladet er-
stattes av en nyhetsside på fylkes-
bibliotekets vevsted. Fra fylkesbiblio-
teket blir det sagt at de føler at den
nye tida nå har innhentet meldings-
blad-formen, og at det ikke er fram-
kommet store protester i bibliotek-
miljøet i Buskerud mot å legge det
ned. Nyhetsstoffet på hjemmesidene
vil bli skrevet ut med jevne mellom-
rom og distribuert, om ikke til hele
Norge, så ihvertfall til andre fylkes-
bibliotek og bibliotek og politikere i
Buskerud.

Få norske bibliotekar-
studenter i utlandet

Aldri har så mange norske studenter
tatt utdanningen i utlandet. På ti år
er antallet fordoblet. I studieåret
1998/1999 var det hele 13.661 nord-
menn som søkte Lånekassen om
støtte for å studere i utlandet, mel-
der Utdanningsavisen, utgitt i for-
bindelse med messa ”Jobb & Utdan-
ning”. Av det store antallet norske
studenter i utlandet, finner vi bare
14 som er registrert som bibliotekar-
studenter. Til sammenligning er det
f.eks. 719 som studerer journalis-
tikk/mediefag, 750 som studerer sy-
kepleie og 1423 som studerer medi-
sin. Det eneste studiet som er opp-
gitt med færre studenter enn
bibliotekarstudiet, er fiskeri-
utdanning, som er registrert med 1
student. Men store studier som lærer-
utdanning, er også svakt represen-
tert med norske studenter i utlandet
– de har bare 59 i utlendighet.

Bokmesse i Havanna

Barnebøker har vært mangelvare på
Cuba de siste årene. Årsaken er den
vanskelige økonomien. – Vi skylder
cubanske barn en hel del når det gjel-
der bøker, sier presidenten for det
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Dette skrivet tar sikte på å gi en sammenfatning av hørings-
dokumentet fra styringsgruppa som utreder grunnlaget for en
ny hovedorganisasjon. For å få et mer fyllestgjørende inntrykk,
anbefaler vi å lese dokumentet i sin helhet. Det er lagt ut på
internett med lenke fra AFs, YS‘ og PFs sine hjemmesider.
Videre inneholder dette skrivet en beskrivelse av framdrift for
prosessen, kort historikk, oversikt over medlemmene i styrings-
gruppa, samt fakta om AF, YS og PF.

En ny hovedorganisasjon - grunnlag og prinsipper

I høringsdokumentet skisseres en del hovedprinsipper som
styringsgruppa mener den nye hovedorganisasjonen bør bygges
på. På to punkter har styringsgruppa funnet det formålstjenlig
å formulere alternative løsninger.  Begge punkt gjelder kapitte-
let om organisasjon og styring. Her skiller forslagene seg fra
hverandre med hensyn til organiseringen av seksjonene og
seksjonslederens rettigheter i styret.

Alle sider kan ikke belyses før enkelte elementer er på plass.
Særlig gjelder dette økonomi. Det økonomiske opplegget vil
være svært avhengig av de organisatoriske og politiske veivalg
som gjøres, samt antall medlemmer i en eventuell ny hovedor-
ganisasjon. Styringsgruppa ber derfor kun om tilbakemelding
på enkelte prinsipielle spørsmål.

Nedenfor gjengir vi noen av elementene i dokumentet. Innled-
ningsvis gir høringsdokumentet en kortfattet bakgrunn for
initiativet til utredningsarbeidet. Deretter er det gitt en
oversikt over de viktigste utfordringene for fagbevegelsen i et
nytt årtusen. Styringsgruppa mener at et forandret arbeids- og
samfunnsliv krever nyorientering fra arbeidstakerorganisasjo-
nene. Uten fornyelse av det politiske og organisatoriske
grunnlag, står fagbevegelsen i fare for å tape makt og innfly-
telse over utviklingen i arbeidslivet.

Videre er det drøftet hva som skal være grunnlaget for en ny
hovedorganisasjon. Følgende visjon er valgt: Fellesskapets
styrke til beste for enkeltmennesket.

Dokumentet inneholder en beskrivelse av verdigrunnlaget til en
eventuell ny hovedorganisasjon, samt hvilke virkemidler som
bør tas i bruk.

I forslag til målprogram er tre områder valgt ut:

Målområde 1: Gode inntekts- og arbeidsvilkår; verdsetting av
utdanning, realkompetanse og ansvar
Målområde 2: Velferd for enkeltmennesket
Målområde 3: Rammebetingelser for kompetanseutvikling og
kvalitet

«Fellesskapets styrke
til beste for enkelt-
mennesket»
Akademikernes
Fellesorganisasjon
(AF), Yrkesorganisa-
sjonenes Sentralfor-
bund (YS) og
Politiets Felles-
forbund (PF)

cubanske bokinstituttet, Jorge Luna,
til informasjonsbyrået IPS. Derfor
setter årets bokmesse i Havanna bar-
nebøker i sentrum. 30 land er repre-
sentert og mer enn 300 titler pre-
senteres.

Amazon rammet
av hackere

Nettbokhandelen Amazon.com og
andre nettsteder ble i begynnelsen
av februar rammet av hackere.
Amazon.com ble nærmest stengt i en
time etter at noen sendte store
mengder fiktiv epost til nettstedet
og blokkerte det for andre. Det
samme skjedde med CNN.com,
Buy.com Inc. og eBay Inc., melder
NTB. Angrepene fulgte samme møn-
ster som det som rammet søke-
motoren Yahoo dagen før. Problemet
ble konstatert av Keynote, som jevn-
lig sjekker nettstedenes fart og påli-
telighet.

Nordens største
radionettsted

Den kommersielle radioen Radio 1
og nettportalen Scandinavia Online
(SOL) har etablert et selskap med
ambisjoner om å skape Norges og
Nordens største nettsted for radio.
De fleste nordmenn som har til-
gang på Internett, vil via virksom-
heten til det nyetablerte Nordic Net
Radio AS ha tilgang på Radio 1s
sendinger fra Oslo, Bergen, Trond-
heim og Stavanger, samt radiosta-
sjonene Melodi FM og Voice via
nettstedet sol.no. Det eneste man
trenger for å ta inn radiosending-
ene er en PC med nett-tilkobling,
lydkort og høytalere. Neste skritt
for internettradioen er å tilby flere
radiokanaler – skreddersydd for
ulike målgrupper. Deretter vil det
felleseide selskapet tilby lytterne
mulighet til å skreddersy sin egen
personlige radiokanal.
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Under kapitlet Organisasjon og styring er følgende temaer
belyst:

- Ansvars- og myndighetsfordeling mellom hovedorganisasjon
og medlemsforbund

- Tillit mellom hovedorganisasjon og medlemsforbund
- Hovedorganisasjonens rolle som samfunnspolitisk premiss-

leverandør
- Hovedorganisasjonens rolle i inntekts- og tariffpolitikken
- Forholdet mellom og utviklingen i privat, statlig, kommunal

sektor samt gråsonene (dvs halvoffentlig/halvprivat virksom-
het)

To forslag til organisasjonsstruktur

Styringsgruppa legger fram to forslag til organisasjonsstruktur.
Forslagene skiller seg fra hverandre når det gjelder organiserin-
gen av seksjonene og når det gjelder seksjonsledernes rettighe-
ter i styret. Kort skissert er de to alternativene som følger:

Alternativ A: Seksjonene blir en integrert del av hoved-
organisasjonen. Det etableres ett felles sekretariat for hovedor-
ganisasjonens vedtektsfestede organer. Flertallet i styrings-
gruppa støtter dette alternativet.

Alternativ B: Hver seksjon etableres som en egen juridisk
enhet med eget sekretariat.

I begge alternativene er for øvrig følgende vedtektsfestede
organer foreslått:

Kongressen er organisasjonens høyeste myndighet. Alle
medlemsforbund har møterett. Avholdes hvert fjerde år
Representantskapet. Alle medlemsforbund har møterett
Styret. Forbund med 100.000 yrkesaktive eller flere: Tre
styremedlemmer Forbund med 50.000 yrkesaktive eller flere: To
styremedlemmer Forbund med 10.000 yrkesaktive eller flere: Ett
styremedlem Øvrige forbund velger til sammen: To styremedlem-
mer. I tillegg oppnevner øvrige forbund ett styremedlem i
tillegg når de totalt passerer 50.000 yrkesaktive, ytterligere ett
når de passerer 100.000 yrkesaktive. Leder velges på fritt
grunnlag blant organisasjonenes medlemmer.

I tillegg skal hver seksjon ha en representant i styret. Vedrø-
rende seksjonsledernes status i styret foreligger  to alternativer.

Alternativ 1:  Tale- og forslagsrett.

Alternativ 2:  Tale- forslags- og stemmerett.

Det etableres tre seksjoner i hovedorganisasjonen: HO-stat, HO-
kommune og HO-privat. I den enkelte seksjon inngår de
medlemsforbund som har medlemmer innen angjeldende
område.

Kontingent

Når det gjelder kontingent, legger styringsgruppa tre prinsipper
til grunn:

1. Det må være en klar sammenheng mellom kontingentnivå og
innflytelse.

Forbyr oppføring av
egne verk

Den østerrikske forfatteren Elfride
Jelinek forbyr oppføring av teater-
stykker hun har skrevet. Forbudet
gjelder for Østerrike så lenge den
nye ytterliggående-konservative
regjeringen sitter ved makta, mel-
der den tyske kringkastingen ARD.
Sammen med rundt 100 andre
kunstnere og forfattere har Jelinek
også undertegnet et opprop der
den nye regjeringen frakjennes
enhver moralsk rett til å uttale seg
om kunst og kultur.

Jelinek, en av Østerrikes fremste
forfattere, har reagert meget sterkt
på at det konservative partiet har
gått i koalisjon med det ytterlig-
gående FPÖ. Tidligere har hun ut-
løst en stor diskusjon blant lan-
dets kunstnere og forfattere ved å
hevde at de burde gå i eksil. Det
vil være det sterkeste signalet de
kan gi om sin avsky mot regimet,
mener hun. Muligheten til å på-
virke opinionen med argumenter
har man allerede hatt, og det har
vist seg nytteløst, i følge Jelinek.

Investerer i musikk
på Internett

Verdens fem største musikkselskap
har gått sammen om å investere i
internett-stedet listen.com. I følge
selskapet som har kontorer i San
Francisco, innebærer dette en sterk
satsing på nedlasting av musikk fra
internett.

Listen.com har fått økonomisk støtte
fra BMG Entertainment, EMI,
Seagram’s Universal Music Group,
Warner Music Group og Sony Music.
Pop-stjerna Madonna skal også ha
investert penger i nettstedet, i følge
NTB. Selskapet tilbyr internett-kun-
der å laste ned musikk fra 50.000
artister.
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� 2. Det må legges opp til et realistisk nivå for kontingentendrin-
ger for enkeltforbund ved etableringen av hovedorganisasjonen.

3. Innbetalt kontingent må gi et tilstrekkelig grunnlag for drift
av hovedorganisasjonen. Det foreslås at kontingenten består av
to elementer: en foreningskontingent som er lik for medlemsor-
ganisasjonene, og et likt kronebeløp per medlem.

Flertallets forslag til seksjonsstruktur (Alternativ A) innebærer
at kontingentbeløp skal være uavhengig av seksjonstilknytning.
Mindretallets forslag til organisasjonsstruktur (Alternativ B)
krever at kontingentsystemet todeles, dvs at egen seksjons-
kontingent kommer i tillegg.

Egenkapital

Styringsgruppa ber om tilbakemelding på følgende alternativer
til oppbygging av egenkapital:

· Som engangsinnskudd fra det enkelte medlemsforbund
· Som påslag i kontingenten
· Medlemsforbundene garanterer for hele eller deler av egenka-

pitalen
· Egenkapitalen kan eventuelt bygges opp gradvis.

Sikringsfond

To alternative løsninger er skissert:

· Sikringsfond i forbundene
· Hovedorganisasjonen har et sentralt sikringsfond i tillegg til

sikringsfond i forbundene

Videre framdrift

Høringsfrist er satt til 10. april. Høringsinstansene (foreninger/
forbund i AF, YS, samt PF) bes gi tilbakemeldinger på de
prinsipper og det grunnlag som framlegges i dokumentet. I
tillegg ønsker gruppa kommentarer om eventuelle andre forhold
man mener er av betydning for en etablering av en ny hovedor-
ganisasjon.

På bakgrunn av tilbakemeldingene, vil styringsgruppa ta stilling
til om forslag til etablering av ny hovedorganisasjon skal ut-
arbeides. Det endelige beslutningsdokumentet med målprogram,
vedtekter og økonomiplan skal i så fall foreligge 1. august
2000.

Videre vil spørsmålet om å danne ny hovedorganisasjon bli
behandlet i AFs ekstraordinære representantskapsmøte 31.
oktober. YS‘ sluttbehandling vil bli koordinert med AFs. PF
behandler spørsmålet om tilknytning til hovedorganisasjon på
sitt landsmøte 25.-28. september. En eventuell ny hovedorgani-
sasjon skal være etablert 1. januar 2001.

Kort historikk

Lederne i AF og YS, Aud Blankholm og Randi Bjørgen, tok i
1999 initiativet til å utrede grunnlaget for en ny hovedorgani-
sasjon. Idéen ble lansert på en felles pressekonferanse 20. mai
1999. I initiativet fra de to lederne heter det:

Vetle Lid Larssen-bok
”nullet”

Norsk Kulturråd mener at forfatter
Vetle Lid Larssens siste roman
Himmeltårnet er for dårlig til å bli
kjøpt inn til bibliotekene. ”Sviktende
litterær kvalitet, spesielt når det gjel-
der den språklige framstillingen”.
Dette er begrunnelsen Kulturrådet gir
for å nulle Lid Larssens roman, skri-
ver Aftenposten. Himmeltårnet hand-
ler om et typisk komitémedlem som
reiser rundt i nasjonen for å kart-
legge kjærlighetslivet. – La dem
”nulle”. Det er ikke den komité i ver-
den som noen gang har hatt innvirk-
ning på litteraturen, sier Vetle Lid
Larssen, som stort sett fikk gode
kritikker for romanen.

Litteratur fikk mest
kulturpenger

Fagområdet litteratur fikk 69,2 mil-
lioner kroner av midlene som er be-
vilget til Norsk kulturfond for 2000.
Bevilgningen til Norsk kulturfond for
2000 er på 219,4 millioner kroner.
Dette er en økning på om lag 2,5
prosent fra i fjor. Regjeringen be-
stemte tidligere i år fordelingen av
disse pengene. Av de 69,2 millionene
som er avsatt til litteratur, går det
meste til innkjøpsordningene. Norsk
kulturråd og forlagene er blitt enige
om å sette et tak på innkjøps-
ordningene for 2000, slik at kostna-
dene blir holdt innenfor bevilgnin-
gen. Til musikk er det satt av 47,8
millioner. Avsetning til scenekunst
er på 31,6 millioner. Av dette går 28,2
millioner kroner til støtteordningen
for fri scenekunst. Avsetningen til
kulturbygg er på 9,8 millioner kro-
ner. Det er en økning på 2,3 millio-
ner kroner. Bevilgningen til Norsk
kulturfond er videre fordelt slik: Tids-
skrift 2,4 millioner kroner, bilde-
kunst/kunsthåndverk 10,2 millioner,
kulturvern 13,1 millioner, barn og
unge 7,8 millioner, arkitektur 2,6
millioner, kultur, medier og ny tek-
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«Vår visjon er en moderne, framtidsrettet hovedorganisasjon,
som har medlemmer på alle viktige tariffområder i privat og
offentlig sektor. En ny hovedorganisasjon skal bestå av selv-
stendige medlemsorganisasjoner, være partipolitisk uavhengig,
og ha yrker, utdanningsgrupper og profesjoner i sentrum. Vi
ønsker en organisasjon med et bredt samfunnsengasjement, som
søker innflytelse og tar ansvar. Organisasjonen vil samarbeide
aktivt med andre arbeidstakerorganisasjoner, både nasjonalt og
internasjonalt.»

Styringsgruppa

En styringsgruppe, bestående av representanter fra AF og YS,
ble nedsatt i juni samme år. I august besluttet forbundsstyret i
Politiets Fellesforbund (PF) at de ønsket å tiltre styringsgruppa.
Gruppa ledes av Aud Blankholm og Randi Bjørgen.

Aud Blankholm, AF
Anne Lexow, Norske Fysioterapeuters Forbund
Karin Liabø, Norsk Ergoterapeutforbund
Bente G.H. Slaatten, Norsk Sykepleierforbund
Laila Fossum, Lærerforbundet.
Randi Bjørgen, YS
Dag Arne Kristensen, Finansforbundet
Britt T.B. Brestrup, YS Stat
Norvald Eilertsen, Norsk Helse- og Sosialforbund
Lisbeth Eliasson, Privatansattes Fellesorganisasjon
Alf Ø. Bowitz, Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Terje Ødegård, Politiets Fellesforbund

Fire arbeidsgrupper har vært i sving for å bistå styringsgruppa i
utarbeidelsen av høringsdokumentet. Arbeidsgruppene leverte
sine rapporter 15. desember 1999, og følgende temaer ble
belyst: organisasjonspolitisk plattform, inntektspolitikk og
tariffpolitikk, styringsstruktur og økonomi.

I tillegg er det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi. Denne
ble levert 15. desember 1999 og er behandlet i
styringsgruppa. En egen tiltaksplan skal være ferdigstilt
senest 15. mars 2000.

Medlemstall

Medlemmene i styringsgruppa representerer til sammen ca
360.000 medlemmer. Medlemstallet (basert på 1999-tall) forde-
ler seg slik:

AF: 18 medlemsforeninger (112.500 medlemmer - brutto)
YS: 19 medlemsforbund (241.500 medlemmer - brutto)
PF: 10.000 medlemmer - brutto

Fordelingen på de ulike sektorer er som følger (i prosent):

            Stat         Kommune         Privat

AF         38,2         52,7                     9,1
YS         19             42                       39

I AF er ca 75 prosent av medlemmene kvinner. Tilsvarende tall
for YS er ca 65 prosent. 

nologi 3 millioner, kunst og det
flernasjonale samfunnet 5 millioner
og andre formål 16,9 millioner kro-
ner.

Legger ned samisk

De siste 10 årene har det ikke vært
søkere til samisk grunn-, mellom- og
hovedfag ved Universitetet i Oslo. I
tillegg mangler universitetet samisk-
lærere. Nå legges faget ned. Samisk
får selskap av 17 andre fag.
Magistergradsstudiene i etnologi,
kunsthistorie, musikk og religions-
historie er blant fagene som snart blir
historie. - Det historisk-filosofiske
fakultet (HF) mangler penger, kom-
petanse og stillinger til disse studiet-
ilbudene. Det var derfor naturlig for
Kollegiet å stemme for nedleggelse,
sier studentrepresentanten Trond
Yngve Larsen til studentavisa
Universitas. HF regner med å spare
sju millioner kroner på nedleggelsen
av fagene.

Cappelen med
krim og Clinton

Vårlisten fra Cappelen er klar, som
vanlig preget av mye krim og annen
påskeunderholdning. Men tilbudet
inneholder også norsk skjønnlittera-
tur med nye romaner av Vigdis Hjorth
og Gert Nygårdshaug. På
dokumentarsiden er det aktuelle
tema som Islam i Norge skrevet av
Kari Vogt og den mye omtalte bio-
grafien om Hillary Clinton. Boka er
skrevet av Gail Sheely som har fulgt
presidentfruen på nært hold gjennom
mange år. En annen, kjent skikkelse
får også oppmerksomhet på vårlisten.
Det er Kjell Aukrust som fyller 80 år
18. mars. Cappelen gir i den forbin-
delse ut en jubileumsutgave av klas-
sikeren «Tre små venner». Både
Solan, Ludvig og Nystumoen er på
plass mellom permene. Utvalget av
krim til påske består av fem titler.
Alastair MacNeill kommer med sin
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Fagforeningene er invitert til å delta i idédugnad i forbindelse
med EVU-reformen. Undertegnede er med i en AF-gruppe på KS-
sektoren. Det ligger 1,5 millioner kroner på bordet til forpro-
sjekt og 50 millioner til hovedprosjekt. Disse midlene gjelder
for år 2000. Neste år blir potten enda større.

Det KS først og fremst er interessert i er utvikling av tiltak med
nytt innhold – nytt i forhold til fagområder som det fins gode
tilbydere på allerede. Tema skal knyttes opp til nye oppgaver i
kommunene, der det trengs ny kompetanse. Et annet kriterium
går på form og metode. Prosjekt som kan utvikle gode lokale
læringsmodeller med enkel overføringsverdi, vil bli foretrukket.

Det er arbeidsplassene som skal eie prosjektet med basis i egne
kompetansebehov. Tverrfaglighet er også et nøkkelord. Her lig-
ger det spennende muligheter for bibliotekene. Uansett hva
slags videreutdanningstilbud som måtte være aktuelt, kan bi-
blioteket spille en rolle som leverandør av læringsmiljø, meto-
der og opplæring i informasjonssøk. Det ligger gode erfaringer i
NELL-prosjektet. Se www.hordaland.folkebibl.no – nederst på
siden er en lenke til prosjektet.

Foreløpig er det helsefaglige tema som har vært drøftet i AF-
gruppen, fordi kommunene er pålagt nye tjenester der det er
stor mangel på kompetanse. Det gjelder for eksempel omsorg og
oppfølging av slagpasienter, overføring av kompetanse fra
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten og forebyg-
gende og helsefremmende tiltak. Særlig innen det siste tenker
en seg tverrfaglige prosjekt, som involverer for eksempel helse,
teknisk, skole, kultur. «Helsepedagogikk» er nevnt, altså kunn-
skaper og ferdigheter i informasjonsformidling overfor ulike
pasientkategorier.

Vi oppfordrer bibliotekene til å tenke kreativt i forhold til disse
mulighetene. Ta kontakt med andre sektorer eller administrasjo-
nen i kommunen og tilby biblioteket som samarbeidspart. For
det første er det både interessant og lærerikt å jobbe i nettverk
og team med andre profesjoner. Dertil ligger det mye synliggjør-
ing og utviklingspotensiale for biblioteket i denne typen samar-
beid. Det er selvfølgelig mulig å utvikle prosjekt med direkte
utgangspunkt i bibliotekets behov. Men en kombinasjon vil ha
større sjanser for å gi uttelling.

Ta kontakt med BFs sekretariat eller ta en prat direkte med
Harald Støvind, stoevin@online.no. Han er AFs mann i KS og
har som oppgave å inspirere til gode prosjektsøknader. Se også
www.nfu.no for mer informasjon. 

Siri Sjursen
Forbundsleder

Prosjektmidler –
EVU-reformensjette roman på norsk, og den heter

«Motangrep». Hevn og sterke følel-
ser skal være en del av ingrediensen
i denne boka. Jefferey Deavers er
representert med thrilleren «Djevel-
tårer» og den kjente regissøren av
grøsseren «A Nightmare on Elm
Street», Wes Craven, debuterer som
thrillerforfatter i år. Påskekrim-til-
budet ellers består av Steven Saylor
og Val McDermid, den siste et helt
nytt navn på Cappelens thrillerliste.
I tillegg til påskekrim, romaner,
faktabøker og dokumentarer er det
også plass for to nye diktsamlinger
på årets vårliste. Cappelen starter i
tillegg en filmserie med original-
manus i bokform. Først ute er Beate
Grimsrud med «Ballen i øyet».

Gyldendal med vårliste
og et slags 75-års-
jubileum

Gyldendal Norsk Forlag kan i år feire
75-årsjubileum som selvstendig norsk
enhet. Forlaget markerer jubileet
med markante utgivelser av nye og
gamle forfattere. En av jubileums-
utgivelsene er en samlet utgave av
Gunnar Larsens lyriske produksjon
med tittelen ”En avismanns samlede
poesi”. Larsen var født i 1900 og i
anledning 100-årsjubileet for hans
fødsel har Jan Erik Vold samlet hele
hans lyriske produksjon: Kjærlighets-
dikt, alderdomsdikt, leilighets-
diktning, satirer, pastisjer og Oslo-
skildringer.

Et annet jubileum er 100-års-
markeringen av Sigbjørn
Obstfelders død 29. juli 1900. Hans
samlede skrifter i tre bind utkom-
mer i juni.

Karsten Alnæs avslutter sin store
historieserie «Historien om Norge».
Femte og siste bind har tittelen
”Femti rike år” og kommer i mai. Det
tar for seg de siste femti årene av
1900-tallet, en tid preget av gjen-
oppbygging, kald krig, NATO-med-
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... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Handlingsplanen for 1999 gikk blant annet ut på å holde et
medlemsmøte i året og etablere et tettere samarbeid med NBF-
Buskerud. Vi startet med årsmøtet for 1999 på Fjell filial i
Drammen i forkant av NBF sitt temamøte: Hva leser pakistanske
kvinner bosatt i Norge? Der Liselotte Krebs og Astrid Werner var
forelesere. Vi har planer om å holde årsmøtet for 2000 også
sammen med NBF sitt vårmøte, da det er litt lettere å få folk til
å komme når vi slår oss sammen.

Høstens medlemsmøte ble holdt i Drammen folkebibliotek. Anne
Foss fra lønnsutvalget i Buskerud startet møtet med en gjen-
nomgang av hvilke typer oppgjør som finnes, de ulike
forhandlingstypene og hvordan lønnsrammesystemet fungerer.
Vi hadde også besøk av forbundsleder Siri Sjursen som pratet
om lønnsforhandlinger i vid forstand og planene for mulig
fusjon med YS. Vi tok først en runde rundt bordet, og de som
hadde fått prøve seg i de lokale forhandlingene fortalte om sine
erfaringer. Siri snakket om hvor viktig det var med opplæring
av tillitsvalgte, og hun presiserte at BF-medlemmer som er
alene på arbeidsplassen skal ha status som plasstillitsvalgt, og
dermed ha rett til fri med lønn til tillitsvalgtkurs o.l. Til slutt
tok hun opp tidsplanen for den nye hovedorganisajonen, og litt
om bakgrunnen for fusjonsplanene. Det var 13 medlemmer på
dette møtet.

Lokallagsstyret hadde 4 møter i 1999, og i tillegg til forbere-
delse av årsmøte og høstmøte var det en del småsaker om støtte
til deltagelse på diverse møter, vervemuligheter og skriv fra BF
sentralt.

Styret i Buskerud har i 1999 vært:

Kasserer: Gurli Berg Hanssen, St. Hallvard videregående skole
Sekretær: Inger Bergan Mortensen, Røyken bibliotek-Midtbygda
Leder: Wenche Løver, Kongsberg videregående skole
Buskerud lokallag økte med 2 medlemmer, 5 nye medlemmer og
3 i minus.

I Buskerud har vi eget lønnsutvalg som tar seg av en del av
forhandlingene, og bistår de enkelte tillitsvalgte rundt om i
kommunene. De har hatt 3 møter i løpet av 1999, og har
bestått av 4 personer:

Berit Engebak, Øvre Eiker bibliotek
Anne Foss, Buskerud fylkeskommune
Monica Nævra, Drammen folkebibliotek
Nina Width, Røyken bibliotek

Det ble sendt inn krav på 108 lønnstrinn som tilsvarer 337.682
kroner på vegne av 38 medlemmer. Resultatet ble 56 lønnstrinn
(198.822 kroner) fordelt på 30 medlemmer. 

Buskerud lokallags
aktiviteter i 1999

Wenche Løver
Leder i Buskerud BF

lemskap, bilens og fjernsynets revo-
lusjon.

Kunstinteresserte kan også glede seg
til at Knut Bergs to illustrerte bøker
om Norges malerkunst utkommer i
nytt opplag i august. Bøkene har
lenge vært utsolgt.

Våren er gjerne den oversatte litte-
raturens hovedsesong og Gyldendal
presenterer en blanding av etablerte
og nye forfatterskap. Redaksjonssjef
i avdelingen for oversatt litteratur,
Janneken Øverland, lanserer i vår en
ny serie ”Marg”. Den tar sikte på å
konsentrere oppmerksomheten om
noen få nye utenlandske stemmer fra
«margområdene», både geografisk og
mentalt, samtidig som de skal gå rett
inn til margen av den menneskelige
eksistens. Alle forfatterne i serien er
debutanter i norsk språkdrakt.

- I vrimmelen av utenlandske forfat-
tere er vi på leting etter de nye nav-
nene som vi tror vil bli stående. Det
er en spennende utfordring, sier
Janneken Øverland til NTB. De før-
ste tre bøkene i serien svensken Ole
Hesslers ”Minner om en engel i so-
vepose”, Patrick Kavanaghs ”Gaff
topsails” som henter handlingen fra
Newfoundland og libaneseren Hanan
al-Shaykh ”Jeg feier solen av husta-
kene”.

På krimfronten kommer bl.a. sven-
ske Helene Tursten med ”Den knuste
Tang-hesten» og Minette Walters med
kortromanen ”Krutt” som for øvrig
blir Bokklubben Nye Bøkers påske-
krim i år.

Fra listen over norsk skjønnlittera-
tur kan nevnes Torgrim Eggens ro-
man ”Pynt” som kommer i mai, Ce-
cilie Engers ”Brødrene Henriksen” og
Sverre Henmos ”Dager uten sko”.

I kategorien biografier kan man
merke seg Bodil Stenseths biografi
om folkelivsgranskeren ”Eilert Sundt
og det Norge han fant”. Denne boka
kommer i mars.
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Rigmor Dina Farstad
Prosjektkoordinator

Bakgrunn for feiringa av Oslo bys 1000-
årsjubileum

I 1950 feira Oslo sine 900 år. Når 1000-årsfeiringa går
av stabelen  i år 2000, kjem ikkje det av at
hovudstaden har lagt all reknekunnskap på hylla,
men at nyare arkeologiske funn viser at det var
bosetjing på Sørenga allereie for 1000 år sidan.
(1000 år i år 2000 er jo fine og runde tal også!)

Når kommunen, i jubileumsåret, har som mål å vise
fram «byens historie, skjulte skatter og særegne
kvaliteter», kjende Deichmanske bibliotek si «besø-
kelsestid». Jubileet ga oss eit fint høve til å tenkje
heilskap både når det gjeld arrangementsplaner og
marknadsføring.

Målsetjing og organisering

Etter eit lite forprosjekt, var målsetjing og
hovudtrekk for jubileumsmarkeringa klare. Prosjekt
«Deichman til 1000», med prosjektkoordinator i 50%
stilling, starta opp 1. februar 1999 og fire arbeids-
grupper var snart i sving med å førebu dei ulike
tiltaka. Staben ved Deichmanske bibliotek, bibliotek-
sjef, plan- og utviklingssjef, personalsjef og økono-
misjef, er styringsgruppe for prosjektet. Målsetjinga
formulerte vi slik:

Deichmanske bibliotek ønsker, med sin markering av
Oslo bys 1000-årsjubileum, å synliggjøre institusjo-
nens forankring i byens historie og sette søkelyset
på bibliotekets moderne rolle som informasjons-
formidler og kulturbærer. Jubileumsmarkeringen skal
videre belyse bibliotekets ide ved det veiskille som
overgangen til et nytt årtusen representerer.

Arrangement

Deichmanske bibliotek, både hovudbibliotek og
filialar, har kvart år mange, ulike arrangement,
teater for barn, kunst-
utstillinger m.m. I
jubileumsåret ville vi at
avdelingane skulle gjere
litt ekstra ut av desse
markeringane og at
planleggjinga vart gjort
i god tid, slik at alt
kunne samlast i eit
felles program. Arrangementsgruppa laga idekatalog,
sette fristar og passa på at all informasjon til
fellesprogrammet (januar - juni) låg føre i tide.

Hovudkommiteen for Oslo 1000 år har delt jubile-
umsåret inn i temabolkar og arrangementsgruppa
oppfordra til å følgje opp desse. Overskriftene til dei
ulike bolkane er: «Utfordringene og rekordene»
(mars), «Kongene og kontrastene» (mai), «Drømmene
og natten» (august) og «Makten og mulighetene»
(oktober). Dette avspeglar seg i vårt fellesprogram
med t.d. utstillinga «Konge og trell», med tilhøy-
rande foredrag om norske dronningers liv, på Lam-
bertseter filial nettopp i mai.

Arrangementsgruppa tar no fatt på ei ny oppgåve
med planleggjinga av Våkenatt for kunsten i oktober.
Då skal hovedbiblioteket vere ope for publikum om
natta! Natta skal fyllast med litteratur, musikk,
rollespel m.m. Her trengst det idear, organisering og
folk som vil stille opp.

Visuell profil

«Deichman til 1000» har også som mål å rydde opp i
bibliotekets visuelle profil. Dei ulike avdelingane har
hittil presentert seg og sitt på kvar sitt vis. Trykksa-
ker har bore preg av «sju prestegjeld». Profilgruppa
har tatt fatt på dette. Hittil har dei framskaffa
postkort med motiv frå Aslak Bolts bibel, felles-
program, plakatar og banner som pryder Hoved-
bibliotekets fasade. Gruppa har utarbeida retnings-
liner for utforming av trykksaker når det gjeld
skrifttype, format, fargar o.l. Eit nytt slagord er òg
drodla fram: «Hele verden - midt i byen».

Multivisjon

Vi ønskjer å vise at biblioteket er meir enn bøker og
at biblioteket har ei viktig rolle også i det nye
tusenåret. Dette vil vi gjere i ei moderne form og
arbeider no med eit multivisjonsprogram, ein
kombinasjon av bilder, musikk, kommentarer og
videosnuttar, som kan visast på vegg eller skjerm.
Temaet for programmet er vidt: Ordet, kommunika-
sjon, historikk, dagens bibliotek, framtida. Alt dette

skal visast på ca. 8
minutt! Vi har engasjert
ein produsent som skal
lage programmet, men
multivisjonsgruppa er
sterkt involvert i arbeidet
med både tekst og visuali-
sering.

Multivisjonsprogrammet er sponsa av NBF og
Biblioteksentralen og skal visast i Hovedbibliotekets

Deichman til 1000

«Vi ønskjer å lage ei Deichman-markering
i femmilsløypa under Holmenkollfestivalen.
Men det står att å sjå kor sterkt sportsånda
står i vår meir bokorienterte skare.»
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vestibyle. Filialar skal også kunne vise programmet.
Det skal ikkje vere for Deichman-orientert, slik at
det kan brukast av bibliotek-Noreg i ettertid.

Aslak Bolts bibel

Aslak Bolts bibel er Deichmans klenodium. Bibelen er
ein del av Carl Deichmans testamentariske gåve, som
utgjorde starten for Deichmanske bibliotek i 1785.
Men bibelen er endå eldre, frå ca 1250.
Vi gler oss til å kunne vise fram Aslak
Bolts bibel, som verkeleg er eit unikt
middelalderhandskrift i norsk sam-
anhang. Men før vi kjem så langt (6.
mai!), er det mykje som skal ordnast.
Bibelen treng ein klimaregulert monter,
omgivnadane skal vere i orden. Katalog
og plakatar skal produserast. Tryggleiken
skal sikrast. Opningsdagen skal
planleggjast. Her er det nok å bryne seg
på. Aslak Bolt-gruppa har lagt mykje
arbeid i å hente fram eksisterande
dokumentasjon om bibelen, han har ei
spanande og rørande historie!

Deichman til 1000

Det er flott at leiinga ved Deichmanske
bibliotek har valt å satse så stort på å
markere 1000-årsjubileet. Eller markere
seg i 1000 årsjubileet, skulle eg heller
seie. Kva oppnår vi med denne satsinga?
Først PR! Ikkje berre overfor publikum,
men også for kommunepolitikarane, som
har teke initiativet til 1000-årsfeiringa i
Oslo. Lik andre store prosjekt, legg vi også vekt på
etterbruken, både med omsyn til produkt vi får laga,
og erfaringar vi haustar.

Det blir lagt ned mykje «dugnadsarbeid» i prosjektet.
Det er tradisjon for det hos oss og denne gongen er
det klare meldingar frå leiinga om at 1000-årstiltaka
skal prioriterast. Det finns mange ressursar i perso-
nalet og trass i at kvardagen er travel nok, trur eg
folk har glede av å kunne ta fram sine evner og
særinteresser.

Samarbeid på tvers av avdelingane er positivt og
mange som ikkje direkte tek del i gruppene, bidrar

med «oppmuntrande tilrop», noko som
også trengs. Fleire avdelingar har sine
eigne små prosjekt, og haustar erfaringer
slik.

Ad hoc-grupper oppstår også. No er det
aktivitet på sportsfronten. Vi ønskjer å
lage ei Deichman-markering i femmils-
løypa under Holmenkollfestivalen. Men
det står att å sjå kor sterkt sportsånda
står i vår meir bokorienterte skare.

Det er moro å få lov til å vere prosjektko-
ordinator for «Deichman til 1000». Men
nervepirrande òg. Når du plotter inn ein
dato for ei utstilling, utbasunerer han for
alle innbyggjarar i Oslo, Bærum og Asker
i Oslo 1000 år sitt hovudprogram,
samstundes som du kjenner alle problema
som må løysast undervegs, då treng du is
i magen.

I eit prosjekt skal ein innhente
erfaringar. Her er nokre, så langt: Ting
tar tid. Ting kostar. Håp aldri på at noko
går glatt. Men òg: Ver frimodig! Utan å
våge, ingenting å vinne! Velkommen til

Deichmanske bibliotek i jubileumsåret, - så får du sjå
sjølv! 

Ikke Aslaks Bolts
bibel, men første-
utgaven av Snorre
Sturlassons «Nor-
ske Kongers
Krønicke» fra
1594. Vi kjenner i
dag bare til 7 gjen-
værende eksemplar
av denne utgivel-
sen. Seks av dem i
offentlige biblio-
tek. Deichman har
ett eksemplar.

Irans statlige organisasjon for islamsk propaganda
har gjort det klart at fatwaen mot forfatteren Salman
Rushdie fortsatt står ved lag, melder NTB. Den nye
trusselen mot Rushdie, som lever under politi-
beskyttelse i Storbritannia, står i strid med løftet
den iranske regjeringen kom med i 1998 om ikke å
sette ut i livet fatwaen, som innebærer en døds-
trussel. Myndighetene i Teheran har imidlertid alltid
hevdet at en fatwa ikke kan tilbakekalles. Det var
Irans åndelige leder ayatollah Khomeini som utstedte
fatwaen i 1989 som reaksjon på Rushdies bok

Fatwaen mot Rushdie fortsatt gyldig
«Sataniske vers». Også Revolusjonsgarden sendte
søndag ut en pressemelding om at fatwaen fortsatt
står ved lag. Men en muslimsk gruppe i Storbritannia
sa at selv om fatwaen ikke kan tilbakekalles, bør
Rushdie få leve i fred i landet. Alle muslimer i
Storbritannia må respektere britisk lov, het det i en
erklæring fra gruppa. 
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Den 8. februar gikk det store møtet om ABM-mel-
dingen av stabelen i Oslo. Fagmiljøene fra de tre
sektorene skulle møte politikere, departements-
byråkrater, hverandre og kulturminister Haga. Det
var med stor forventning og  Stortingsmelding 22
i lomma at jeg ankom Ingeniørenes Hus.

Nå skulle jeg enderlig få svaret på hvorfor man
har valgt å forfatte en ABM-melding. På hvorfor
bibliotek hører naturlig sammen med arkiv og
museer, istedefor sammen med skoler, eller
forvaltningsapparatet for offentlig informasjon el-
ler teaterene eller leseseleskapene eller
folkeopplysningsforbundene eller noen av de an-
dre institusjoner, virksomheter og organisasjoner
som det er naturlig og alminnelig for bibliotekene
å samarbeide med.

Og forklaringene kom i form av de enorme lik-
heter disse tre seksjoner imellom:

Likhet 1 er at arkiv, bibliotek og museer alle stort
sett finnes rundt omkring i kommunene. Hvilket
ble behørlig fulgt opp av ABM-meldingens saks-
ordfører på Stortinget når hun sa: «Det finnes vel
bibliotek i nesten alle landets kommunar, TRUR
eg».

Likhet 2 er at alle tre sektorer står overfor ve-
sentlige utfordringer på IKT-området. Selvfølge-
lig, men hvem gjør nå egentlig  ikke det? Hvilken
virksomhet, instans eller organisasjon i dagens
Norge står IKKE overfor vesentlige utfordringer på
IKT-området?

Vi går videre til Likhet 3, og dette er den skumle-
ste: Alle tre institusjoner arbeider med å forvalte
materiale fra og formidle
kunnskap om nær og fjern
fortid.

På dette tidspunktet gikk jeg
rett inn i en liten eksistensi-
ell krise. («Jeg har visst
kommet til en annen klode -
her er så underligt.») Det var
helt nytt for meg at det er
fortida bibliotekene skal for-
midle kunnskap om. Jeg
trodde at bibliotekenes opp-
gave like mye var å formidle kunnskap om samtid
og gi grunnlag for visjoner, tanker og holdninger
for fremtiden.

(Jeg er selvfølgelig kjent med at Nasjonal-
bibliotekets oppgave går på dokumentasjon og
oppbevaring av materialet for ettertiden, men jeg
visste ikke at dette gjaldt alle bibliotekene gene-
relt.)

I ettertid har jeg  konsultert både Lov om folke-
bibliotek og forskriftene til loven, og finner in-
genting der som skulle tilsi at folkebibliotekene
har et særskilt ansvar for å formidle kunnskap om
nær og fjern fortid.

Nå kan man selvfølgelig si at ALT er fortid. Når
jeg skriver neste ord er dette ordet allerede for-
tid, og derfor blir det jo riktig å si at bibliotekene
som formidler kunnskap om samfunnet, alltid for-
midler kunnskap om fortida i en eller annen po-
tens, men det er ikke dette jeg har inntrykk av at
statsråden mener. Jeg har inntrykk av at både
meldingen og statsråden faktisk mener at folke-
bibliotekenes oppgave er å dokumentere sam-
funnsutvikling - punktum -
ikke å stille materiale til rå-
dighet for å diskutere eller
påvirke denne.

Jeg sliter ennå med de
traumatiske ettervirkningene
av denne erkjennelsen, (men
de verste psykiske skader har
jeg nok allikevel pådratt meg
i møte med statsråden selv.
Hun gjorde et helhjertet for-
søk på å fremstå som en blanding av Alf Prøysen
og Pamela Anderson, og det greide hun i og for
seg  - med Prøysens utseende og Pamelas vidd. I
sin innledning til høringsmøtet greide hun å kom-
binere en generell overhøvling av bibliotek-
miljøet, med dårlige vitser og feilaktige, dels
ulogiske resonnementer, for derigjennom å fjerne
enhver illusjon om at fagmiljøene på noen måte
kan eller vil bli hørt. Imponerende!)

Jeg hadde håpet at møtet, og ikke minst statsrå-
den, skulle overbevise meg om at ABM-meldingen
var tuftet på noe annet enn misforståelser og en
rigid departementsstruktur. I skrivende stund er
jeg mer sikker enn noen gang på at dette er et
forsøk fra departementets side på å gjenskape ver-
den i sitt bilde. Dette blir like galt for alle de tre
ABM-sektorene.

I bibliotekmiljø er det en kjent sak at folke-
bibliotekene og skole/fagbibliotekene er departe-
mentalt skilt. I museumsverden, viser det seg,
finnes det skiller av samme type. Dermed er det
flere enn vår sektor som lider den skjebne å bli
offer for departementsstrukturen. Nå skal man
selvfølgelig ikke kreve at departementssrtukturen
til enhver tid skal speile virkeligheten, det behø-
ver den slettes ikke dersom man hadde kunnet ut-
rede og planlegge departementsovergripende og
helhetlig. Da hadde man kunnet arbeide med ut-
redninger på statlig nivå som evnet å diskutere
biblioteksektoren, og som kunne gitt føringer og

Haga – ei kjelde til oppleving

Deil.dok
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visjoner til de enorme utfordringer hele sektoren
faktisk står overfor. Man kunne ha dannet et
grunnlag for å videreutvikle det nasjonale
biblioteknettverk med utgangspunkt i brukernes
og samfunnets behov, og man kunne ha diskutert
det eneste som står i ABM-meldinga som faktisk
ER interessant: Det søm-
løse bibliotek.

Dette er ikke uttrykk for
et ønske om at
bibliteksektoren skal være
alene i verden, og sees
uten sammenheng med an-
dre instanser. Det er snarere et ønske om at
biblioteksektoren skal sees i en større sammen-
heng enn det som er tilfellet i ABM-meldinga. Bi-
bliotek er i seg selv sektorovergripende. Sev-

ABM

Under tittelen «Bibliotekstrid om gratisprinsippet»,
ga Aftenposten 13. februar leserne sin kortversjon av
hvor debatten om ABM-meldinga står. Undertittelen
slo ytterligere an tonen: «Striden om muligheten til
å ta betalt for enkelte tjenester, splitter Bibliotek-
Norge».

Nå skal vi ikke stigmatisere noen av standpunktene i
debatten om en eventuell justering av gratis-
prinsippet i folkebibliotekene. Men det er interessant
å se hvordan Aftenposten hjelper sine lesere med å
forstå at forsvarerne av gratisprinsippet ikke har
skjønt hva som står i ABM-meldinga. Turid
Tharaldsen er rasende og steil som forsvarer gratis-
prinsippet, mens Asbjørn Langeland støtter mulighe-
tene til å myke opp gratisprinsippet. – Aftenposten
har lang trening i å være premissleverandører gjen-
nom valg av ord. Men vi gjengir her artikkelen som
den sto i Aftenposten:

«Bakgrunnen er stortingsmeldingen om arkiver,
museer og bibliotek, som skal stortingsbehandles i
begynnelsen av juni. Den legger opp til at man i
fremtiden skal kunne ta betalt for enkelte bibliotek-
tjenester, som ulike datatjenester og informasjons-
analyser, når tjenestene som etterspørres ikke har
særlig interesse for andre enn den som ber om å få
dem utført.  Men dette er å tukle med et viktig prin-
sipp, mener Norsk Bibliotekforening, som er rasende
over forslaget om en oppmykning av gratis-
prinsippet.
- Det finnes i dag mange barrièrer som hindrer lik
tilgang til informasjons- og kulturgoder. Det er viktig
at det ikke bygges opp ytterligere barrièrer gjennom
bibliotekenes tjenester. Bibliotekene skal i stedet bi-
dra til å minske kløften mellom informasjonsrike og

følgelig skal vi samarbeide med A og M, men vi
må også samarbeide med R, S, X og alle de andre
bokstavene i alfabetet.

Denne meldinga er ikke noe godt utgangspunkt
for dialog, ikke engang de tre sektorene imellom.
Dette bar også debatten på høringsmøtet preg av.
Den var, som møteleder Erik Rudeng så glitrende
uttrykte det,: «En oppvisning i parallelle monolo-
ger».

Det var således en desillusjonert bibliotekar som
ruslet ut av Ingeniørenes Hus ettermiddagen den
8. februar, og kunne konstatere at Stortingsmel-
ding 22 i seg selv er et bevis på det alle bibliote-
karer vet: At ikke alle «kjelder til kunnskap og
oppleving» er gode. 

informasjonsfattige, mener leder i Norsk Bibliotek-
forening, Turid Tharaldsen.
- Bibliotekforeningens steile holdning møter sterk
kritikk fra dem som støtter mulighetene til å myke
opp gratisprinsippet. Direktør i Statens Bibliotektil-
syn, Asbjørn Langeland, skjønner ikke den sterke
kritikken som er reist mot forslaget i stortingsmel-
dingen.
- Det er noen som har misforstått hva dette innebæ-
rer. De tror det blir fritt frem for kommunene å ta
betalt for bibliotektjenester, men det er ikke det for-
slaget går ut på.
- Jeg forstår ikke hvorfor enkelte har hengt seg opp i
dette, men jeg tror mange har gjort det til et politisk
prinsipp som er overordnet alt annet, sier Langeland.

Kulturminister Åslaug Marie Haga er heller ikke
imponert over kritikken som er reist mot forslaget.
- Den er uberettiget. Enkelte har ikke skjønt hva
som ligger i meldingen, sier Haga.

Selv om det fra bibiliotekansatte har kommet høy-
lytt kritikk av forslaget mot å ta betalt for enkelte
tjenester, støtter enkelte bibliotekarer sterkt opp om
retningen i stortingsmeldingen.
- Mange leser stortingsmeldingen veldig negativt,
sier Torny Kjekstad, som leder et av landets største
folkebibliotek, Bærum Bibliotek.
- Som bibliotekleder er jeg veldig fornøyd med at vi
nå kan få muligheten til å ta betalt for noe av den
servicen vi gir til våre næringslivskunder, sier hun.

I flere år har Bærum Bibliotek brukt store ressurser
på å betjene næringslivet. Det har de gjort gratis, i
henhold til Bibliotekloven, mens bedriftene har kun-
net tjene penger på å bruke den informasjonen de
har fått, eller ved å selge den videre.
- Hvorfor kan ikke vi tjene noe på den informasjo-
nen de gir videre, spør Kjekstad.» 

Aftenposten om ABM-meldinga og
gratisprinsippet
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Vi tror vi kjenner Storbritannia. Noen av oss er
gamle nok til å huske de mange episodene av
Familien Ashton på TV. Ganske mange har trasket
opp og ned «the streets of London», besøkt Madam
Tussauds Wax Museum, Big Ben, Speakers Corner og
The Tower of London. Vi har i mange tiår hatt denne
enorme interessen for fotballens Premier League. Vi
har fulgt Margaret Thatchers kamp for å knuse
fagforeningene og gjenerobre Falklandsøyene. Vi vet
at Mr. Blair greier å si «utdanning» tre ganger på
rad. Vi er ikke ukjent med engelske samfunnsforhold
for et hundreår siden eller to, gjennom fortellingene
til Charles Dickens og Karl Marx. Og vi har smakt på
det grusomme svarte ølet de brygger. Sammenlignet
med hva vi vet om andre land, føler vi at vi kjenner
Storbritannia.

Innen vår profesjon har vi også noen referanse-
punkter. Noen bibliotekarer har gjennom årene
deltatt på de Anglo-Skandinaviske bibliotek-
konferanser. Vi kjenner til at de britiske
universitetsbibliotekene har blitt reorganisert inn i
læringssentra, og vi har vært raske til å sende
bibliotekarer på studieturer til Sheffield Hallam
University. Vi har kollegaer utdannet fra britiske
institusjoner. Noen har besøkt nye, interessante
bibliotekbygg rundt i Storbritannia. Og vi vet at
British Library ligger i Boston Spa.

Men hva vet vi om de vanlige britiske biblioteka-

rene? Om saker som er viktige for dem, om fagfore-
ningene deres og kampene de fører? Jeg er redd
svaret er: Lite. Og denne lille artikkelen er ikke en
munnfull av svar, bare en liten smakebit. Forrige
måned snakket jeg med en bibliotekar som er
tillitsvalgt for de ansatte ved et folkebibliotek i
London. Det var en sjanse til å få et inntrykk av
hvordan utsikten ser ut fra bibliotekgulvet og
oppover. La oss høre hva Hugh Thomas ved Victoria
Library i Westminister har å si.

- Bibliotekarer som profesjon har ikke særlig høy
status i Storbritannia. Og bibliotekarenes lønninger
er lave. Men dette er neppe noe spesielt for vårt
land.

- Blir lønna forhandlet fram særskilt for hvert
bibliotek?

- Lønnsnivået blir avgjort i hver «Borough» (City
eller County) som driver tjenestene. Satsene for
bibliotekarer i folkebibliotek er riktignok like over
hele landet, og vi har de samme arbeidsvilkårene
som andre kommunalt ansatte. Men satsene for
søndagstillegg blir avgjort lokalt. Hos oss er dette
tillegget bedre enn i de fleste andre «boroughs».

- Hvilket fagforbund representerer du?

- Det heter UNISON, og organiserer de fleste ansatte
i offentlig sektor. Det innbefatter de som arbeider i
helsesektoren, manuelt arbeid og de som arbeider
ved kommunale kontor. Disse tre gruppene ble slått
sammen i ett fagforbund i 1994.

- Er de fleste bibliotekansatte medlemmer i UNISON?

- Her i Westminister er rundt 65 % fagorganisert.

- Dere har ikke noe eget fagforbund spesielt for
bibliotekarer?

- Nei, men vi har Library Association, en organisa-
sjon som forholder seg til bibliotekarprofesjonen på
forskjellige måter. Mange bibliotekarer ville gjerne
sett at Library Association var mer aktiv i å fremme
våre interesser.

- Er det dyrt å være medlem av Library Association
og UNISON?

- Kontingenten varierer i forhold til hvor høy lønn
du har. Jeg betaler mellom 130 og 140 pund (ca.

Harde tak for tillitsvalgt
ved Victoria Library
Hugh Thomas
intervjuet av
redaktør Erling
Bergan (Tekst og
foto)

- Victoria library er en del av bibliotektjenestene
i «City of Westminister». Og dette er en bydel
som ivrer for endringer. Det er restrukturering av
organisasjonen hvert andre eller tredje år,
forteller UNISON-tillitsvalgt for bibliotekarene i
bydelen, Hugh Thomas.
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1800 norske kroner, red.anm.) for ett åprs medlem-
skap i Library Association. Til UNISON betaler jeg
årlig 100 pund (ca. 1300 norske kroner, red.anm.).

- Hjelper Library Association enkeltmedlemmer når
de har problemer med ansettelsesforhold, arbeidsvil-
kår eller lønn?

- Nei, LA er ikke involvert i slike aktiviteter. Du er
avhengig av UNISON i slike saker. Men LA godkjenner
de 1-års kursene som er nødvendige på toppen av en
akademisk grad, for å bli akseptert som «qualified
librarian». Og de godkjenner også kursene som
trengs for å bli en «chartered librarian». Men dette
opplæringssystemet er ikke veldig strengt. Kvaliteten
på disse kursene varierer mer enn de burde.

- Hvordan opplever bibliotekarer forholdet mellom
fagforbundet og Library Association?

- Mange medlemmer synes LA burde være mer aktiv
i å fremme profesjonens interesser, blant annet ved å
slåss for høyere lønninger. Det er blant annet noen
leserinnlegg i januar- og februar-utgavene av
«Library Association Record» om akkurat dette.
Siden våre lønninger er knyttet til de kommunalt
ansattes lønnsnivå, får vi i denne delen av offentlig
sektor i hvert fall fordelen av årlige lønnsøkninger
og rimelig gode arbeidsforhold, selv om vi er under-
bemannet og under stadig press. Det er værre med
bibliotekarer som jobber i skoler, universitet,
institusjoner  og private selskaper. De har ofte dårlig
lønn og iikke noe fagforbund som slåss for dem.
Manglende jobb-sikkerhet er også et problem.

- Hva tjener en bibliotekar her?

- Lønna du får når du begynner som «qualified
librarian», er 19.200 pund (i overkant av 250.000
norske kroner, red.anm.). Vi forventer at denne
stiger til 19.500 pund (i underkant av 260.000
norske kroner) i april. Er du en «chartered librarian»,
får du i tillegg 1.000 pund (i overkant av 13.000
norske kroner).

- Hva er de viktigste sakene du står foran i det
lokale fagforeningsarbeidet akkurat nå?

- Vel, Victoria library er en del av bibliotek-
tjenestene i «City of Westminister». Og dette er en
bydel som ivrer for endringer. Det er restrukturering
av organisasjonen hvert andre eller tredje år. Noen
stillinger blir endret, ansatte blir tillagt andre
arbeidsoppgaver enn de var vant til, og nesten hver
gang er det noen ansatte som mister jobben. Akkurat
nå er vi igjen midt i en omstruktureringsprosess, og
det er en konflikt mellom bydelen og fagforeninga
om disse endringene.

- Du representerer alle de ansatte her?

- De ansatte ved hvert bibliotek velger sin represen-
tant. Sammen utgjør disse representantene en
komité. Jeg representerer bibliotekarene i denne
komiteen. To medlemmer i komiteen blir valgt ut til
å representere de ansatte i forhandlingene.

- Hvilke krav har dere i disse forhandlingene?

- At ingen blir tvunget til å miste jobbene sine. Vi
vet ikke ennå hvor mange ansatte bydelen ønsker å
gi sparken. Men det er sju veldig viktige stillinger
som blir foreslått lagt ned. Vårt krav er at
restruktureringen blir gjennomført uten oppsigelser.

- Denne stadige restruktureringen må være en
belastning på personalet?

- Ja, vi har ingen mulighet til å planlegge skikkelig.
Vi sender av gårde våre rapporter om tilvekst,
beholdning, utlån og andre statistiske data om
virksomheten ved biblioteket. Dette er ment å være
basis for planlegging og budsjettering. Men på grunn
av økonomiske nedskjæringer og omorganiseringer
blir plutselig alt endret på. Dette er et stort problem.
Vi blir bedt om å planlegge for framtida, men vi har
ikke mulighet til det på grunn av de stadige endrin-
gene og kuttene i budsjettet vårt.

- Biblioteket ditt ligger i en gammel bygning?

- Den er faktisk over hundre år gammel. Likevel
driver vi et moderne bibliotek. Vi bruker informa-
sjonsteknologi til katalogisering og utlån. Og vi gir
brukerne muligheten til å søke på Internett. Men det
er grenser for hva vi kan oppnå i en bygning som
denne.

- Hva slags brukere er det dere gir tjenester til i
Victoria library?

- Dette er et boligområde. Men det er mange som
pendler hit, og vi yter tjenester til disse også.

Vi må la Hugh Thomas få avslutte arbeidsdagen og
stenge sin del av biblioteket, som er musikk-
avdelinga av Victoria Library. Siden klokka er blitt
fem på en lørdags ettermiddag, syns jeg absolutt han
skal få lov til å slutte av. Jeg har sett hvor mange
mennesker som har myldret rundt i biblioteket i
timene før stengetid, og forstår at personalet ved
Victoria Library har hatt en travel dag. 

- Mange medlemmer synes Library Association
burde være mer aktiv i å fremme profesjonens
interesser, blant annet ved å slåss for høyere
lønninger, hevder Hugh Thomas.
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L.tr.      Årslønn        Antall

26        220.100              3
27        223.700              1
28        227.300            43
29        230.900            31
30        234.500            60
31        238.100            22
32        241.700            27
33        245.300            11
34        249.000            15
35        252.700            13
36        256.400             8
37        260.600             3
38        264.800             4
39        269.000             1
40        273.600             1
41        278.100             2
42        283.100             1
43        288.000             1

Totalt                        248

Dykk i BFs medlemsregister pr. 13.01.2000:

Antall ansatte etter
lønnstrinn

St.kode 7027
Avdelingsleder
bibliotek: L.tr.      Årslønn        Antall

25        216.500             1
26        220.100             5
28        227.300             6
29        230.900             2
30        234.500             6
31        238.100            10
32        241.700             7
33        245.300             6
34        249.000            11
35        252.700             8
36        256.400             6
37        260.600             2
38        264.800             5
39        269.000             6
40        273.600             4
41        278.100             3
42        283.100             4
44        293.200             3
46        303.700             1
49        320.300             2
51        331.900             1
52        338.000             1
53        344.500             1
56        363.500             1

Totalt                        102

St.kode 7439
Biblioteksjef:

«Bibliotekaren» har i sju år formidlet mange
av de forestillinger og motforestillinger som
finnes i vårt yrke. Vi har brakt analyser og
tankesprang, skulderklapp og harmdirring.
Dette er vi stolte av. I årene som kommer
vil vi gjerne ha mer av dette. For bibliote-

karer 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
bibliokulturdokumentasjonsinfosystemlæringslitteraturformidlingsallmennspesialister? «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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Omar Ismael er mannen bak et lite datafirma i El
Bireh, en av de palestinske byene på Vestbredden.
Firmaet heter NourSoft og har et biblioteksystem i
sitt vareutvalg, er jeg blitt fortalt. Et biblioteksystem
jeg har sett i bruk, og som så ut til å fungere godt.
Jeg ville gjerne høre mer om dette, fra mannen som
har dette biblioteksystemet som sitt hjertebarn. Vi
møtte Omar Ismael i ett av bibliotekene som bruker
systemet hans, i El Bireh Public Library.

- Hvordan startet det hele?

- Jeg startet å utvikle et biblioteksystem for 10 år
siden. Den gang jobbet jeg i Al Haq, en pales-
tinsk organisasjonen som jobber med menneske-
rettigheter. Biblioteket der trengte et datasystem
til katalogisering og søking, og jeg lagde et
DOS-basert system.

- Og dette ble tatt i bruk flere steder?

- Nei, det var faktisk bare Al Haq som tok i bruk
denne DOS-versjonen. Det var først da folke-
biblioteket i El Bireh inviterte til anbuds-
konkurranse om et nytt system for dem, at ut-
viklingen av den nye Windows-versjonen for
alvor tok til. Dette var i 1997. Vi var godt i gang
med vårt nye firma NourSoft og et bibliotek-
system passet godt inn som et produkt fra
NourSoft.

- Hvilke andre program blir utviklet av NourSoft?

- Vi har et faktureringssystem for kommunale
tjenester (SEMBA), et system for arkivering og
administrering av dokumenter (DocSys), et sys-
tem for administrative rutiner ved utdannings-
institusjoner (EIMS), og altså biblioteksystemet
som har fått navnet LibSys. Det fulle navnet er
«Library and Information Centers Management
System».

- Programmerer dere alt fra grunnen av?

- Det kunne vi gjort. Men vi har valgt å basere oss
på standard databaser og utvikle applikasjoner
på dem. Vi baserer oss på Access for små og
mellomstore bibliotek. For de større bibliote-
kene er det klient/tjener-løsninger vi bruker,
med MS SQL Server.

LibSys – et biblioteksystem
utviklet i Palestina

- Og LibSys er i bruk i flere bibliotek?

- Det var altså El Bireh som satte oss i sving med
Windows-løsningen. Den har de hatt i bruk i litt
over ett år. Det samme gjelder Nablus folke-
bibliotek, det største folkebiblioteket i Palestina.
En rekke bibliotek har kommet til den siste tida.
Blant annet de 60 barnebibliotekene som
Kulturministeriet i de palestinske selvstyre-
områdene får etablert nå. I alt har vi 80 bibliotek
som er brukere av LibSys.

- 60 barnebibliotek og noen folkebibliotek. Hvem
er de andre?

- Vi har flere av de større folkebibliotekene, som
Tulkarm og Ramallah. Ded øvrige er menneske-
rettighetsorganisasjoner, kvinnebibliotek,
mosque-bibliotek, grunnskolebibliotek, høgsko-
lebibliotek, den polytekniske høgskolen i
Hebron, blant annet.

- Det var folkebiblioteket i El Bireh som satte oss i sving med Win-
dows-løsningen av LibSys. De har brukt den i litt over ett år nå,
forteller Omar Ismael i Noursoft. Her sammen med biblioteksjef i El
Bireh, Salim EL Bast (til høyre).

�

Erling Bergan
(Tekst og foto)
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- Hvilke funksjoner dekker LibSys?

- Vi har moduler for akkvisisjon, katalogisering,
lånerregistrering, utlån, klassifikasjon og
emneregistrering med autoritetskontroll, OPAC
publikumssøking. Systemet har egne baser for
bøker, tidsskrift og andre ressurser.

- Er hele systemet satt opp som en relasjons-
database?

- I den første versjonen var det ikke slik. Men nå
har vi en full relasjonsbasert database. Det er
«look-up tables» basert på master-filer. For glo-
bale endringer av for eksempel et emneord, er
det tilstrekkelig å gjøre endringer én gang i
master-fila. Endringen blir da synlig i alle pos-
ter med dette emneordet registrert.

- Hvilke språk kan man katalogisere i når man
bruker LibSys?

- Både engelsk og arabisk. Ledetekstene kan
veksle mellom engelsk og arabisk. Og innførs-
lene kan være på engelsk eller arabisk. Dette
fungerer helt fint.

- Følger dere MARC-formatet?

- Vi følger det jordanske formatet, som brukes
blant annet av Nasjonalbiblioteket i Jordan og
biblioteket ved Shuman Cultural Center i
Amman. I neste versjon av LibSys (versjon 3.0)
vil vi også gi mulighet for å følge den interna-
sjonale MARC-standarden.

- Hvilke andre biblioteksystem konkurrerer dere
med?

- Foreløpig konsentrerer
vi oss om markedet i
Palestina. Her er det
MINISIS og CDS/ISIS
som er de mest brukte
systemene. Men MINI-
SIS er egentlig ikke et
biblioteksystem, det er
heller et generelt databa-
sesystem. Selv små end-
ringer i MINISIS krever
mye arbeid. MINISIS
finnes nå i en Windows-
versjon, men det er bare
to bibliotek i Palestina
som bruker denne.

- CDS/ISIS er vel mer
utbredt?

- Tidligere har det vært
mye brukt. Men nå fin-
nes det bare i en DOS-

versjon, det er ikke videreutviklet for Windows.
Så CDS/ISIS er i ferd med å bli historie. Vi har
faktisk utviklet et program for konvertering av
katalogdata fra CDS/ISIS til LibSys. Det var
skifte av system for biblioteket ved Womens
Studies Center som gjorde det nødvendig for oss
å håndtere slik konvertering.

- Er LibSys dyrt å kjøpe for bibliotekene?

- Vi har en pakkepris på 2.500 amerikanske dollar
for en enbruker-lisens. Dette inkluderer opplæ-
ring og support i ett år. En nettverksløsning blir
noe dyrere. En klient/tjener-versjon, for eksem-
pel for 5 brukere, har vi priset til 10.000 ameri-
kanske dollar.

- Selger dere LibSys også utenfor Palestina?

- Vi må først konsolidere oss på det palestinske
markedet. Vi må sørge for at systemet fungerer
fullgodt for de bibliotekene vi har som kunder
her. Vi er ikke et stort firma, bare fem ansatte.
Om et år kan det være aktuelt å se utenfor Pales-
tina. Det er nok i første rekke Jordan, Dubai og
Egypt det vil være nærliggende å se på da.

Det er ingen store fakter over Omar Ismael. Hans
firma NourSoft leverer nyttige produkter for det
palestinske samfunnet, og det tjener han tilstrekkelig
med penger på til at han kan videreutvikle disse pro-
duktene. Han kan ikke vise til den slags inntjening
som en del programvarefirma i vestlige land kan
skilte med. Men han kan nok konkurrere på kvalitet
og nærhet til markedet sitt. Kanskje dette er framti-
das system i arabiske land? Kanskje det også vil
dukke opp som et aktuelt system for flerspråklige
bibliotek i vestlige land? 

- Vi må først konsolidere oss på det palestinske markedet. Vi må sørge for
at systemet fungerer fullgodt for de bibliotekene vi har som kunder her. Vi
er ikke et stort firma, bare fem ansatte. Om et år kan det være aktuelt å
se utenfor Palestina, sier Omar Ismael i Noursoft til Bibliotekaren.

�
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Boikott av årets IFLA-
konferanse i Jerusalem?

Erling Bergan
(Tekst og foto)

Den årlige IFLA-konferansen blir arrangert i Jerusa-
lem 12.-18. august i år. I et naivt håp om å bidra til
fred i området, besluttet IFLA for fem år siden å
overlate arrangementet til den israelske bibliotek-
foreninga, som hadde søkt om å få arrangere konfe-
ransen i den vestlige delen av Jerusalem. Som kjent
er Jerusalem i store deler av det internasjonale
samfunn betraktet som en by Israel har okkupert,
esiden seksdagers krigen i 1967. Byens status skal
være gjenstand for forhandlinger i den siste runden
av Oslo-avtalen som forsøkes gjennomført i år.

Beslutningen om å la dette årtusenets første IFLA-
konferanse gå av stabelen i Jerusalem, har - ikke
uventet - blitt møtt med protester fra arabisk hold.
Både bibliotekorganisasjoner, enkeltbibliotek,
myndigheter og frivillige organisasjoner har hen-
vendt seg til IFLAs ledelse i Den Haag med henstil-
ling om å flytte konferansen til f.eks. Tel Aviv. Men
dette har vært nytteløst. Det er nå åpenbart at
konferansen vil gå som planlagt i Jerusalem.

På sitt årlige møte i oktober 1998 i Damaskus, Syria,
vedtok «Den arabiske føderasjon for bibliotek og
informasjon» at de arabiske bibliotekmiljøene ville
boikotte konferansen. Dette vedtaket ble gjentatt
under årets konferanse i Tunis. Det ble også besluttet
å arrangere en alternativ
konferanse på det samme
tidspunkt, evt. like før eller
etter, som IFLA-konferansen i
Jerusalem. Denne arabiske
bibliotekkonferansen vil bli
arrangert i Kairo eller Amman.

Men er det slik å forstå at de
arabiske bibliotekmiljøene
oppfordrer også de vestlige
lands bibliotekarer til å boi-
kotte IFLA-konferansen i år?
Eller ønsker de at bibliotekarer
som sympatiserer med deres
situasjon, skal delta på konfe-
ransen og være kritiske delta-
kere?

Jeg har besøkt flere sentrale
personer i det palestinske
bibliotekmiljøet den siste tiden,
og stilt dette spørsmålet. Det
som er klart, er at det ikke er
gått ut noen klar appell til det
internasjonale bibliotekmiljøet
om at bibliotekarer utenfor de

arabiske land burde boikotte IFLA-konferansen i år.
Det er heller ikke entydige signaler å få fra de
representantene for bibliotekmiljøet i Palestina som
jeg har snakket med.

- Vi kan ikke delta på en konferanse som arrangeres i
Jerusalem, når Israel insisterer på at denne okku-
perte byen er deres hovedstad. Det er politiske
grunner til den arabiske boikotten. Om bibliotekarer
utenfor den arabiske verden vil boikotte eller ikke,
det må dere avgjøre selv.

Det er Sami Batrawi som sier dette. Han er fag-
ansvarlig for biblioteksaker i de palestinske
selvstyremyndighetenes Ministry of Culture. De siste
årene har han gjennomført viktige prosjekter, blant
annet en undersøkelse om barnebibliotekene i
Palestina. Som oppfølging av dette, har han iverksatt
et prosjekt med 60 nye barnebibliotek som akkurat
nå er under etablering i de palestinske områdene.
Sami Batrawi er handlingsorientert og vil gjerne
snakke mer om bibliotekutvikling og lesestimulering.
Han har ikke noe imot å snakke om IFLA-konferan-
sen heller, men noe mer konkret anbefaling av
hvordan vi ikke-arabiske bibliotekarer bør forholde
oss til evenementet i Jerusalem har han ikke.

Det er politiske grunner til den arabiske boikotten. Om bibliotekarer
utenfor den arabiske verden vil boikotte eller ikke, det må dere avgjøre
selv, sier Sami Batrawi. Han er fagansvarlig for biblioteksaker i de
palestinske selvstyremyndighetenes Ministry of Culture.

�
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� - Ministry of Culture har sendt brev til IFLA om det
problematiske i at konferansen skal være i Jerusa-
lem. Vi har spurt hvorfor den ikke kunne være i
f.eks. Ramallah på Vestbredden. Men når konferan-
sen  nå ikke blir flyttet, har vi ikke noe direkte råd
å gi bibliotekarer fra Europa eller Amerika. Dere får
finne ut selv hva dere mener er riktig å gjøre, sier
Sami Batrawi til Bibliotekaren.

En annen sentral person for de palestinske bibliote-
kene, er Subhi Kayed. Han er generaldirektør i de

palestinske selvstyremyndighetenes Ministry of
Education, og har ansvar for bibliotektjenestene i de
1230 offentlige skolene i dette området. Som
fagansvarlig har han Ibrahim Qassim med seg. I en
samtale med disse to i februar, var det ikke mulig å
få noe klart råd om vestlig deltakelse eller ikke på
IFLA-konferansen i Jerusalem.

I Palestina er som kjent en stor del av befolkningen
flyktninger, mange av dem har vært det i over femti
år. FNs organ for å oirgansiere helsetjenester, arbeid
og skoler for de palestinske flyktningene har fått
navnet UNRWA. Og i UNRWAs hovedkvarter i Jerusa-
lem sitter Hussein Gheith med ansvar for bibliotek-
tjenesten i de 230 skolene for flyktninge-
befolkningens barn på Vestbredden, i Gaza og Øst-
Jerusalem. Han arrangerer kurs og fordeler penger til
innkjøp av bøker. Han besøker bibliotekene etter tur
og fører tilsyn med dem. I samtale med Hussein
Gheith i februar var det ikke noe klart råd om
boikotten burde innbefatte flere.

En høyt profilert palestiner som Hanan Ashrawi har
også engasjert seg i spørsmålet om IFLA-konferansen
i Jerusalem. I en samtale med Bibliotekaren i 1998,
slo hun fast at palestinsk deltakelse på konferansen

var avhengig av om okkupasjonen av Jerusalem var
avsluttet eller ikke innen august 2000. Siden
dengang har hennes organisasjon MIFTAH gått litt
dypere i materien og sendt et eget brev til IFLA der
de ber om at konferansen blir flyttet. Etter at IFLAs
formelle svar forelå, sendte de ut en pressemelding i
fjor sommer:

«I det vi viser til standard-formuleringene i svaret fra
Mr. Ross Shimon, er MIFTAH skuffet over IFLAs
åpenbart manglende forståelse av betydningen av
dette komplekse spørsmålet. Siden IFLA ønsker å
fremme fri tilgang til informasjon og idéer, er det
ironisk at de har valgt, som deres konferansested, en
okkupert by, som ikke engang gir fri tilgang for sin
palestinske befolkning.

MIFTAH ønsker å legge vekt på at selv iom IFLA
erklærer at de ikke er noe politisk organ, har deres
beslutning om å avholde en konferanse i Jerusalem,
vidtrekkende og sensitive politiske implikasjoner. I
de fire årene siden beslutningen ble tatt om å
avholde konferansen i Jerusalem, vil MIFTAH sette et
spørsmålstegn ved hvor naiv og kunnskapsløs denne
beslutningen er. Den vedvarende offentlige debatten
om Jerusalems status i den avsluttende fasen av den
pågående fredsprosessen kan umulig ha unngått
oppmerksomheten til de som organiserer denne
konferansen.»

I en samtale med direktør Salah Hanieh i MIFTAH i
februar i år, ble det klart at intet var gjort for å
påvirke mulige deltakere på konferansen til å avstå
fra å melde seg på. MIFTAH hadde engasjert seg i den
politiske siden av saken, uten å engasjere seg i noen
form for organisering av hvordan bibliotekfolket
skulle takle situasjonen.

Ali Toqan, som også er biblioteksjef i Nablus -
Vestbreddens største folkebibliotek, har ikke tatt
noen initiativ i sakens anledning. Han har deltatt på
de felles-arabiske møtene, og viser til vedtak fra
disse når han blir spurt om palestinske holdninger til
IFLA-konferansen i Jerusalem. Vestlig deltakelse eller
ikke har han ingen mening om.

Diana Sayej-Naser er nestleder i den palestinske
bibliotekforeninga og sjef for Bir Zeit universitetsbi-
bliotek. Hun gir heller ikke uttrykk for noen klar
holdning til vestlige bibliotekarers deltakelse eller
boikott av IFLA-konferansen i Jerusalem.

Denne runden rundt til en del sentrale aktører i det
palestinske biblioteklandskapet, forteller at det ikke
er noe klart påtrykk for å holde oss vekk fra IFLA-
konferansen i år. Det vi likevel forventes å forstå, er
at de som deltar har et kritisk blikk på hva arrangø-
rene vil fortelle, og vurderer å gjøre egne avstikkere
for å forstå hvor man er.  

Ibrahim Qassim er fagansvarlig for biblioteksaker i de palestinske selvstyre-
myndighetenes Ministry of Education. Han har dermed ansvar for bibliotek-
tjenestene i de 1230 offentlige skolene i dette området. Hverken han, eller
hans sjef Subhi Kayed, hadde noe klart råd om vestlig deltakelse på IFLA-
konferansen i Jerusalem eller ikke.
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Anne Kristin Undlien
(bildet) er ansatt som
ny biblioteksjef i
Kristiansand. Hun var
tidligere nestleder
samme sted.

Anita Saur Haukvik
har begynt ved
Kristiansand
folkebibliotek med
ansvar for
den

oppsøkende tjenesten. Hun arbeidet
tidligere ved Buskerud fylkesbibliotek.

Terje Engdahl slutter i sin stilling hos
Riksantikvaren, og går til Nic Waals
institutt.

Tore Tveito er fra 1. oktober ansatt
som avdelingsleder ved Stokke
bibliotek med barn og unge som
ansvarsområde.

Hilde Farmen (bildet) har
sluttet som distrikts-
bibliotekar ved Sogn og
Fjordane fylkesbibliotek, og
går over i stilling ved
Høgskolen i Gjøvik.

Ingrid Torp slutter ved
Buskerud fylkessykehus, og
går til Sande folkebibliotek.

Kirsti Husby (bildet) har skiftet
arbeidsplass fra Arendal bibliotek til
Arendal kommunes nye
servicesenter.

Astrid Wegner begynte 1. februar
som barne-bibliotekar ved
Deichmanske bibliotek, hoved-
biblioteket. Hun kommer fra stilling
som barnebib-liotekar ved Porsgrunn
bibliotek.

Nytt om
 navn

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

«Bibliotekaren» har etablert seg som et
rimelig og effektivt alternativ for
annonsering av ledige stillinger. Vi er
alene om å komme ut hver eneste
måned året rundt. Vi er alene om å ha
så kort produksjonstid. Vi er alene om
å ha så lave priser.

Ta en titt på vår utgivelsesplan på side
2 og våre annonsepriser på side 3.
Neste gang du skal jakte på en biblio-
tekar kan du trygt ta kontakt med oss!

Jakt på
kollegaer?
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Mars

April

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

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

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

BF

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

BF

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

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

M
ø
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

NB! Det tas
forbehold om feil.

13. Oslo PowerPoint II BRODD

13.-14. Oslo Kurs for ledere i bibliotek BRODD

16.-17. Oslo Katalogisering i NORMARC HiO/JBI

Information Today Inc.

22. Oslo Skolebiblioteket i nettverk BRODD

23. Oslo Internett som arbeidsverktøy for prosjekt-
oppgaver

BRODD

28. Oslo Introduksjon til PC/Windows BRODD

3. Oslo PowerPoint I BRODD

6. Oslo Skolebiblioteket i nettverk BRODD

7. Oslo Internett som arbeidsverktøy for prosjekt-
oppgaver

BRODD

13. Oslo Introduksjon til PC/Windows BRODD

27.-28. Oslo Front Page I BRODD

23. Oslo Biblioteksystemer og styringsdata HiO/JBI

 Tid Sted Arrangement Arrangør

30.-31. Oslo Front Page I BRODD
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August

Juli
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)

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

BF
Septemer

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

BF

Oktober

M
ø
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

NB! Det tas
forbehold om feil.

24.-26. Oslo Bibliotek og prosjektorganisering HiO/JBI

25.-26. Oslo Front Page II BRODD

Juni

 Tid Sted Arrangement Arrangør

5. Oslo Litteraturformidling HiO/JBI

15.-16. Oslo Verden i biblioteket, int. politikk - Norge i
verden

HiO/JBI

19.20. Oslo Digital bildebehandling HiO/JBI

16.-18. Oslo Nordisk litteratur - i et formidlings-
perspektiv

HiO/JBI

19. Oslo Oslo i bok og bilde HiO/JBI

9. Oslo Skolebiblioteket i nettverk BRODD

10. Oslo Internett som arbeidsverktøy for prosjekt-
oppgaver

BRODD
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Det første nettstedet som faller meg inn når jeg skal
fortelle om favoritt nettstedene mine er Barnas
Polarbibliotek (www.troms.kulturnett.no/polar/).
Dette er et virtuelt  bibliotek for barn og ungdom på
Nordkalotten. Barnas Polarbibliotek består av en
svensk, en finsk og en norsk del. Her kan man finne
lenker til forskjellige ting som kanskje interesserer
barn her nordpå spesielt. Der er portrett av forfat-
tere som har tilknytting til Nordkalotten. Barnas
Polarbibliotek er under
utarbeidelse og etter
hvert vil du også finne en
bokbase/bibliografi over
barne- og ungdomsbøker
som kan relateres til
Nordkalotten. Layouten
til dette nettstedet er
innbydende, spennende
og informativ.

Et annet nettsted jeg ofte
er innom er tXt
(www.txt.no) . Dette
nettstedet ble opprettet i
forbindelse med aksjon !Les og er et sted hvor barn
og ungdom kan finne lesetips, der er presentasjoner
av nye bøker og bokanmeldelser skrevet av barn og
unge. Det er en god del tegneseriestoff på tXt, du
har bl. a. muligheten til å være med i tegneserie-
konkurranse hvor du kan lage sin egen tegneserie.
Jeg tror tXt appellerer til ungdom på grunn av sin
minimale og rene layout.

Biblioteknett Finnmark (www.fm.fylkesbibl.no)
ligger inne som startside hos meg. Herfra kan jeg

Marit Slungård
Rushfeldt
Distriktsbibliotekar,
Finnmark fylkes-
bibliotek,
Avdeling Vadsø

Tips fra verdensveven
orientere meg rundt i fylket. Der ligger lenker til
kulturelle happeninger, aviser, offentlig forvaltning
m.m. Sidene er innbydende og aktuelle. Fra denne
hjemmesida kommer jeg meg direkte til Biblioteknett
Norge (www.biblioteknett.no) og Kulturnett Norge
(www.kulturnett.no).

For noen dager siden fikk jeg tips fra en kollega om
en hjemmeside som jeg tror jeg kan få mye nytte av.

Martin hjemmesider
(http://home.sol.no/
~mamartin/index.htm).
Her finner jeg tekster til
en mengde allsanger,
festsanger og gamle
slagere  som ikke alltid
er ”stuereine” nok for
sangbøkene. Det
kommer ofte lånere til
biblioteket som ønsker
tekster eller melodier
som vi ikke finner i
sangbøkene, jeg tror
sjansen er stor for at vi

finner dem på Martins hjemmesider!

Norge.no (www.norge.no) er det siste nettstedet jeg
skal nevne. Dette nettstedet er fullt av informative
lenker til alt du kan tenke deg av offentlig instanser.
Mulighetene her er mange. Spesielt falt jeg for
lenken til Kongehuset. Det er jo flott å få med seg at
H.K.H. Dronningen bruker mye av tiden til å plan-
legge og drive husholdet, og at H.K.H.  Prinsesse
Märtha Louise fortsatt er en aktiv idrettsutøver! 

Vi inviterer bibliotekarar
med forskjellig bakgrunn til
å presentere sine favoritt-
stader på verdsveven.  Kva
har dei funne av informa-

tive, interessante eller flotte nettstader? I
dette nummeret er det Marit Slungård
Rushfeldt sin tur. Ho er distriktsbibliotekar
ved Finnmark fylkesbibliotek, avdeling
Vadsø.

«Bibliotekaren» har i sju år formid-
let mange av de forestillinger og
motforestillinger som finnes i vårt
yrke. Vi har brakt analyser og tanke-
sprang, 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 kunnska-
per og meningers mot? Vi tåler vel en støyt, i kollegial dyst over hvor veien skal gå videre for oss
bibliokulturdokumentasjonsinfosystemlæringslitteraturformidlingsallmennspesialister? «Bibliotekaren» oppfor-
drer 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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Dear Traveller,

We hope that our tours and services will contribute
to make your stay both interesting and great,
unforgettable experience. The tours are designed to
help you discover Palestine and get to know some
of its most interesting and beautiful places. In
addition they aim at providing you with background
information about the life, history and current
political situation of the Palestinian People.

All tours leave from the Jerusalem Hotel, just a few
minutes walk from Damascus Gate. For pick-ups from
other locations and for tailor-made additional tours/
alternative days please inquire. Prices include tour
guide and transportation.

  Any further queries? Please call: + 972 52 864 205
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Odda kommune

Ledig stilling ved Odda bibliotek

Det er ledig fast stilling i 100% som avdelingsleder/bibliotekar i barneavdelingen.

Arbeidet vil bl.a. omfatte:
Medievalg, katalogisering og veiledningsvakter etter turnusplan.
Ansvar for skolebiblioteksamarbeidet med grunnskolen.
Utadrettet virksomhet som bokpresentasjoner, forfatterarrangement, brukeropplæring etc.

For stillingen kreves det godkjent bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende utdannelse.

Stillingen omfattes av turnus med ettermiddagsvakter inntil 2-3 ganger pr. uke og lørdagsarbeid. Det vil bli lagt spesiell vekt
på personlig egnethet for stillingen. Før ansettelse vil en foreta intervju. St.kode: 7027, ltr. 30.  Tilsetting på kommunale
vilkår.

For nærmere opplysninger kontaktes biblioteksjef Margrethe Langfeldt, tlf.: 53 65 42 82.
Søknaden skrives på søknadsskjema som fås ved henvendelse til Odda kommune, personalavdelingen, tlf. 53 65 41 00.

Søknaden sendes til Odda kommune, Personalavdelingen, Postboks 53, 5751 ODDA.

Søknadsfrist: 24. mars 2000.

For fullstendig utlysningstekst vises til Norsk Lysingsblad nr. 51.

Trondheim folkebibliotek består av hovedbibliotek, seks filialer og bokbuss. Vi har et høyt aktivitetsnivå med mer
enn en million besøkende hvert år. Biblioteket benytter Bibliofil og er tilknyttet Internett og kommunens datanett.
Folkebiblioteket er vertsbibliotek for Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Vi er vel 60 ansatte.

BIBLIOTEKAR

Ved Trondheim folkebibliotek, barne- og ungdomsavdelingen er det fra 1. mai 2000 ledig fast, hel stilling som bibliotekar.

Barne- og ungdomsavdelingen har et ungt og aktivt miljø, vi arbeider for- og ettermiddagsvakter, hver 4. lørdag og omtrent 4
søndager i året.

Arbeidets innhold:
Veiledning av publikum, referansetjeneste, bokvalg/kvalitetssikring, brukeropplæring, formidling med særlig vekt på samar-
beid med skolene.

Krav til søkeren:
Bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo, avdeling JBI eller tilsvarende utdanning, og praksis fra bibliotek. Godt lag med
barn, bør være utadvendt, ambisiøs, forankret i folkebibliotekets ide og kunne arbeide både selvstendig og i team. Interesse for
og kunnskap om IT er en fordel.

Vi tilbyr en spennende og krevende jobb med gode utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø. Stillingen lønnes i lønns-
ramme 7.

Søknadsfrist 1. april 2000.

For nærmere opplysninger kontakt Sølvi Karlsen (telefon 72 54 75 02, e-post solvi.karlsen@trondheim.kommune.no) For
nærmere opplysninger om biblioteket, prøv også vår hjemmeside med adressen http://www.trondheim.folkebibl.no.
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KRISTIANSAND
FOLKEBIBLIOTEK

Kristiansand folkebibliotek hører inn un-
der kommunens kultursektor sammen

med idrettsetaten, fritidsetaten, Agder Naturmuseum,
Kristiansand kino og Kristiansand Kulturskole. Kristi-
ansand folkebibliotek består av hovedbibliotek, 1 bydels-
bibliotek, 1 filial og bokbussdrift. Biblioteket har 40 an-
satte i 31 årsverk. Biblioteket bruker biblioteksystemet
ALEPH. Det er 5 avdelinger ved biblioteket.

Avdelingsleder ved voksenavdelingen
100% fast stilling. Ledig umiddelbart

St.nr. 40153 st.kode 7027, direkte plassert i ltr. 36 i hen-
hold til kompetanseplan.
Leder i voksenavdelingen har det faglige og administra-
tive ansvaret for drift av avdelingen. Avdelingen dekker
også oppsøkende bibliotektjeneste. Avdelingen utgjør 9
årsverk fordelt på 10 personer. Stillingen inngår i biblio-
tekets ordinære turnus med kvelds- og lørdagsvakter.

Nestlederfunksjon ved Kristiansand folkebibliotek er lagt
til avdelingsleder ved enten bibliografisk avdeling,
voksenavdelingen eller barne- og ungdomsavdelingen.
Nestleder lønnes 4 lønnstrinn over avdelingslederstilling,
for tiden i lønnstrinn 40.
Søkere må gjøre oppmerksom på om de søker på
nestlederfunksjonen i tillegg til avdelingslederstillingen.

Vi søker etter en resultatorientert og kreativ person som
vil videreutvikle bibliotektilbudet. Stillingen krever gode
kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi kan tilby en
krevende og travel hverdag i et positivt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:
- Høgskole-/universitetsutdanning innen bibliotekfag
- Ledererfaring og IT-kompetanse

Kontaktpersoner: Biblioteksjef Anne Kristin Undlien, e-
post: anne.kristin.undlien@krkom.no eller konst. leder i
voksenavdelingen Else Marie Nesse, e-post:
else.marie.nesse@krkom.no Begge treffes på tlf: 380
29165

Søknaden merkes med stillingsnummer og sendes Kris-
tiansand folkebibliotek, PB 476, 4664 Kristiansand.

Søknadsfrist : 10. mars

Bibliotekar I

ltr. 25-29, 100% stilling - ledig fra 05.06.00

Stillingen inngår i vanlig vakttjeneste, med hovedvekt på
bibliotektilbud til barn og unge. Arbeidsstedet vil være ho-
vedbiblioteket og vakter på en av filialene.

Vi søker en selvstendig person som liker å jobbe med men-
nesker. Kunnskap om barnebibliotekararbeid er ønskelig.

50% fast stilling/50% stilling -

vikariat fra 01.04.00 tom. 31.03.01

Vi søker en bibliotekar, helst med erfaring fra publikums-
arbeid. Stillingen medfører ansvar for en filial og vakter på
hovedbiblioteket.

Krav til stillingene:
Eksamen fra HiO, avd. for journalistikk, bibliotek og
informasjonsfag eller tilsvarende. Personlig egnethet vil bli
vektlagt. Studenter fra årets kull oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 15. mars 2000.

Bamble bibliotek
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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

��������
«En bibliotekarutdannelse som er næringslivsrelevant, er vi opptatt av også
i Norge, ikke bare i Danmark. I løpet av de siste ti årene vil jeg anta at hver
femte til hver fjerde kandidat utdannet ved bibliotek og informasjons-
studiene ved Høgskolen i Oslo (tidligere Statens bibliotek- og informasjons-
høyskole) har gått inn i stillinger knyttet til organisering og formidling av
kunnskap og informasjon i en næringslivssammenheng. Markedet viser at
kompetansen er relevant.»

Ragnar Audunsson , professor ved bibliotek og
informasjonsstudiene, Høgskolen i Oslo,
i kronikken «Bibliotek og næringslivsinformasjon»,
i Aftenposten 10. februar 2000.


