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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
Kjære statsråd Ellen Horn!

Gratulerer med kulturminister-posten! Mediene kappes om å liste opp
alle de oppgaver og utfordringer du som kulturminister står overfor.
De tunge kulturinstitusjonene, bl.a. våre regionale symfoniorkestre,
filmbransjen, TV2, ny opera, IDRETTEN, det frie utøvende kultur-
feltet, ABM-meldingen, og med den også biblioteksektorens fremtid!
Forventningene veksler med skepsis: Har Ellen Horn skikkelig greie
på alt hun nå skal ta fatt på? Nei, har du sagt, men du er villig til å
fordype deg i nye felt med krum hals.

Du har vært presentert av NRK-TV ved flere anledninger, både like før
statsrådsskiftet og etterpå. Vi faller for din sjarm, din varme og ditt
engasjement. Det står respekt av det arbeid du har gjennomført som
leder av Nationalteatret. At du virkelig ønsket denne ministerposten,
er ditt blodferske medlemsskap i Arbeiderpartiet en sterk pekepinn
om. Vi applauderer! Kulturdepartementet og Norge trenger en leder
av kulturfeltet med visjoner, gode strategier og kraft og vilje til å
gjennomføre dem. Vi hadde sansen for dine små leppesleng en
søndag kveld på Blå om ”kultur og næring, kultur og finans, kultur
og sosial, kultur og kommunal.” Vi tror du kan ha ment at kultur kan
være en reell kraft og inspirasjon til nyskaping, så å si både på det
ytre plan i nye ”harde” settinger, så vel som på det personlige, indre
plan. Ja – vi er med på disse løsslupne tankene. Det er idéer å spinne
videre på.

Du har et bibliotekdirektorat og et nytt Nasjonalbibliotek under ditt
eget departement. Du har et rådgivende organ, Riksbibliotektjenes-
ten, og bibliotekarutdanningene i KUF. Du har instanser som Norsk
Bibliotekforening og i all beskjedenhet Bibliotekarforbundet som
meningsbærere i bibliotekpolitikken. Du har en egen lov for folke-
bibliotek og en hær – en liten riktignok - som teller ca 2500 offiserer
og fotfolk – av dyktige utøvere av bibliotekprofesjonen. Vi eksisterer
og jobber i skjæringspunktet mellom tradisjon - i god sosialdemokra-
tisk ånd - og endring, der endringene dels synes truende, dels
erkjennes som positive muligheter. Vi ønsker og er avhengige av å
utvikle våre tjenester i samarbeid med andre sektorer. Og vi trenger
penger. Men først og fremst trenger vi visjoner om mulighetene.
Visjoner som gir bibliotekene sjansen til å bekrefte, befeste og
modernisere tradisjonen, som gir rom for å møte utfordringene i
fremtidssamfunnet, og som tar opp i seg bibliotekenes rolle i et
levende demokrati. Relativt små investeringer, i nasjonalbudsjett-
sammenheng, vil kunne gi stor uttelling. For lokale levekår, opple-
velse og flerkulturell samhandling, for borgernes muligheter for
livslang læring, for oppfyllelse av nasjonens behov for nytt fotfeste i
et sprikende og forvirrende informasjonssamfunn. Vi garanterer
uttelling!

Kjære Ellen Horn! Er du åpen for dialog? Vil du se og ta denne
utfordringen? Du kan jo starte med å studere forslaget til ny dansk
biblioteklov, og å se på hva samlingen av de statlige bibliotek-
organene til Biblioteksstyrelsen - ledet av Jens Thorhauge som
visjonær premissleverandør – har betydd for det samme lovforslaget.
Dernest må du være obs på fylkesbibliotekenes stilling dersom din
kollega Brustad omorganiserer fylkene. Et blikk på hvordan kommu-
nene ivaretar sine lovpålagte bibliotektjenester ville heller ikke være
av veien. Mye kan signaliseres gjennom en tilleggsmelding til ABM-
meldinga, der ditt departement kan gi bibliotekene den brede
behandlinga den forrige regjeringa ikke maktet.

Vi ønsker deg velkommen som vår statsråd nummer én, og ønsker
deg lykke til med utformingen av en ny og fornyende bibliotek-
politikk – sammen med vår statsråd nummer to, Trond Giske, og alle
de andre statsrådene. Vi står til disposisjon! 

Siri Sjursen
Forbundsleder
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BF-Østfold avholdt sitt årsmøte 9. mars, og det ble et møte med
høyere puls enn vanlig. At styret kunne lokke med selveste Siri
Sjursens tilstedeværelse var trolig årsaken til at så mange som
27 av 57 medlemmer hadde funnet veien til Fredrikstad biblio-
tek denne kvelden. Siri var spesielt invitert for å fortelle om
den mulige sammenslåingen av AF og YS, og mange så fram til
hennes orientering på medlemsmøtet direkte etter årsmøtet.

Før årsmøtet viste biblioteksjef Hilde Garfelt rundt i det
nyrenoverte Fredrikstad bibliotek, et tilbud mange satte pris
på. Spesielt hyggelig var det at flere av de nye medlemmene
hadde meldt seg på årsmøtet i år. Medlemsutviklingen i Østfold
har vært svært bra også det siste året, selv uten aktiv verving,
og det er gledelig å konstatere at hele 5 nye medlemmer
kommer fra skolebibliotek i videregående skoler. Medlemstallet
er nå mer enn doblet siden oppstarten i 1995.

Årsmøtet startet med den sedvanlig gjennomgang av siste års
aktivitet, og møte- og styreleder Anne Woje måtte bare ta
selvkritikk på at oppfølgingen av arbeidsprogrammet hadde
vært så som så. Det bedbudede søkelys på hvordan
organisasjonsplaner påvirker lønnsfastsetting var ikke fulgt
opp, heller ikke debatten rundt kompensasjon for lesetid og
annen faglig oppdatering. Styret følte det var vanskelig å samle
nok informasjon om organisasjonplaner i forhold til lønn, og
hadde prioritert informasjon om den kommende sammenslåing
som tema for medlemsmøtet. Debatten som fulgte viste at
medlemmene fortsatt var interessert i et møte om organsisas-
jonsplaner, og det nye styret må derfor se om det kan komme
tilbake til saken.

Siri Sjursen ble så bedt om å si litt om hvor (landsmøte)saken
om lesetid sto for tiden, og mange ble nok skuffet over at BFs
ledelse viste liten interesse for å ta opp saken sentralt. Siri har
mer tro på at lesetid-avtaler må jobbes fram lokalt på hver
arbeidsplass, noe de fleste syns er vanskelig å gå i gang med på
egen hånd.

Innkomne saker har vært en sjeldenhet på våre årsmøter, og i
år hadde vi plutselig to. Siri ble bedt om å svare på begge. Det
første gjaldt pensjonsordningen for bibliotekarer i deltids-
stillinger, som ofte ender som minstepensjonister. Her kunne
Siri bare konstatere at tvungen pensjonsordning omfatter alle i
fast stilling over 14 timer pr uke, og at pensjonsytelser gis i
forhold til inntekt. Kanskje bør vi planlegge vår egen pensjon
bedre og tidligere enn de fleste av oss gjør i dag?

Sak nummer to var et spørsmål om hvorvidt vi som BFere er
dobbeltforsikret gjennom arbeidsgiver og BFs forsikringer? Her
klarte møteleder å forvirre medlemmene ytterligere, men Siri
kunne berolige de frammøtte med at arbeidsplassen forsikrer
oss i forhold til yrkesskade/sykdom og død (gruppeliv), og at
man i tillegg kan få bl.a. reiseforsikring og innboforsikring via
AFs forsikringsavtale med Gjensidige. Medlemmer i Østfold kan
henvende seg til styret for å få tilsendt de nye forsikrings-

Årsmøte med
temperatur i Østfold

Anne Woje
Leder av BF-Østfold

Årsmøte i Hordaland BF

Torsdag 23. mars var det årsmøte i
Hordaland lokallag av Bibliotekar-
forbundet. Det var 16 medlemmer
tilstede. Kristin Sætre, Stord folke-
bibliotek, takket av som leder av lo-
kallaget. Som ny leder ble valgt Kje-
til Monsen, Askøy folkebibliotek.

SilverPlatter og
ScienceDirect lenker
seg sammen

SilverPlatter Information og
ScienceDirect har inngått en avtale
som gjør det mulig å lenke seg fra
abstracts i SilverPlatters databaser til
fulltekst-artikler i ScienceDirect.
Avtalen gir brukerne «sømløs len-
king» fra abstractene til fulltekstene
i ScienceDirect, på artikkelnivå.
«Dette gir oss en økning på elleve
hundre tidsskrifter som spenner over
14 vitenskapelige emner. Våre bru-
kere har gjentatte ganger etterspurt
denne avgjørende samlingen. Med
dette blir det totale antall tidsskrif-
ter som blir lenket opp via
SilverLinker over 4.000», forteller
produktsjef Carol Meyer i
SilverLinker. «Tilgang til fulltekst-
artikler i ScienceDirect fra
SilverPlatters databaser er en lenke
som våre kunder har bedt om og som
vi er tilfreds med å kunne tilby. Til-
gangen vil hjelpe til å øke artikkel-
bruken, som er en viktig målestokk
for våre forfattere og redaktører»,
sier administrerende direktør Pat
Sabosik i ScienceDirect. ScienceDirect
er verdens største leverandør av full-
tekst elektroniske databaser med
vitenskaplig, teknisk og medisinsk
informasjon. ScienceDirect er en en-
het innen selskapet Elsevier Science.

Mjøs rundt hjørnet

Det regjeringsoppnevnte utvalget,
som har fått sitt navn fra utvalgs-
leder Ole D. Mjøs, professor ved Uni-
versitetet i Tromsø, har 1. april som
frist for å levere sin innstilling. Man-
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brosjyrene, og ellers viser vi til paragraf 10 og 11 i Hovedavta-
len.

Årsmøtet skulle etter disse sakene ta stilling til nytt arbeids-
program for 2000. Styret hadde, klok av skade, lagt seg på et
”minimalistisk” forslag om 2 medlemsmøter, minimum ett med
tema lønn, samt å lage resultatoversikt etter lokale forhandlin-
ger, rekruttere medlemmer og informere via epostlista. Dette
syns Svein Bendik Hansen var for snevert, og foreslo et tilleggs-
punkt: ”Følge opp tiltak i forhold til faglig oppdatering”, med
den begrunnelse at BF burde befatte seg med mer enn lønn i
form av penger. Etter en forholdsvis heftig debatt ble det stemt
over forslagene, og styrets eget arbeidsprogram ble vedtatt,
mens tilleggspunktet falt med noen få stemmers overvekt.
Årsmøtet valgte i stedet å definere begrepet ”lønn”, som tema
for medlemsmøte, veldig romslig. Takk til Svein Bendik som
”røsket” opp i et årsmøte som for en gang skyld ikke gikk over
i rekken av de kjedelige!

Og ettersom årsmøtet tok mye lengre tid enn vi hadde trodd,
ble ”matøkta” etterpå ikke lenger enn en vanlig spisepause, og
kaffekoppen måtte tas med på medlemsmøtet. Siri Sjursen
informerte først om BFs krav til vårens lønnsoppgjør, og vi er
glade for at hun har så godt tak på dette, for her skal man
virkelig holde tunga rett i munnen for å holde oversikten over
lønnsrammer og stillingskoder! Etterpå ble det så vidt tid nok
til å snakke om den foreslåtte opprettinga av en ny hovedorga-
nisasjon, og her poengterte Siri at det er snakk om noe helt
nytt, ikke bare en sammenslåing av ”gamle” AF og YS. At det
heller ikke blir snakk om økte medlemskontingenter p.g.a.
dette var sikkert en lettelse for de fleste. De som ikke hadde
lest høringsdokumentet på forhånd følte nok at Siris informa-
sjon ble noe overflatisk, så her har lokallagene en jobb å gjøre
før avstemminga på det ekstraordinære landsmøtet kan finne
sted.

Her fra Østfold kan vi bare nok en gang oppfordre alle til å lese
høringsdokumentet og diskutere saken med både BFere og
KFOere på arbeidsplassen. Kanskje kan det skape grobunn for et
godt samarbeid hvis begge parter blir med i samme hovedorga-
nisasjon. 

BFs vedtekter slår fast at ordinært landsmøte skal avholdes
hvert 2. år, og at sted og tidspunkt gjøres kjent med ett års
varsel. Forbundsstyret melder med dette fra om at neste
ordinære landsmøte avholdes fredag 20. april 2001 kl.10.00 -
18.00 i Oslo.

Landsmøtet består av delegater fra lokallagene, og disse velges
på lokallagenes årsmøter i perioden 1. januar 2001 - 15. mars
2001. Det er også på sin plass å minne om at vedtektene sier at
saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert
forbundsstyret senest 8 uker før landsmøtet. Det vil si at
fristen for å levere saker til neste ordinære landsmøte, er 23.
februar 2001. 

Bibliotekarforbundets
landsmøte 2001

datet er mildt sagt bredt: Hvordan
skal høyere utdanning i Norge utfor-
mes inn i et nytt årtusen? Selv om
bibliotektjenester er en bærebjelke i
all høyere utdanning, er det neppe
duket for at debatten etter Mjøs-ut-
valgets innstilling vil fokusere på bi-
bliotek. Det er vel mer trolig at vi vil
høre mye om forholdet mellom sen-
trale styring og lokalt handlings-
frihet. Men bibliotekmiljøet bør være
oppmerksom på hvilke konsekvenser
forslagene fra Mjøs-utvalget kan få
for universitets- og
høgskolebibliotekene. Samvirke mel-
lom bibliotekene og optimal utnyt-
telse av ressursene som disse biblio-
tekene representerer vil det sikkert
komme forslag på.

Frode Bakken foreslås
tilbake som NBF-leder

Valgkomiteen i NBF har overraskende
foreslått Frode Bakken som leder i
NBF etter Turid Tharaldsen. Valget
skal gjøres på NBFs årsmøte 8. april.
Frode Bakken var også leder i NBF i
perioden 1996-1998. Han er nå
fylkesbiblioteksjef i Buskerud. Som
nestleder foreslås Susanne
B.B.Storrønningen fra Larvik folke-
bibliotek. Og som øvrige styremed-
lemmer foreslås Helge Salvesen (Uni-
versitetsbiblioteket i Tromsø), Kris-
tin Østerholt (Senter for Barne- og
ungdomspsykiatri), Bente Bing
Kleiva (Meland bibliotek) og forfat-
teren Lars Saabye Christensen. På
varaplassene foreslås Lillian Nilssen
(Telemark fylkesbibliotek), Klaus
Jøran Tollan  (Høgskolen i Hamar),
Carol van Nuys (Østfold fylkesbiblio-
tek), Sissel Hovstein Henriksen
(Nærøy folkebibliotek) og politike-
ren Lars Gunnar Lingås (Holme-
strand).

Like oppunder deadline for dette bla-
det kom det et alternativt forslag på
Tove Pemmer Sætre som ny leder for
NBF. Kari Gulbraar sendte ut en mel-
ding om dette, der det heter:  «Valg-
komiteen legger fram forslag til nytt
styre i NBF med både leder- og
nestlederkandidat fra folkebibliotek-
sektoren. NBF har allerede et bety-
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Lokallagsstyrene i BF og NBF i Sogn og Fjordane slo sine pjalter
sammen onsdag 15. mars. De inviterte til felles medlemsmøte
om Stortingsmelding 22 om Arkiv, Bibliotek og Museum, med
Anders Ericson som foredragsholder. Og like etter var det satt
opp årsmøte i Sogn og Fjordane BF. Det var 17 tilstede på møtet
om ABM-meldinga, og 13 BFere var med videre på årsmøtet.
Både opplegg, innhold og oppmøte må sies å ha vært tilfreds-
stillende.

Anders Ericson begynte sin gjennomgang av stortingsmeldinga
med å si at den kanskje ikke var så viktig i seg selv. Men at den
kunne være et godt utgangspunkt for å snakke om og diskutere
en del viktige bibliotekspørsmål. Han måtte innrømme at
meldinga var en skuffelse da den kom. Og han presiserte at
han, til tross for 18 års fartstid i Statens bibliotektilsyn, ikke
presenterte meldinga på vegne av Kulturdepartementet, for de
som måtte ha trodd det.

Anders Ericson kom til Førde dagen etter at hans kronikk om
ABM-meldinga hadde stått i Dagbladet. En kronikk som har falt
i smak hos mange bibliotekfolk, kritisk og offensiv som den var,

uten å være sytete. Og Ericson viste
at han også behersket foredrags-
formatet, i en kombinasjon med
verdensveven. Han gikk gjennom
poengene sine i tur og orden med
en vev-fil han hadde lagt ut på
internett, vist til forsamlinga på
lerret ved hjelp av videokanon. Det
var et format som fungerte godt.

Det første poenget til Ericson var
hvor meningsfylt sammensetningen
av A + B + M er. Han var slett ikke
negativ, og viste til at denne

sammenstillingen var en trend man fant igjen i flere andre
land. Selv om vårt gode, gamle bibliotekforbilde Danmark ikke
utvikler seg i denne retninga. “Men ett eller annet sted skal en
jo høre til, og her er det absolutt muligheter”, sa han. Og Gerd
Vik fra Sogndal bibliotek kunne supplere med tiltak som fører
fylkesarkiv, museum og folkebibliotek til nærmere samarbeid i
Indre Sogn.

Ericson karakteriserte også meldinga sitt forslag om å opprette
det statlige felleskontoret “ABM-utvikling” som “et takk og
farvel til tanken om ett statlig bibliotekdirektorat. Stort klarere
kan det ikke sies”, sa han. Dermed forlates også Skrede-
utvalget. ABM signaliserer et brudd med tendensen de siste 10-
15 årene, om å se fag- og folkebibliotek i sammenheng både på
lokalt og statlig nivå. Anders Ericson så også hvilke farer som
fylkesbibliotekene står overfor etter ABM-meldinga, og mente
at fylkebibliotekenes begrunnelse først og fremst lå i IT-
utvikling og kompetansebygging. Fylkesbiblioteksjef Solveig
Bjordal supplerte med å påpeke hvilket tankekors det var at
meldinga foreslo å opprette regionale organ for muséene, mens
fylkesbibliotekene kunne nedlegges.

ABM og årsmøte i
Sogn og Fjordane
Erling Bergan
(tekst & foto)

delig troverdighetsproblem i forhold
til fag- og forskningsbibliotek-
sektoren. Med et slikt forslag til
styresammensetning vil dette proble-
met forsterkes.  På NBFs landsmøte
8. april vil det bli lagt fram alterna-
tivt forslag på kandidater til de to
vervene: Leder: Tove Pemmer Sætre,
fylkesbiblioteksjef i Hordaland
Nestleder: Kari Gulbraar, hovedbiblio-
tekar, Høgskolen i Oslo. Begge kan-
didatene har lang fartstid i norsk
bibliotekvesen og innen ulike
organisasjoner. Nærmere presenta-
sjon vil komme på landsmøtet.
Forslaget på Tove Pemmer Sætre og
Kari Gulbraar er å se på som en pakke.
Det  innebærer at de to forplikter seg
både overfor NBFs landsmøte og med-
lemmer og i forhold til hverandre.»

Etter dette kom Tyra Mannsverk fra
Vadsø på postlista med et synspunkt
under overskriften «Ut av ska-
pet????»: «Under dekke av å skulle
styrke fagbibliotekenes posisjon i det
nye styret i NBF får vi altså en pak-
keløsning på leder/nestleder,- med
foreløpig eneste begrunnelse at
begge har «lang fartstid i norsk
bibliotekvesen»........ (For min egen
del er jeg mer og mer opptatt av at
vi trenger folk inn som har KORT
fartstid i det samme vesen!) I valg-
komiteens forslag til nytt styre er det
foreslått en, såvidt jeg kan forstå,
meget sterk kandidat fra
fagbiblioteksiden: Helge Salvesen,
leder for Nasjonalt utvalg for
univ.bibliotekene, ved siden av Kris-
tin Østerholt som faktisk hører til
den i NBF-sammenheng usynlige al-
dersgruppa under 40......  Grunnen
til at det da foregår hektisk aktivi-
tet og oppfordringer om å støtte disse
to kandidatene,- uten at noen av dem
er avkrevd avklaringer i forhold til
bibl.politiske synspunkter- kan vi jo
bare under oss over?? La oss gjerne
debattere Gratisprinsippet på lands-
møtet i NBF,- men la oss ikke bruke
krefter på skinndiskusjoner og for-
dekte aksjoner!! Min oppfordring er
derfor: Støtt valgkomiteens forslag
til nytt styre,- hvor vi får både en
leder som vi vet gjør en god jobb i
bibl.politisk sammenheng og en nest-
leder som er både «ung&lovende»!

En blid gjeng BF-ere i Sogn og Fjordane. Her er
både skole-, folke-, fylkes-, høgskole- og
sjukehusbibliotek representert.
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Anders Ericson var kritisk til hvordan meldinga
behandlet etter- og videreutdanningsbehovet
blant bibliotekpersonalet. Det var etter hans
mening svært lite forpliktende på det området.
Han påpekte ellers at ikke bare staten spiller en
viktig nasjonal rolle i bibliotekutviklinga.
“Kommunenes Sentralforbund (KS) har vi
bibliotekfolk i alt for liten grad gått nærmere
inn på. Og KS er interessant”, sa han blant
annet.

Gratisprinsippet har stått sentralt i diskusjonen
rundt ABM-meldinga, og Anders Ericson brakte
en del interesante bakgrunnsopplysninger i den
anledning. Han hadde besøkt Århus og de
næringslivsretta tjenestene de har ved folke-
biblioteket der. Inntjeninga er på rundt 5 %,
kunne han fortelle. De fikk mye penger i
utgangspunktet da de startet denne tjenesten
for 10 år siden. De har et utgiftsnivå pr. år på
ca. 2 millioner danske kroner, til stillinger, databasesøk,
markedsføring, m.m. Inntektene er årlig på ca. 100.000 danske
kroner. De første årene var tjenesten gratis, men da de begynte
å ta betalt for fem år siden, mistet de også noen kunder. “Det
har vært tungt for dem å forklare kunder at informasjon koster.
Og det er vanskelig for en bedrift å vurdere når, eller om, en bit
informasjon gir dem økt inntjening”, sa Anders Ericson, som la
til at ABM-meldinga overvurderer inntjeningspotensialet for
denne virksomheten. Han minte også om prosjektet “Harde
Fakta” i Stavanger, som ble nedlagt i 1998, da kundegrunnlaget
var blitt svært lite.

Med sin erfaring fra Statens bibliotektilsyn, forventet Anders
Ericson at det kom til å gå noen dokumenter mellom Kulturde-
partementet og Statens bibliotektilsyn, før departementet
fortalte hvordan de pengene som tross alt ligger i meldinga skal
fordeles. Det kommer trolig til å skje gjennom fremleggelsen av
St.prp. nr.1 til høsten. “Tida framover nå er derfor godt egnet
til å komme med innspill, både fra fylkesbibliotek, organisasjo-
ner og enkeltpersoner”, sa han.

Anders Ericson ble behørig takket for sin innsats, som hadde
gitt de frammøtte bedre innsikt i en del problemstillinger i
ABM-meldinga.

Det etterfølgende årsmøtet i Sogn og Fjordane BF ble greitt
gjennomført, uten at årsmeldinga avslørte noen overdreven
aktivitet, og uten å behandle noen kontroversielle saker. Det
nye styret består av Anne Sagen (Førde bibliotek), Lise Monsen
(Flora vidaregåande skule) og Siri Ingvaldsen (United World
College), med Anne Siri Fardal Bruteig (Årdal bibliotek) og Anja
Angelskår Mjelde (Høgskulen i Sogn og Fjordane) som varare-
presentanter. De to sistnevnte hadde sittet i styret med den
gjenvalgte Anne Sagen i perioden lokallaget hadde bak seg.

Lokallagsstyret hadde åpnet for litt diskusjon rundt sammenslå-
ingen av AF og YS, etter årsmøtet. De som hadde pløyd seg
gjennom dokumentet som AF/YS hadde lagt fram om dette,
omtalte det som lite pregnant og kjedelig lesing. Det var lite å
være uenig om, og få ting som BF spesielt burde være oppmerk-
som på. Et inntrykk var at det meste av BFs virksomhet vil
fortsette som før, uavhengig av hvilke varianter av AF/YS-
fusjonen som blir vedtatt.

Med litt flere tanker i hodet og pizza i magen vandret et knippe
bibliotekfolk ut i den sunnfjordske natten. Vel blåst. 

Nytt bok-nett

I mai blir en ny nettbokhandel lagt
til Trondheim. Den erstatter Tapirs
nåværende nett-tilbud. Det er stu-
dentsamskipnadene i Oslo, Bergen og
Trondheim som har vedtatt å etablere
en felles internett-bokhandel for fag-
litteratur. Denne vil overta virksom-
heten til nettbokhandlene som i dag
drives av samskipnadenes dattersel-
skaper Tapir, Akademika og Studia.
– Den nye bokhandelen vil kunne
levere faglitteratur raskere enn rene
nettbokhandlere. Dette fordi den kan
hente ut bøker som ligger på lagrene
til Akademika, Studia og Tapir, sier
administrerende direktør i Tapir,
Hans Gunnar Auganes, til
Universitetsavisa ved NTNU. De tre
selskapene som har gått sammen om
å drive en felles nettbokhandel, dri-
ver 26 ordinære bokhandler i univer-
sitets- og høgskolemiljøene i Oslo,
Bergen og Trondheim, og omsetter
for rundt 300 millioner kroner. An-
dre nettbokhandlere reklamerer
gjerne med at de ikke har noe på la-
ger. De baserer seg på at bøkene le-
veres rett fra forlagene, noe som kan
ta lang tid, særlig for utenlandske
bøker.

Sammenslåing på gang i
Sverige

I Sveriges Allmänna
Biblioteksförening (SAB) og Svenska
Bibliotekariesamfundet (SBS) be-
handles nå forslag om å slå de to or-
ganisasjonene sammen. De to foren-
ingene kan sammenlignes med våre
hjemlige foreninger NBF og NFF. Le-
delsene for de to svenske foreningene
er positive til fusjonen, som de har
forhandlet om i flere år. Men det har
også meldt seg noen kritiske røster.
Det dreier seg blant annet om hvil-
ken rolle organiseringen av de spe-
sielle interesseområdene skal ha, det
som i nåværende SAB heter komittéer
og som foreslås gjort om til spesial-
grupper. Når det gjelder lokal-
avdelinger, har de besluttet å ope-
rere med fem regionale enheter, som
tilsvarer de nåværende lokal-

Anders Ericson trakk fram de viktigste
problemstillingene fra ABM-meldinga,
før Sogn og Fjordane BF avholdt sitt
årsmøte.
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Her på Sørlandet er krav om mer penger til E18 gjennom landsde-
len og håp om en statsrådtaburett av de sakene som i skrivende
stund er mest aktuelle. I begge tilfelle hevdes det at sørlendingen
mangler freske fraspark og er for beskjeden og sidrompa til å
komme ordentlig på banen og få innflytelse.

Passer denne karakteristikken på BF Agder også?  Det må innrøm-
mes at lokallagets årsmøte ble avviklet uten store diskusjoner
eller meningsforskjeller blant de 21,8%  av medlemmene som
møtte opp i Kristiansand folkebibliotek 14. mars. 12 medlemmer
var imidlertid mer enn nabofylket Telemark kunne stille opp med
på sitt årsmøte, har vi hørt, - men likevel langt mindre enn
oppslutningen om møtet i Østfold, stadig ifølge samme kilde.

Så er da heller ikke tradisjonelle årsmøtesaker noe det vanligvis er
grunn til å skrike opp om, og et høyst ordinært forslag til
virkeplan med bl.a. medlemsmøte, verving av nye medlemmer og
intensivert kontakt med medlemmene, ble raskt vedtatt. Mange
av medlemmene er alene på sine arbeidsplasser/i sine kommuner,
og det er derfor viktig at lokallaget aktivt støtter opp og holder
forbindelsen. Årsmøtet  fattet ellers vedtak om at fra neste år skal
valgperioden for lokallaget være 2 år. Dette vil bli fremmet videre
overfor forbundsstyret med tanke på vedtektsendring. Alt i alt -
arbeidet i BF Agder holder seg på det jevne - det hender det blir
resultater av dét og! Og av årsberetningen kan en lese at laget
har hele 3 tillitsvalgte i BFs sentrale organer, idet Gro Heidi
Råmunddal og Ola Eiksund er hhv. medlem og vara til forbunds-
styret, og Gerd Eckhoff Salvesen er vara til kontrollkomitéen.

Det var først etter selve årsmøtet, da forbundsleder Siri Sjursen
fikk ordet for å orientere om forslag til ny hovedorganisasjon, og
ikke minst om det forestående tariffoppgjøret, at det virkelig ble
diskusjon. Lønnspørsmål er nært og lett å forholde seg til, og her
kom mange innspill og meningsytringer. Ny hovedorganisasjon er
det adskillig vanskeligere å ta standpunkt til, men vi må ha tiltro
til det arbeidet som gjøres i arbeidsgruppene. Vi rakk såvidt å
avslutte før alarmen i Kristiansand folkebibliotek ble satt på for
natten. Siri anbefalte oss å gå på pub og fortsette diskusjonen
ved en senere anledning. Slett ingen dårlig idé!

Valgene ga dette resultatet: Leder: Ingebjørg Aagre, Aust-Agder
fylkesbibl. (gjenvalg). Styremedl.: Gro Heidi Råmunddal, Kr.sand
folkebibl. (gjenvalg), Catherine Rugaard, Kvadraturen v.g. skole,
Kr.sand (ny). Varamedl: Ola Eiksund, Arendal bibl. (gjenvalg),
Sissel Reinhardtsen, Aust-Agder fylkesbibl. (ny). Revisor: Else
Margrethe Bredland, Høgskolen i Agder (gjenvalg). Valgkomité:
Annelise Ervik, Mandal v.g. skole (ny), Gerd Eckhoff Salvesen,
Vest-Agder Sentralsykehus (ny), Eli Søyland, Arendal bibl. (ny). 

Agder BF i mål før
alarmen gikk

Ingebjørg Aagre
Leder BF Agder

foreningene i SBS. Navnet på den nye
organisasjonen foreslås å være
Svensk Biblioteksförening. Hva slags
medlemmer den nye foreningen skal
ha var et vanskelig spørsmål å enes
om. Fremdeles gjenstår noen
avklaringer, men det er klart at for-
eningen vil ha både enkeltpersoner
og institusjoner som medlemmer. Et
forslag om å åpne for støttemedlem-
skap uten stemmerett, er ikke med i
opplegget som foreslås nå. Sammen-
slåingen skal etter planen avgjøres
på årsmøtene til SBS i Solna 16.-17.
mars og SAB i Malmø 9. mai.

Nord-sør biblioteket
informerer på nettet

Nord-sør bibliotekets nyhetsbrev Ver-
den på ett Brett finnes både i trykt
utgave og på Internett. Nr. 1/2000
er allerede lagt ut, og inneholder
stoff og pekere om valget i Mosam-
bik, en liste med utvalgte tidsskrift
ved Nord-sør biblioteket og Stavan-
ger bibliotek, og liste med nye bø-
ker ved biblioteket. Du finner det
hele på http://
www.stavanger.kommune.no/
s o l v b e r g / h t m l / n o r d - s _ r -
biblioteket.html

Innspurten for
tusenårsboka

En rekke bibliotek har nettopp gjen-
nomført innspurten på aksjonen «Din
Tusenårsbok», med forskjellige mar-
keringer og arrangement, fram til 1.
april. Utfordringen er at leseren skal
velge ut sin spesielle bok og kort
begrunne sitt valg ved å fortelle
hvorfor nettopp den valgte boka har
gjort varig inntrykk. «Denne boka vil
jeg ha med meg inn i det neste årtu-
sen». Det blir foretatt uketrekninger
og månedstrekninger med bok-
premier. Hovedgevinsten er en tur for
to til det nye Alexandria-biblioteket
i Egypt. Finalistenes bidrag blir pre-
sentert på det 67. norske bibliotek-
møtet i Oslo 6. april. Presentasjon
av hovedgevinst-vinner vil bli under
Verdens bokdag.

BFs styre har satt av kr. 45 000 til opplæringsstipend for
medlemmer i kommunal sektor. Stipendet skal gi mulighe-
ter for faglig og/eller organisasjonsrelatert utvikling. Det er

også bevilget kr. 15 000 til opplæringsstipend for medlemmer i statlig sektor.
Søknaden må inneholde formål med og innhold i studiet, samt finansieringsplan.

Stipend for BF-medlemmer!
Siri Sjursen
Forbundsleder
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Tirsdag 21. mars ble Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbiblio-
tek, avd. Vadsø, stengt. Dette drastiske tiltaket skyldtes at
arbeidsmiljøet ikke var forsvarlig. Det var verneombudene ved
bibliotekene som besluttet stengning, som de har rett til å
gjøre etter Arbeidsmiljølovens § 27. Begrunnelsen de oppga var
“uakseptable inneklimatiske forhold”. Stengingen ble gjort
“inntil videre”, som det het i informasjonen som gikk ut fra
bibliotekene. For fylkesbiblioteket var det bare avdelinga i
Vadsø som ble rammet, virksomheten ved Finnmark fylkes-
biblioteks Hammerfestavdeling ble ikke berørt.

Det er altså paragraf 27 i “Lov om arbeidervern
og arbeidsmiljø m.v.” som hjemler
verneombudets rett til å stenge en arbeids-
plass fra videre arbeid: “Dersom verneombudet
mener at det foreligger en umiddelbar fare for
arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke
straks kan avverges på annen måte, kan
arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt
stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet
må bare stanses i det omfang verneombudet
anser er nødvendig for å avverge fare.” I Vadsø
er saken oversendt Arbeidstilsynet til vurde-
ring.

Vi møtte fylkesbiblioteksjef Sissel Jakola
samme dagen som stengninga ble iverksatt.
Hun kunne bekrefte at all virksomhet i bygget
var stoppet opp.

- Vil det si at det ikke utføres noe bibliotek-
arbeid i Vadsø nå?

- I utgangspunktet samler personalet seg i
fylkeshuset, for å planlegge hvordan de skal
håndtere situasjonen. Innsparing av husleie-
utgifter under stengninga vil vi bruke til å få
reist mer til folkebibliotekene i fylket og gjøre
en jobb der.

- Hva er det som er galt i bygget som nå er stengt?

- Det er ganske mye. Hele huset er fullt av muggsopp. Det er
vel vanskelig å fjerne det helt, men det trengs en solid rund-
vask for å få bort støv og skitt som har sammenheng med dette.
Taket er råttent og det lekker. Det må skiftes, noe som må bli
gjort til sommeren.

- Hvem eier bygget?

- Dette er et kommunalt bygg. Men Vadsø kommune har ikke
fulgt opp slik de skulle. Det er stor misnøye med de svar
kommunen har gitt på krav om utbedring av mangler. Håndte-
ring av frister har ikke vært tilfredsstillende.

Bibliotek-stengning
i Vadsø

Erling Bergan
(tekst & foto)

�

Bibliotekplan Østfold

Endelig utgave av bibliotekplan for
Østfold er ferdig, med undertittelen
”Kommunikasjon, kultur, kunnskap”.
Sentralt i planen står visjonen Biblio-
teket Østfold. Med dette begrepet
menes det ”å legge vekt på at alle
bibliotekene skal inngå et forplik-
tende samarbeid for å yte service til
fylkets befolkning uavhengig av den
enkeltes bosted og bibliotekenes
forvaltningsmessige tilhørighet. Det
betyr at østfoldingene skal motta
kvalitetsmessig god service gjennom
et samarbeidende offentlig bibliotek-
vesen.” Det heter videre at dette
dreier seg om ”fellesløsninger” og at
”på alle andre områder er det den
enkelte bibliotekleder som styrer
virksomheten i det enkelte bibliotek
på vegne av sin eier, som tidligere”.
Biblioteket Østfold foreslås iverksatt
som et prosjekt innenfor en 3 års
periode. Gruppen som står bak for-
slaget, anbefaler at realisering av
Biblioteket Østfold blir hovedpunk-
tet når bibliotekplanen skal behand-
les i fylkeskommunen, de enkelte
kommuner og Høgskolen i Østfold.
Biblioteket Østfold hviler på to
hovedsamarbeidsområder: samarbeid
om utnyttelse av fysiske og digitale
samlinger, og samarbeid om kompe-
tanse. Samarbeidet vil være mest
omfattende for folkebibliotekene,
men også skolebibliotekene i grunn-
skolen og videregående skole, høg-
skolens bibliotek og medisinsk biblio-
tek ved Sykehuset Østfold skal delta
i samarbeidet. Det er ikke foreslått
politisk myndighet overført til biblio-
teket Østfold. Ledelsen legges til Øst-
fold fylkesbibliotek ved
fylkesbiblioteksjefen. Det er foreslått
at det opprettes en rekke faggrup-
per etter de behov som til enhver
tid finnes, og at disse opprettes av
og rapporterer til fylkesbibliotek-
sjefen. Faggruppenes hovedoppgave
er å komme med forslag til tjeneste-
utvikling og kompetanseheving på de
enkelte områder. Faggruppene vil
derfor være et viktig redskap i ut-
viklingen av både generalist- og
spisskompetanse innenfor Bibliote-
ket Østfold, sies det i planforslaget,

 - Vadsø kommune har ikke fulgt opp
slik de skulle. Det er stor misnøye
med de svar kommunen har gitt på
krav om utbedring av mangler, sier
Sissel Jakola, fylkesbiblioteksjef i
Finnmark.
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- Hva skjer videre framover?

- Nå er det Arbeidstilsynet som har saken. Hvis kommunen gir
mer tilfredsstillende svar på hvilke frister de skal ha for
utberdring, blir det kanskje snakk om midlertidig godkjenning.

- Hvilke plager har personalet hatt på grunn av de rådende
forhold?

- Det har vært en del helsemessige plager. Noen reagerer
allergisk, og jeg håper de kan få kontorplasser utenom bygnin-
gen biblioteket ligger i. Heldigvis er ikke alle like plaget.

- Er det noe nybygg som vinker i det fjerne?

- Nybygg er vedtatt. Spaden skal i jorda til sommeren og bygget
skal stå ferdig etter ett års byggetid. Vi håper å kunne drive
biblioteket fram til det nye åpner, sier fylkesbiblioteksjef Sissel
Jakola til slutt. 

�

Mandag 21. februar samlet et fulltallig forbundsstyret i BF seg
til møte i Lakkegata. Etter de innledende formalia med god-
kjenning av innkalling og referat fra forrige møte, gikk styret
løs på selve sakene.

Først ut var behandling av retningslinjer for forbundsleder. Siri
Sjursen gjør en god jobb med å få viktige saker fram til behand-
ling i styret, så også denne gang. Og styret tar sitt ansvar for
sakene ved ikke alltid å slutte seg til framlagte forslag. I denne
saken var spørsmålet oppe om evt. delvis husleiedekning for
forbundsleder, etter flytting til Oslo. Styret ville se prinsippielt
på saken, husleiedekning ble avvist og de prinsipielle sidene
ved evt. flytte-og boutgifter skal tas opp på neste styremøte.
Saken legges da frem av nestleder. Sakspapiret på retningslinjer
for forbundsleder vil også bli omarbeidet, på bakgrunn av
diskusjoner i styret. Dette skal AU i styret gjøre.

Styret drøftet så situasjonen for BFs konfliktfond i lys av
mulighetene for streik i vårens oppgjør. Med 5 mot 3 stemmer
ble det vedtatt å overføre kr. 200.000 fra forbundets driftskonto
til forbundets konfliktfond. Dette er å regne som en forskotte-
ring.

Bruk av midler fra det såkalte OU-fondet, som gjelder medlem-
mer på kommunesektoren, ble drøftet som neste sak. Det ble
vedtatt å sette av kr. 45.000 av OU-fondet til opplæringsstipend
for medlemmer i kommunal sektor i 2000. I tillegg ble det
vedtatt å sette av kr. 15.000 til opplæringsstipend for medlem-
mer i statlig sektor. Disse midlene skal belastes drift. Søknads-
frist for begge ble satt til 30. april i år.

BF-styrets
februarmøte
Erling Bergan
Redaktør

som nå er gjenstand for diskusjon i
fylket, før det skal behandles poli-
tisk.

Dagens Næringsliv
åpent på internett

Dagens Næringslivs internett-tje-
neste DN Ajour åpnet i januar opp
som fritt tilgjengelig tjeneste på net-
tet og ikke lenger forbeholdt abon-
nenter. Markedsdirektør Gislaug
Rydland innrømmer overfor digi.no
at betalingsmodellen har vært mis-
lykket, med mindre enn 2.000 abon-
nenter. Rydland sier DN Ajour vil
satse på økt trafikk og annonsesalg.
Internett-tjenesten vil også ansette
flere journalister. Åpningen av DN
Ajour er nok et eksempel på at det
er vanskelig å ta betalt for nyheter
på internett. Nettavisen, som opp-
rinnelig var tenkt som abonne-
mentsavis, forlot denne ideen for
flere år siden. Bransjeorganet Kam-
panje Online fulgte etter for kort tid
siden. I USA er det bare Wall Street
Journal som har hatt suksess med
abonnementsbetalt nyhetstjeneste
på internett.

Tønsberg bibliotek
er rasismefri sone

Tønsberg bibliotek har erklært seg
som rasismefri sone i samarbeid med
Fellesaksjonen mot rasisme, forteller
Mette Henriksen Aas. Biblioteket har
hengt opp skilt i huset hvor dette
står og lover derved å ha en utadret-
tet rasismefri profil og ønske alle
velkomne uansett hudfarge, religion
eller kulturell bakgrunn. De forplik-
ter seg også til å ta enhver henven-
delse om rasisme og utestengelse fra
lokalene sine alvorlig. De forplikter
seg også til å stå for mangfold og
inkludering i hele sin virksomhet. De
oppfordrer alle bibliotek i Norge til å
gjøre det samme. Mer informasjon om
rasismefri soner kan fåes fra Norsk
Folkehjelp, Postboks 8844, Youngs-
torget, 0028 Oslo.
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Fordeling av aktivitetstilskudd til lokallagene var en kurant
sak. Alle søknader om aktivitetstilskudd ble innvilget. Restbelø-
pet kan alternativt anvendes til møte/kursvirksomhet rettet
mot tillitsvalgte og lokale ledd i organisasjonen, som tillitsut-
valg ved større arbeidsplasser.

Så kom tariffsakene. Siri Sjursen redegjorde for lokale forhand-
linger 1999. Resultatet ble betegnet som meget bra. Så ble BFs
krav til hovedtariffoppgjøret 2000 gjennomgått. Årets profil
vektlegger sammenhengen mellom lønn og rekruttering, at lønn
prioriteres fremfor sosiale goder, og at det bør bli større pott til
lokale forhandlinger.

Styret behandlet så en type sak som har vært sjelden fram til
nå, men som kanskje blir mer vanlig i tida framover. Det gjaldt
bibliotekarer som ønsker medlemskap i BF og som har utdan-
ning som ikke er av den vanlige typen ved HiO/JBI eller
Universitetet i Tromsø. Søkeren i dette tilfellet fikk sin søknad
om medlemskap innvilget ettersom styret vurderer “søkerens
samlede utdanning som tilfredsstillende i forhold til landsmøte-
vedtaket om 40 vekttall i en cand.mag.-grad”.

Så diskuterte styret om BF ikke bare skulle holde tillitsvalgt-
kurs men at også andre emner kunne tas opp for eksempel kurs
for skolebibliotekarer. Vedtaket lyder: “BF prioriterer foreløpig
kortere kurs for tillitsvalgte.”

BF-styret skal etter vedtektene varsle ordinært landsmøte ett år
i forveien. Styret vedtok derfor at neste ordinære landsmøte
skal avholdes fredag den 20.4.2001 i Oslo. Dette kunngjøres
også i dette nummeret av Bibliotekaren.

Så var stunden kommet da Richard Madsen omsider skulle få
debatt om notatet han tidligere hadde skrevet om bibliotek-
politikk og BFs rolle. Han presenterte selv notatet. Styret tok
opp forskjellige saker som BF kunne engasjere seg i: St.melding
22, sammenslåing av biblioteksorganene til et direktorat,
gratisprinsippet, Fylkesbibliotekenes fremtid, bedre kjønns-
fordeling og BFs forhold til KS. Kirsten Leth Nielsen ble bedt om
å skrive en artikkel om flere menn i biblioteket, Richard
Madsen om organisering av små bibliotek, Monica Nævra om
gratisprinsippet.

Så var det tid for faste poster på programmet igjen. Biblioteka-
ren nr. 12/99, 1/00 og 2/00 ble gjennomgått og diskutert.
Hjemmesiden ble også gjennomgått. Hanne Fosheim kunne
melde at besøket på hjemmesiden holder seg stabilt. Videre ble
det formidlet informasjon fra Erling Bergan til styret om
palestinske bibliotekarer, den kommende IFLA-konferansen og
biblioteket i Alexandria, saker som man kan lese om i Bibliote-
karen etter hvert.

I neste sak redegjorde Siri Sjursen for høringsnotatet til den
nye hovedorganisasjonen og pekte på at de små organisasjo-
nene har fått for dårlig innflytelse og representasjon. Siri skal
reise rundt i lokallagene og informere.

Etter dette var det økonomi og regnskap som ble gjennomgått.
Det kommende skifte av hovedtillitsvalgt i Oslo kommune ble
det orientert om. Birgitta Lund-Grønberg redegjorde for plan-
lagte forandringer i Sala as, og EDB-situasjonen i BF. Medlems-
utviklingen ble det orientert om, møtelister og postlister ble
kikket gjennom, og helt til slutt ble det vedtatt at følgende 4
bibliotekarer skal delta på Norsk Biblioteksforenings landsmøte,
på BFs vegne: Siri Sjursen, Birgitta Lund-Grønberg, Hanne
Fosheim og Gro Heidi Råmunddal. 

Lahnstein overtar ABM?

Regjeringsskiftet fører til at minstre
returnerer til Stortinget og vararep-
resenter må reise hjem. Dette gjel-
der blant annet Unn Aarrestad, som
har vært saksordfører for ABM-mel-
dinga. Anne Enger Lahnstein har vist
interesse for å bli medlem av
kulturkomitéen i forbindelse med
rokeringene på Stortinget etter re-
gjeringsskiftet. Dermed avslutter hun
sin siste stortingsperiode slik hun
begynte den - med kultursaker. Det
er foreløpig uklart om Lahnstein
overtar som saksordfører for ABM-
meldinga, men det kan godt hende.
- Det er en så omfattende melding at
saksordføreren må ha kunnskap om
feltet. Det er ikke automatikk i at
Senterpartiet får beholde saksordfø-
reren, sa fungerende komitéleder,
Ågot Valle (sv) til Aftenposten. Ar-
beiderpartiets Grethe G. Fossum
mente det i utgangspunktet var mer
naturlig at en av de sittende komi-
témedlemmene overtok. Før
Lahnsteins inntreden i komitéen ble
klar, sa Fossum at det likevel vil være
greit for henne hvis Aarrestads
etterfølgerkjenner saksområdet fra
regjeringsarbeid.

Horn og Giske

De to viktigste statsrådspostene for
bibliotekene i Norge, ble av Stolten-
berg lagt på Ellen Horn (kulturmi-
nister) og Trond Giske (kirke- og
utdanningsminister). Ellen Horn er
49 år og har siden 1992 vært teater-
sjef ved Nationalteateret. Hun tok
Statens teaterskole i 1975, var skue-
spiller ved Oslo Nye Teater 1975-1981
og ved Nationalteateret 1981-92. I
perioden 1988-92 var hun medlem
av ledertroikaen ved National-
teateret, før hun altså ble teatersjef
i 1992. Trond Giske er 33 år og for
tiden stortingsrepresentant. Han er
utdannet cand.mag. fra 1997, samme
år som han kom inn på Stortinget.
Giske var leder for AUF fra 1992 til
1996.
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Troms avholdt sitt årsmøte på Norsk Polarinstitutt på Polar-
miljøsenteret i Tromsø lørdag 11. mars. Troms har 22 medlem-
mer, ti av disse møtte og styret var meget fornøyd.

Foruten de vedtektsfestede årsmøtesakene hadde vi én innkom-
men sak; Informasjon om og diskusjon rundt den eventuelle
sammenslåingen av AF og YS. På programmet stod også foredrag
og diskusjon om ABM-meldingen. Troms BF hadde invitert Ellen
Østgård, fylkesbiblioteksjefen i Troms til å holde foredraget.

Årsberetning, regnskap, budsjett og valg gikk relativt greit.
Styret og valgkomitéen fikk kritikk for ikke å ha sendt ut
sakspapirer på forhånd, noe begge instanser tok selvkritikk på.

Deretter bar det over på handlingsplan for perioden 2000-2001.
Troms tenker å videreføre forrige periodes plan med noen
tilføyelser. Handlingsplanen holder ikke et veldig høyt ambi-
sjonsnivå, men er forholdsvis nøktern;

1. Medlemsverving og kontakt med medlemmene
2. Arrangere medlemsmøte med faglig innhold, der lønns- og

bibliotekfaglige spørsmål er det viktigste. Ved årsmøtet skal
det velges delegater til landsmøtet.

3. Styret skal lage en lønnsoversikt/lønnsstatistikk for alle
medlemmer i Troms. Denne skal være ferdig i god tid før
forhandlingene høsten 2000.

4. Styret skal utfordre medlemmer og andre til å komme med
bidrag og idéer til Bibliotekaren

5. Styret skal aktivt oppmuntre den enkelte tillitsvalgte til å
delta på kurs for å bli bedre skolert og øke sin kompetanse
innenfor tillitsvalgt-/fagforeningsarbeid.

6. Troms BF skal arbeide for en mer hensiktsmessig organise-
ring av BFs uteapparat. Troms BF mener at lokallaget ikke
fungerer tilfredsstillende. Styret skal i samarbeid med
medlemmene se på alternativer til dagens ordning og ta
saken opp til endelig avgjørelse på neste årsmøte.

Punkt 6 ble debattert sterkest på årsmøtet. Punkt 6 ble forfat-
tet av styret etter at styreleder og sekretær for Troms BF var på
et møte med BFs styre og andre lokallagsledere i januar. Da ble
lokallagenes funksjon diskutert, og vi i Troms ønsket å høre
medlemmenes tanker om dette. Det som kom fram i diskusjo-
nen, var at de fleste mente at lokallaget var viktig. Ingen
kunne forestille seg noe fullgodt alternativ til denne måten å
organisere seg på. Flere ga uttrykk for at det å kunne møtes to
ganger i året var meget verdifullt. Årsmøte ønsket derfor å se
skissen av et klarere alternativ før man uttrykte at ute-
apparatet burde finne en annen form. En grundigere behandling
av dette temaet kommer i neste Bibliotekaren.

Det ble ingen stor diskusjon angående den eventuelle sammen-
slåingen av AF og YS. Folk hadde en del spørsmål, men signa-
lene fra årsmøtet i Troms er at ”dette kommer vi vel ikke
utenom”.

Ellers ble det gamle styret i sin helhet viderført med Helga
Amdahl Stensen som leder, Mona Magnussen og Randi Alice
Johnsen som øvrige styremedlemmer.  

Årsmøtet i Troms BF
Mona Magnussen
Stryremedlem Troms
BF

Biblioteksituasjonen i
Kosovo kartlagt

UNESCO, Europarådet og IFLA sendte
i slutten av februar en delegasjon for
å kartlegge biblioteksituasjonen i
Kosovo. Deres oppgave har bl.a. vært
å se på mulighetene for å innlemme
bibliotekene i bestrebelsene for å
rehabilitere og utvikle demokratisk
selvstyre i Kosovo. ”Bibliotek er ikke
bare viktige som lokale innfallspor-
ter til kunskap, men også avgjørende
for mangfoldet i samfunnet. De kan
gi sterk støtte til demokratiseringa”,
sier FAIFEs Carsten Frederiksen, som
ledet delegasjonen. Med i delegasjo-
nen var også Frode Bakken,
fylkesbiblioteksjef i Buskerud og på-
troppende NBF-leder.

Gratis internett
på metroen

Snart kan du sjekke e-posten din og
ta et raskt surf på nettet, uten å dra
med deg bærbar PC på ferien i Paris.
Fra mars av vil det nemlig bli satt
opp internett-terminaler til gratis
bruk på fire av den franske hoved-
stadens stasjoner. Tre terminaler vil
bli utplassert på hver av stasjonene
Chatelet, Luxembourg, Denfert-
Rochereau og Port-Royal. For å unngå
hærverk og andre skader, skal
terminalenes skjermer utstyres med
panserglass. Tastaturet får en egen
”musekule”, siden vanlige datamus
med ledningstilkobling nok raskt
ville blitt røsket løs av vandaler el-
ler rett og slett stjålet, sier en tals-
mann for transportselskapet RATP til
NTB.

Bøker råtner i
Sri Lankas bibliotek

Tilstanden for de offentlige bibliote-
kene på Sri Lanka er elendig. De al-
ler fleste bokelskere er avhengig av
å få tilfredsstilt sin leselyst på de
offentlige bibliotekene, bøker er luk-
sus som de fleste ikke har råd til å
kjøpe. Av Sri Lankas 18 millioner
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De siste 3-4 årene har gjennomtrekken av personale i Statens
bibliotektilsyn vært påfallende stor. Det blir lagt merke til når den
ene dyktige fagpersonen etter den andre sier opp.  Årlig har hver
tredje ansatte innen avdelingene som steller med bibliotekfaglige
spørsmål og informasjonsoppgaver sluttet i jobben. Med en årlig
turnover på rundt 30 prosent, er det mange som har funnet
grunn til å løfte øyenbrynene en smule og spørre seg hva årsaken
kan være.

Nå har ytterligere tre ansatte i Statens bibliotektilsyn sagt opp. I
løpet av mai måned vil alle tre være ferdige med oppsigelsestida
si. Det dreier seg om avdelingsleder Kjartan Vevle ved Bibliotek-
faglig avdeling, Berit Solhaug som er redaktør for Bok & biblio-
tek, og Berit Bjørklid som er prosjektleder for Biblioteknett
Norge. Dette er tre av de mest sentrale fagpersonene i Statens
bibliotektilsyn, respekterte kollegaer som har tilført både biblio-
tektilsynet og fagmiljøet mye de siste åra. To av de tre fag-
personene som slutter i Statens bibliotektilsyn i mai, går til
biblioteksjefstillinger. Berit Bjørklid blir biblioteksjef i Lørenskog
kommune, mens Kjartan Vevle blir biblioteksjef i Drammen.
Hvilken stilling Berit Solhaug nå går til, har det ikke lykkes oss å
få brakt på det rene før bladet gikk i trykken.

Tendensen til personalflukt ble merkbar i 1997, da 3 fagpersoner
sluttet, i tillegg til én som gikk av med pensjon. I 1998 fikk
bibliotekdirektør Asbjørn Langeland og assisterende bibliotek-
direktør Ellen Hjortsæter hele 4 oppsigelser fra fagpersoner på sitt
bord. I 1999 sa ytterligere 3 fagpersoner takk for seg. Og hittil i
år har altså 3 fagstillinger blitt ledige igjen. Personaloversikten i
årsmeldingene fra Statens bibliotektilsyn taler sitt tydelige språk,
sammen med de stadig utlyste stillingene.  Av en fagstab på
pluss-minus 10-12 stillinger (avhengig av vikariater, engasjement
og prosjektstillinger til enhver tid), er gjennomstrømningen
faretruende kjapp for et kontor som skal forvalte statens engasje-
ment på bibliotekfaglige områder. Erfaring og kontinuitet glipper,
og evnen til å gjøre oppgavene de er tillagt blir bortimot umulig.

Det er en kjent sak at Statens bibliotektilsyn sliter med interne
problemer. Gjennom flere organisasjonsprosesser har det vært søkt
å arbeide seg ut av disse problemene, men etter det Bibliotekaren
kjenner til har resultatene uteblitt. Statens bibliotektilsyn
svekker gjennom dette sin posisjon som mulig drivkraft blant
norske folke-, fylkes- og skolebibliotek. Og det er synd. Det er
helt sikkert meninger om hva problemene skyldes, blant de som
slutter. Men det ser ikke ut til at de stadige oppsigelsene fører til
noen tiltak som kan stoppe flukten fra tilsynet.

Bibliotekdirektør Asbjørn Langeland og assisterende bibliotek-
direktør Ellen Hjortsæter sitter med nøkkelen til å forandre
klimaet som hersker i Statens bibliotektilsyn. Det er de som har
makta, enn så lenge. For med ABM-meldinga kom også forslaget
om å reorganisere den statlige ledelsen over arkiv, bibliotek og
museer. Et nytt organ kan starte med blanke ark og fargestifter
til. Det er kanskje en reorganisering i toppen som skal til? 

Gjennomtrekk i
Statens bibliotektilsyn

Erling Bergan
Redaktør

innbyggere, er det et bibliotek pr.
37.000, melder det uavhengige ny-
hetsbyrået IPS. Brukerne av de of-
fentlige bibliotekene betaler en li-
ten avgift for å låne bøker, det of-
fentlige tilskuddet er for lite, og re-
sultatet er nedslitte bygninger og
dårlig utvalg. – Den tiltagende poli-
tiseringen av driften og myndighe-
tenes manglende forståelse, er ho-
vedproblemene for en bedring av
driften, sier en talsmann for
Bibliotekforeningens 300 medlem-
mer. Jobbene deles ikke ut etter kva-
lifikasjoner, men det som teller er
hvem man kjenner. De offentlige bi-
bliotekene tilbyr bøker på tamilsk,
singalesisk og engelsk, men de fleste
bibliotekarene behersker bare singa-
lesisk. Etterspørselen etter bøker på
engelsk er økende i takt med global-
iseringen og den utbredte bruken av
engelsk i næringslivet. Å låne bøker
er den eneste løsningen for de fleste
når prisen på en bok er 28 kroner,
og en gjennomsnitts månedslønn er
mellom 280 og 320 kroner.

Historiebøker
sensureres i India

Indias høyreekstreme regjering har
nå blandet seg inn i historie-
skrivningen, frykter uavhengige in-
diske historikere. Bakgrunnen er at
Det indiske råd for historisk fors-
kning (ICHR) har stanset to bøker om
landets uavhengighetsbevegelse.
ICHR, hvis toppledelse blir utpekt av
den til enhver tid sittende regjering,
har gitt forlaget Oxford University
Press beskjed om å returnere manus-
kriptene for gjennomsyn, melder IPS.
ICHRs leder B.R. Grover sier at de to
historikerne som har skrevet bøkene
er venstreorienterte. I en tre sider
lang erklæring til mediene beskyl-
der han dem for å ha redusert ”Ma-
hatma Gandhi til bare en fotnote
mens Kommunistpartiet, som spilte
en forræderisk rolle i frihetskampen,
ble uforholdsmessig framhevet”. Tre-
mannsgruppen som Grover har opp-
nevnt til å se gjennom manuskrip-
tet, består av en pensjonert byråkrat,
en pensjonert leder av Indias arkeo-
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logiske undersøkelser og en lite kjent
historiker. Kritikerne av dagens re-
gjering sier at de ekstreme
hinduistene ønsker å kneble bøkene
på grunn av kritiske merknader til
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS),
som er moderorganisasjonen til det
regjerende Bharatiya Janata-partiet
(BJP). I midten av februar demon-
strerte mange liberale og venstre-
intellektuelle, studenter, aktivister
og lærere fra New Dehlis tre univer-
siteter foran ICHR-kontoret i hoved-
staden mot ”safraniseringen” av aka-
demiske institusjoner. Safrangult er
den hinduistiske fargen. Liberale in-
dere ser med uro på hvordan de
høyreekstreme hinduistene forsøker
å ”hinduisere” landet og forvrenge
historien. Undervisningen har alle-
rede fått en hinduvri i delstater der
BJP sitter ved makten.

Kraftig økning i
antall nettstudenter

Tallet på studenter som får fjernun-
dervisning har økt med 1.400 pro-
sent på seks år. I 1994 var det regis-
trert 90 studenter ved det såkalte
Nettverksuniversitetet. Dette skoleå-
ret tar 1.300 studenter utdanning via
Internett, melder NRK. Studentene
sitter hjemme og følger forelesnin-
gene med lyd og bilde på en data-
skjerm. De kan også stille spørsmål
direkte til lærerne. Nettverks-
universitetet består av ni høyskoler
og universiteter. Også andre institu-
sjoner som tilbyr fjernundervisning
melder om tilsvarende økning i
studenttallet.

Palestinsk sensur

De palestinske selvstyre-
myndighetene blir i økende grad kri-
tisert for ikke å respektere ytrings-
friheten i de områdene de har sivil
myndighet over. Et slikt palestinsk
område er byen Hebron - eller ret-
tere sagt halve Hebron, for Israel har
beholdt okkupasjonen av den andre
halvparten. I den palestinske halv-

Tirsdag 22. februar samlet lokallagslederne i BF seg til møte med
forbundsstyret i Lakkegata. Noen lokallagsledere manglet, men
det var mange nok til at vi måtte flytte til det største kurs-
rommet Lakkegata kan by på. En spennende forsamling er det,
med ulike erfaringer fra virksomheten i hvert sitt lokallag.

Forslaget om ny hovedorganisasjon, ved fusjonering av AF og YS,
var en hovedsak på møtet. Selv om høringsutkastet har vært
tilgjengelig en god stund, er ikke debatt-temperaturen spesielt
høy i denne saken. Etter at forbundsleder Siri Sjursen hadde satt
temaet i gang, kom den ene lokallagslederen etter den andre ut
med synspunkter, spørsmål og tvil. Turid Samset (Telemark) så
det positive i at den nye hovedorganisasjonen blir betydelig større
enn AF er i dag. Hun likte grunnlaget for den nye organisasjonen
også, at fellesskap og individ ikke var satt opp som motsetninger.
Anne Woje (Østfold) var forsåvidt enig i at visjonene var tilfreds-
stillende, men var ellers ikke imponert over dokumentet - det
kunne vært en beskrivelse av en hvilken som helst organisasjon,
sa hun. - Men hvilke valg har vi egentlig? Vi vil ikke kunne få
særlig innflytelse ved å stå alene, det er nok den nye hoved-
organisasjonen som er muligheten for oss nå. Vi bør henge med
på lasset, på godt og vondt, sa Anne Woje.

Ellen Lilleng (Hedmark/Oppland), Kari Mohn Andersen (Finn-
mark) og Guri Sivertsen Haugan (Trøndelag) kommenterte for-
skjellige sider ved forholdet mellom AF sin organisering av biblio-
tekarer (gjennom BF) og YS sin organisering av bibliotekansatte
(gjennom KFO/NBL). - Det er viktig at alle bibliotekarer i denne
prosessen får velge selv hvor de vil være organisert. Vi må ikke gå
inn for noen tvang når det gjelder valg av BF eller KFO i den nye
hovedorganisasjonen, sa Guri Sivertsen Haugan blant annet.

Ingebjørg Aagre (Agder) påpekte at BF er et relativt ungt for-
bund, vi har valgt å være i AF, og når AF blir med på noe større,
er det naturlig for oss å være med på det. - Det er for tidlig å
finne på noen helt nye grep for BF, f.eks. å diskutere medlemskap

i LO, sa Ingebjørg Aagre.

Forsamlingen hadde ikke som
mål å konkludere. Diskusjonen
kom til å fortsette på lokallag-
enes årsmøter utover vinteren,
og så skal den organisasjons-
messige prosessen gå sin gang
utover våren og sommeren.
For BFs vedkommende skal
endelig vedtak, om vi skal
være med på dette eller ikke,
fattes på et ekstraordinært
landsmøte i oktober.

Og det var nettopp tema for
neste sak på dagsorden.
Lokallagslederne støttet
styrets vurdering av at det er
vedtektsmessig nødvendig
med landsmøte-vedtak på

Lokallagslederne samlet
seg i Lakkegata

Richard Madsen er biblioteksjef i Sørfold og medlem
av forbundsstyret i BF. Aasa Storlien er biblioteksjef
i Brønnøy og leder av Nordland BF. De to fant tonen
under møtet i Oslo.

Erling Bergan
(tekst & foto)
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parten av byen, har journalisten
Khaled Amayreh startet ukeavisen
Hebron Times. Avisen skrev at ingen
har rett til å oppgi kravet om de pa-
lestinske flyktningenes rett til å
komme tilbake, og kritiserte dermed
indirekte de palestinske forhandler-
nes ettergivende holdning overfor
Israel. Etter dette ble han innkalt til
”møter” med den palestinske etter-
retningstjenesten, og også den isra-
elske. Han ble truet med å få avisen
stengt, hvis han ikke skrev mer po-
sitivt om president Arafat. Dette er
et eksempel på at etterretnings-
tjenestene kan gjøre ting på tvers av
den palestinske presseloven av 1995,
som forbyr sikkrehetstjenester å for-
høre, anholde, internere eller arres-
tere palestinske journalister om sa-
ker som gjelder deres journalistiske
profesjon. Khalid Amayreh er en
journalist som i tillegg til å utgi
Hebron Times, også er freelance jour-
nalist for nyhetsbyråer, tidsskrifter
og Internett-vevsteder i Palestina,
den arabiske verden og Europa. Han
sier selv at ”møtene” med de pales-
tinske og isrealske sikkerhets-
tjenestene ble opplevd som et press
for å skrive annerledes. ”Jeg tror de
to sesjonene med spørsmål, forhør
eller ”samtaler”, av de palestinske
myndighetene og den israelske et-
terretningstjenesten, hadde ett
hovedformål, å tvinge meg til å utøve
selvsensur, den værste formen for
sensur. Men jeg er ikke til å rikke,
jeg lar meg ikke true, og jeg vil fort-
sette å arbeide for mer pressefrihet,
og dermed mer demokrati”, sier
Khalid Amayreh til PHRMG (The
Palestinian Human Rights Monitor-
ing Group). PHRMG er en uavhengig
organisasjon som sprer informasjon
og arbeider for menneskrettigheter i
Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem,
uavhengig av hvem som er ansvar-
lige for brudd på disse rettighetene.
Det er PHRMG som også har meldt
om de palestinske myndighetenes
stenging av en fjernsynsstasjonen
”Nawras TV” i Hebron, etter at sta-
sjonen hadde sendt intervjuer med
lærere i streik for høyere lønninger i
de palestinske områdene.

denne saken. Et ekstraordinært landsmøte er en
kostbar affære. Alternative måter å avvikle det på ble
luftet.  Og Siri Sjursen kunne konkludere med at
sannsynligvis den beste måten å arrangere det på, vil
være som et telefonmøte, der delegatene samles i
færrest mulig knutepunkt rundt i landet, og der man
samtidig prøver å holde reiseutgiftene lave.

Neste post på saklista var en drøfting av hvordan
restbeløp etter tildeling av aktivitetstilskudd til
lokallagene skulle disponeres. Etter innkomne
søknader og tildeling fra styret, står vi igjen med et
restbeløp på kr.14.000 fra 1999 og kr.43.800 for 2000,
fortalte forbundslederen. Det kom innspill på at
denne reserven kunne være god å ha når det dro seg til tariffopp-
gjør og mulig streik til våren, og at midlene ikke burde dispone-
res før denne situasjonen var avklart. På den andre siden ble det
fremholdt at det ikke var bare greitt å trekke inn i budsjettet
midler som landsmøtet gjennom budsjett-vedtak hadde sagt
skulle gå til det lokale apparatet. Siri Sjursen tok med seg
synspunktene til videre vurdering.

Så hadde møtet rom for en diskusjon om organisering av BFs
lokale apparat. Forbundsstyret ønsker å foreta en revurdering av
organisasjonens «uteapparat», og vil at saken skal fremmes for
landsmøtet 2001. Møtet med lokallagslederne viste at det fremde-
les er mer rom for tvil enn tro i dette spørsmålet. Anne Woje
hevdet at styret fremdeles var uklare på betydningen av lokalla-
gene, hva de skal gjøre og hvilke saker de skal følge opp.
- Tidligere er det sagt at aktiviteten ikke trenger være så stor.
Men nå snakkes det om skolering av tillitsvalgte, m.m. Egentlig er
vel lokallagene oppretta for å sikre valg av delegater til landsmø-
tene, sa Anne Woje fra Østfold BF. Turid Samset fra Telemark var
mye enig i dette, og hevdet at det i grunnen koker ned til et
spørsmål om å ha et lønnsutvalg lokalt, som fungerer der og da. -
Ellers faller lokallagenes virksomhet lett mellom alle stoler, hevdet
hun. Siri Sjursen rundet av dette punktet med å si at forbunds-
styret aldri har ønsket å dirigere lokallagenes aktivitet - de må
selv skape sitt handlingsrom.

En runde rundt bordet, der hvert lokallag rapporterte om stoda
hos seg, ga et interessant relieff til de foregående diskusjonene.
Det er påfallende mye bra aktivitet i lokallagene, sett i forhold til
hvor problematisk vi ofte diskuterer deres rolle. En rekke
lokallagsmøter er avholdt om St.meld.
22 (ABM-meldinga) og AF/YS-fusjonen.
Det har også vært lokallagsmøter om
Nord-Sør-biblioteket, Europa- og
Miljøbibliotekene, Innvandrerkvinners
lesevaner, Internett, Kids Catalog,
Bibliotekarrollen og IT-utviklinga,
m.m. Og de fleste har vesentlige
aktiviteter rundt lokale forhandlinger,
verving, kurs, m.m. Selv om hvert
enkelt lokallag omtaler aktiviteten hos
seg som middels, laber, e.l., er summen
av det hele av større betydning enn
man først skulle tro.

Møtet hadde ingen motforestillinger
mot at den lokale organiseringa av BF
ble utsatt for en revurdering på
landsmøtet neste år. Men det kom få
synspunkter eller idéer som kan peke i
retning av en bedre organisasjonsmo-
dell enn dagens.  

Forbundslederen trives i lag med lokallags-
lederne. Her fra lunsjpausen under møtet i
Lakkegata.

Guri Sivertsen Haugan er lokal-
lagsleder i Trøndelag og aktiv
på møter i BF.
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Anders Ericson
Frilansjournalist
(tekst & foto)

Da hun avslutta bibliotekutdanninga i Dælenenggata
i 1977 var det ingen tvil blant medstudenter og
lærere om at henne kommer vi til å se og høre mer
til. Vi tok feil. Delvis feil. Vi så lite til henne, men
samtidig ble hun svært så synlig i Danmark. Etter en
kort karriere på Utenrikspolitisk institutt i Oslo er
hun nå på tjuende året i Århus. Riktignok som
bibliotekar bare siden 1987. For det var ikke jobb,
men mer familiære forhold som dro henne sørover,
og arbeidsledigheten blant danske bibliotekarer var
på topp den gangen. Men etter at hun fikk et bein
innafor i Århus Kommunale Bibliotek har hun gjort
opp for det tapte og vel så det.

Ågot har heller ikke bodd i tjue år i en moderne
leilighet i en relativt pent sentralt strøk her i
dronningrikets nest største by. Men det er der jeg
treffer henne nå, under en av hennes hjemmeuker
med de to tenåringsdøtrene. Hun pendler annenhver
uke mellom prosjektjobb i København og diverse
jobber og gjøremål i Århus.

- Jeg kaller meg gjerne frilanser nå. Det har blitt
noen prosjektoppdrag etter hvert. Først nett-
prosjektet FINFO, så produksjon av hjemmesider for
innvandrerbiblioteket i København og nå en bruker-
undersøkelse for Århus bibliotek og
Biblioteksstyrelsen. Vi er de første i Norden som gjør
dybdeintervjuer av fremmedspråklige bibliotek-
brukere. Fire-fem representanter for seks ulike
nasjonaliteter. I tillegg gjennomfører vi en

spørreskjemaundersøkelse i forhold til et større
antall brukere og ikke-brukere.

Generelt kan jeg si fra min erfaring med disse
gruppene gjennom flere år at de er målløst fornøyde
med det danske bibliotektilbudet, over at biblioteka i
det hele tatt er åpne for alle og at de er gratis. De
unge ønsker likevel flere bibliotek-PC-er med nett-
forbindelse. E-mailing og chatting med familie og
venner i opprinnelseslandet og på engelskspråklige
og danske chatgrupper betyr også mye for den
personlige utviklinga av et skriftspråk. Chatting som
læringsprosess er alvorlig undervurdert.

De eldre innvandrerne ønsker seg mer ny faglittera-
tur fra opprinnelseslandet. For eksempel politisk
litteratur om Gulfkrisen med visse andre vinklinger
enn i de fleste vestlige bøkene. Samtidig har interes-
sen for eksilforfatterne tapt seg. De er trøtte av å
lese om hvordan det er å leve i eksil. Folk er blitt
mer identitetssøkende, de vil finne ut av hvem de er
og kan være her i Danmark. Dette representerer et
tydelig skifte.

- Men den nye faglitteraturen fra land utafor vesten
er vel ikke lett å få tak i?

- Joda, i dag er det bare et økonomisk spørsmål. Alt
kan skaffes, det er bare på de minste
minoritetsspråkene det er et problem, og mest fordi
det gis ut så få bøker. Men derfor er det også viktig å
styrke de sentrale tilbudstjenestene mot bibliotek.

Etterspørselen etter litteratur preges også av at det
foregår omfattende religiøse oppblomstringer i disse
områdene og tilsvarende i de utvandra gruppene,
men med mange variasjoner vi ikke så lett får øye på
fra vårt ståsted. Jeg opplever et spenn fra grundt-
vigianisme til indremisjon, for å ta en parallell til vår
nære fortid. I indremisjonsmiljøet på Hadeland for
bare tretti år sia var det et langt synderegister å
forholde seg til. Jenter fikk for eksempel ikke lov til
å dra på speiderleir. Nå er det på gang et opprør mot
sånne holdninger i innvandrermiljøa, men retninga
på det må de finne ut av sjøl.

Mange innvandrerjenter er mer gjennomtenkte og
sterkere enn de fleste danske jenter. Og det går stort
sett bedre med dem enn det gjør for gutta. Guttas
machostil virker støtende på storsamfunnet, mens
jentene faktisk blir båret fram av systemet. Mens de

Absolutt flerkulturell
Bibliotekpionér, faglig politiker, revolusjonær og internasjonalist er bare noen av
mange betegnelser som hefter ved Ågot Berger. Den utvandra hadelendingen setter
stadig nye spor i Danmark, Midtøsten og deromkring.

Bibliotekpionér, faglig politiker, revolusjonær og
internasjonalist er bare noen av mange betegnel-
ser som hefter ved Ågot Berger. Anders Ericson har
snakket med den utflytta hadelendingen i Århus.



Side 17Bibliotekaren - 4/2000

går på biblioteket for å bli klokere, sitter gutta der
for å få tida til å gå. Gutta og mannfolka har tapt de
tradisjonelle rollene fra hjemlandet. I for eksempel
Tyrkia og Iran samler de seg utendørs i landsbyenes
offentlige rom. I Danmark er det store deler av året
bare i biblioteket man finner et sånt rom der det
ikke er kaldt.

- Københavnpendlinga di veit jeg at delvis handler
om en kæreste ansatt på bibliotekshøjskolen, men
altså også om disse hjemmesidene du gjør for
innvandreravdelinga. Når kommer de på lufta?

- Innen første mai, smiler hun bredt. Da kan dere
teste ut www.indvandrerbiblioteket.dk der hjemme
også. Derimot er vel mitt første nettprosjekt,
www.finfo.dk, velkjent i Norge allerede. Dette var noe
vi starta her i byen, men som ble hevet opp på
nasjonalt nivå da Biblioteksbestyrelsen også her gikk
inn med finansiering.

Når nettstedet i København er ferdig skal jeg i gang
med et undervisningsopplegg ved
Bibliotekshøjskolen. Jeg vil forresten engasjere
Thomas Hylland-Eriksen på noen seminarer. Han er
en av de beste på disse fagfeltene.

FINFO er altså et av Ågots “barn”. Det har undertitte-
len “Informationsnetværk for etniske minoriteter i
Danmark” og er et overflødighetshorn av et nettsted
på flere språk og med lenker til alt som kan tenkes
av nyhets- og informasjonstjenester med vekt på den
tredje verden. Gruppert nasjonsvis bak hvert sitt
klikkbare flagg.

Samtidig utdanner Ågot Berger seg. Det dreier seg
om et midtøstenstudium ved universitetet i Lund.
Mest fjernstudier blir det da. Også i den forstand at
de har hatt studieturer til både Iran og Palestina.
Hun kunne holde det gående hele kvelden med bare
å snakke om disse turene.

- Fra Norge virker Århus som Danmarks og Nordens
pionérkommune på fremmedspråklig bibliotektje-
neste. Det må være tilfredsstillende å ha vært en
sentral aktør i dette arbeidet?

- Jo, men Århus har synes så godt, sier hun beskje-
dent. Biblioteket i København har en bedre samling,
men de har av en eller annen grunn ikke fått så mye
blest om det de gjør. Generelt har det vært for liten
fokus fra ledelsesnivå på innvandrertjenestene i
danske bibliotek. Innvandrerne er ei svak gruppe.
Dermed har for eksempel staten inntil nå kunnet
fryse bevilgningene til de sentrale tjenestene. I år får
de fortsatt bare 800 tusen kroner. Likevel ser vi en
holdningsendring nå. Disse tjenestene er faktisk
kommet i fokus i hele bibliotekvesenet. Pengene har
bare ikke fulgt med ennå.

Hun går til pc-en og finner på Bibliotekarforbundets
nettsted det siste nummeret av “Brogede Blade -
Tidsskrift for Faggruppen for Indvandrer- og
Flygtningearbeide”. Et nøkternt nett-tidsskrift uten
det store utstyret, men med vekt på innhold og

meninger. Lederartikkelen har tittelen “Mange skrit
frem”. Vi skroller videre og finner ikke mer enn
denne lederartikkelen i dette nummeret. Greit nok
det, for den er både informativ, optimistisk og skarp.
Nederst finner vi opplysninga: “Redaktion Ågot og
Niels”. Hun er med her også, sjølsagt.

Så fikk hun da også i fjor Danmarks biblioteks-
forenings årlige pris, den såkalte “R. Lysholt Hansens
bibliotekspris” for arbeidet med flerspråklige
bibliotektjenester. Foreningas leder karakteriserte
henne som “…en ildsjæl, der med faste skridt træder
ud i den virkelige verden, ser sig om og gør noget”.
Det likner veldig på det vi husker fra korridorer og
møterom i salige Dælenenggata.

- Du har også vært helt sentral i BF - det samlende
danske forbundet for bibliotekarer - som kolleger i
Norge har sett så opp til siden tidlig på søttiåra.

-  Jeg satt i forbundsstyret en periode, men har nå
trukket meg mye ut. BF var jo et produkt av den
sterke fagkritikken i halvfjerdserne, men kritikken
har forstumma. Isteden prioriterer nå BF å arrangere
og finansiere konferanser, studier osv., nærmest
forvaltningsoppgaver. Det positive ved dette er at
ikke bare sjefene, men også fotfolka på biblioteket
nå kommer med. Men ikke rart at kontingenten blir
så høy! Jeg må innrømme jeg har vurdert å foreslå å
legge det hele ned.

Samtidig har danske kommuner overtatt den svenske
lønnsmodellen. Vi har nå ei lita grunnlønn på 150
tusen og så må vi forhandle om tillegg for kompe-
tanse, kvalifikasjoner og resultater. Med rundt førti
prosent skatt som det er her, kommer nok ikke
danske bibliotekarer så mye bedre ut enn de norske
kollegene. 12-13 tusen utbetalt er vanlig.

�

- Den danske diskusjonskulturen er så flat, sukker Ågot Berger. Folk
støtter gjerne dem som stiller opp og gjør noe. “- Godt at du står på!”
Men så blir det sjelden noe mer.
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BF har også tapt masse terreng når det gjelder
kampen mot dårligere arbeidsforhold og økende
arbeidstempo. Når stillinger fjernes går det særlig ut
over formidlinga. Den overlates til Nettet, til lokale
hjemmesider og FNG - Folkebibliotekernes Netguide.
Materialvalget foregår nå nærmest mekanisk her i
Århus. Før hadde vi i det minste et innblikk i de
viktigste titlene. “Ja, så den har jeg hørt om”, sa vi,
og hadde i alle fall lest en anmeldelse av boka. Men i
dag heter det “Nu ska’ jeg lige slå op. Hva’ sa’ du den
hed?” I dag søker vi andre veier til fordypelse enn

bøkene, men hvis jeg skal sammenlikne med 1987 da
jeg begynte her, synes jeg vi har blitt dummere.

Og den danske diskusjonskulturen er så flat, sukker
hun. Folk støtter gjerne dem som stiller opp og gjør
noe. “- Godt at du står på!” Men så blir det sjelden
noe mer.

- Du har blitt såpass markant i Danmark at vi
innimellom også får øye på deg fra Norge. Men de
fleste i din situasjon ville vært sjef for lengst?

- Jeg vil være kuli. Det stemmer at den politiske
kompetansen mange av oss skaffet oss på søttitallet
i dag er sterkt etterspurt i forbindelse med sjefs-
stillinger. Vi lærte oss strategisk tenking, fikk
lederkompetanse og er blitt kreative i stort og smått.
Men om mange andre går den veien, så vil likevel
altså ikke jeg bli leder.

Vi blir under intervjuet og en definitivt oriental
middag avbrutt av opptil flere telefoner fra folk som
akkurat har avslutta en antinazistisk demonstrasjon
i Ålborg. De rapporterer til politikeren Ågot Berger.
Ikke overraskende er hun litt av en trådtrekker i
flere sammenhenger. Hun er en leder på sin måte.

Fra å ha snakka gradvis mer hadelandsdialekt fra
starten på intervjuet, går hun i telefonen med
antinazistene over til kav jyllandsk, med bare noen
spredte harde konsonanter. Men de østnorske åpne
vokalene er søkk vekk. Ordvalg og setningsbygging
er ekte dansk så vidt jeg kan bedømme. Hun sier
Iran med trykk på i-en, og pælestinensere. Og jeg

formelig hører alle kommaene, ifølge avisene et hett
tema akkurat i disse dager for danske språk-
myndigheter. I den grad det finnes noe sånt. Sjøl sier
Ågot at man knapt forsto norsken hennes det første
halvannet året. Men kompromisset med spredte
hadelendske konsonanter er å leve med for begge
parter. Etter telefonene er hun derimot mest opptatt
av å snakke om politikk.

- Det var altså noen unge mennesker fra denne
demonstrasjonen. De har holdt på hver kveld i mange
måneder med fakler og rop. De må hoppe og danse
for å holde varmen, så i kveld har de lansert et nytt
rop: “Den som ikke hopper, den er naz-i-ist!” De
kunne fortelle at også en eldre mann med krykker
var med på hoppinga!

Hun er aktiv i både det trotskistiske IS - Internation-
ale Socialister - og i Enhedslisten. Et slags dansk svar
på RV. Men hun er langtfra så aktiv som før, innrøm-
mer hun. Hennes nye jobbsituasjon er faktisk langt
mindre hektisk enn daglig bibliotekarbeid både ved
hovedbiblioteket og ved filialen i den hardt belasta
forstaden Gellerup, men det har ikke ført til at hun
gjør mer faglig eller politisk. Det har nok gått
tilsvarende tilbake med den politiske innsatsen. Hun
virker ikke veldig bekymra for det. Nærmest bare
konstaterer et faktum. Livet har kanskje flere faser,
også for Ågot Berger, våger jeg å tenke.

Det kommer en telefon om noe jazz på ei kro, og en
innkalling til ei samling på et annet utested for
raddisser av ulike avskygninger, men alle tilhørende
Enhedslisten. Kvelden er i samarbeidets ånd. Inter-
vjuer og intervjuobjekt sto også på hver sine røde
barrikader sist de møttes.

Februarsnødrevet er
vannrett og vi
forsøker å praie en
drosje. Jeg kommer
på noe lederen for
Danmarks
biblioteksforening
sa i prisutdelingsta-
len sin til Ågot som
jeg akkurat fikk
lese. Noe om hennes
maksime om alltid å
snakke med
drosjesjåfører hvor
hun enn kommer i
verden. Ifølge prisvinneren den sikreste måten å
skaffe seg alternativ informasjon på.

- Godt, der kommer sgu’ en politisk korrekt taxi, sier
hun og vinker den til oss. Jeg stusser og lurer på
hvordan i all verden hun kan lokalisere politisk
korrekte drosjekusker?! Så viser det seg faktisk at
bilen tilhører et alternativt drosjekooperativ som ble
oppretta i Århus etter en skitten affære med korrup-
sjon og lockout av sjåfører eller åssen det nå var. Og
Ågot Berger får en fem minutters oppdatering fra
den kamparenaen, på vei mot stadig nye. 

�

- Den politiske kompetansen mange av oss skaffet
oss på søttitallet er i dag sterkt etterspurt i
forbindelse med sjefsstillinger. Men jeg vil være
kuli, sier Ågot Berger.

Hun kaller seg gjerne
frilanser nå. Det har blitt
noen prosjektoppdrag etter
hvert...
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Bibliotektjenestens plass i høgskolene har vært
gjenstand for diskusjon og utvikling siden
høgskolereformen ble satt i verk i 1994. Ved
Høgskolebiblioteket (HBI) har vi gjennom de senere
år arbeidet for å utvikle og implementere en lærings-
sentermodell tilpasset Høgskolen i Oslo (HiO).

I forordet til HiO-rapport 2000 nr 41 skriver Hans
Martin Fagerli :

Begrepet læringssenter finner sin plass innenfor et
flerfaglig rom hvor i hovedsak bibliotek, IT og
pedagogikk møtes. De profesjonene som har
ansvaret for læringsressursene (som bibliotekarer,
IT- og multimediefolk), og de som har ansvaret for
læringsprosessene (pedagogene) må sammen
skape innholdet i et læringssenter. Hver for seg
kan de ikke skape mer enn halvgode, profesjons-
orienterte løsninger. Læringssentre handler om å
rive profesjonsgrenser og finne fram til optimal
samhandling for et felles mål: Gode lærings-
arenaer for studentene.

Denne betydningen av læringssenter var utgangs-
punkt for det arbeidet som ligger bak min rapport.
Oppholdet ved Sheffield Hallam University Learning
Centre ga et meget godt innblikk i hvordan et
læringssenter fungerer i praksis, og rapporten må
leses i sin helhet for at man skal få et fullstendig

inntrykk. Jeg vil her bringe i utdrag de to avslut-
tende kapitlene av rapporten: Sammenfatning og
Anbefalinger.

Sammenfatning

Sammenfatningen er ikke å oppfatte som en opp-
summering eller konklusjon, men må sees som del av
en personlig vurdering av de observasjoner jeg gjorde
under hospitantoppholdet.

Når man skal vurdere læringssentermodellen som del
av læringsmiljøet i moderne, høyere utdanning, faller
det naturlig å sammenligne med det tradisjonelle
universitets- eller høgskolebiblioteket. Det gjelder
både samspillet med undervisningspersonalet og det
konkrete tilbudet av tjenester og fasiliteter til
studentene, og overgangene kan synes diffuse.
Mange moderne bibliotek har mye av det fysiske på
plass som man venter å finne i et læringssenter.
Brukerne av LC snakker fremdeles om at de skal gå
på ”biblioteket”. Det skyldes nok mest at bygningen
inneholder det man er vant til å finne i et tradisjo-
nelt bibliotek: Reoler med samlinger, veilednings- og
utlånsfunksjoner osv. Også for britiske studenter er
læringssentermodellen noe relativt nytt.

Rapport fra et studieopphold ved Sheffield Hallam University

Læringssenter i praksis
Et månedlangt hospitantopphold ved Sheffield Hallam University Learning Centre
høsten 1999 er utgangspunkt for en rapport som i disse dager gis ut i HiOs notat-
serie. Oppholdet ga fyldig bakgrunn for det videre arbeidet med utviklingen av en
læringssentermodell ved HiO. Under oppholdet gjorde jeg observasjoner og hadde
samtaler med rundt femti av de ansatte ved Learning Centre (LC).

Kari Gulbraar
Hovedbibliotekar,
Høgskolen i Oslo

�

I Learning Center ved Sheffield Hallam University er mye tilrettelagt for varierte læringssituasjoner. Her et
gruppebord med dataterminaler. (Foto: Erling Bergan)
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Stordrift

a  Innkjøp
LC er i seg selv en stor organisasjon. Allikevel har
man dannet et konsortium med andre bibliotek i
regionen for å få styrke til å oppnå best mulig
betingelser hos leverandørene. Dette så jeg også
under et kort besøk ved  Manchester Metropolitan
University Library. Det ble gitt uttrykk for at sentralt
innkjøp tar noe lenger tid enn om prosessen foregikk
lokalt. Imidlertid er den økonomiske gevinsten stor
nok til at man ikke har mulighet til å se bort fra det
i tider med synkende kjøpekraft.

b  Samkataloger
I Storbritannia har man ikke nasjonale samkataloger,
slik vi er vant til. LC bidrar til en regional samkata-
log for tidsskrifter (SULOS) som letter fjernlåns-
arbeidet.

Studentbruk - åpningstider

Studentenes bruk av LC er dels antydet ovenfor
under ”brukeratferd”. Åpningstidene er svært
avgjørende for hvor mye studentene baserer seg på å
bruke læringssenteret. Arbeidsplassene i LC var stort
sett i bruk hele tiden, med tendens til køer i travle
perioder. Med tolv timers tilgang daglig og sju timer i
helgene, var det allikevel et uttalt ønske fra studen-
tene om utvidet åpningstid. ”24 x 7” er et talende
begrep i diskusjonen om åpningstider i Storbritannia.

Arbeidsoppgaver for personalet

Arbeid i en større avdeling gir økt behov for spesiali-
sering. Allikevel har de aller fleste en variert arbeids-
dag med en blanding av ”indre arbeid” og
publikumstjenester. Arbeidet ved informasjons-

� Funksjonene

Funksjonene i læringssenteret sammenlignet med den tradisjonelle bibliotekmodellen kan oppsummeres i
punkter:

Forhold til
undervisnings-
personalet

Læringssenter Tradisjonelt bibliotek

Læringssentermodellen sikter mot (og
forutsetter) et nærmere samspill
mellom lærerkrefter og pedagogiske
støttefunksjoner. ”Teaching and
Learning”-begrepet innebærer at man
ikke umiddelbart forutsetter at
undervisning alene fører til læring.

Kontakten til undervisningssektoren
har vært et tjenerforhold. Man har
mottatt pensumlister, foretatt innkjøp
og gitt opplæring løsrevet fra en
læringssituasjon.

Veiledningstjeneste Veiledningen omfatter også IT-bruk i
tillegg til den tradisjonelle referanse-
tjenesten.

Veiledningstjenesten forutsettes ikke
å omfatte IT-tekniske spørsmål.

Samlinger Dynamiske samlinger: Elektronisk
baserte kunnskapskilder, bl.a. på vev
og via etermedier i tillegg til de
tradisjonelle bibliotekmediene.

Mer statiske samlinger.

Arbeidsplasser Stort antall integrerte PC-arbeidsplas-
ser for studentene i tillegg til andre
gruppearbeids-plasser og stille lesesal.

Studentarbeidsplasser vesentlig på
lesesal eller grupperom uten tilgang
til IT.

Brukeratferd Læringssenteret gir brukerne mulighet
til å legge hele sin arbeidsdag til
lærestedet.

Brukerne kan låne materiale og bruke
lesesalene, men må gjøre mye av
studiearbeidet hjemme eller andre
steder.

Personale som fronter
brukerne

I tillegg til det vanlige bibliotek-
personalet kreves det personale med
IT-bakgrunn

Stort sett bibliotekarer, tilsatte med
akademisk bakgrunn og  ikkefaglig
personale.

Lokaler Det ideelle læringssenteret må ha en
åpen og fleksibel bygning som kan
tilpasses varierende behov for arbeids-
plasser, undervisning og oppbevaring
av fysiske samlinger.

Det finnes mange flotte bibliotekbygg,
men de er ofte lite fleksible når det
gjelder å tilpasse nye funksjoner.
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diskene er mer omfattende enn tidligere, i det mange
henvendelser gjelder spørsmål knyttet til PC- og
nettbruk. Dels har man fått nye medarbeidere med
”ny” bakgrunn, dels har man gitt personalet omfat-
tende adgang til kompetanseutvikling gjennom
tilpassede kurs.

Samarbeid med pedagogisk sektor

Læringssentermodellen forutsetter et nært samspill
mellom undervisningen og de pedagogiske støtte-
funksjonene. LCs organisasjon tar vare på dette, med
Learning and Teaching Institute (LTI) under samme
tak, både organisatorisk og fysisk, men det er ennå
et stykke fram til symbiosen fungerer etter ønske.
LTI sliter med å finne sin plass i LC, samtidig som
LTIs ansatte i stor grad arbeider parallelt mer enn
sammen. Her spiller enkeltpersoner en viktig rolle,
og man aner også litt av den tradisjonelle motsetnin-
gen mellom akademisk og ikke-akademisk personale
(faculty og non faculty). Universiteter i Storbritannia
har den samme tradisjon for sortering av sine ansatte
som vi kjenner fra hjemlige forhold gjennom distink-
sjonen mellom undervisnings- og vitenskapelig
personale på den ene siden og teknisk og administra-
tivt personale på den andre. Bibliotek og lærings-
sentre vil svært ofte ha begge deler, og  situasjonen
kan lett skape profesjonsmotsetninger.

For at LC skal få full effekt av egen organisasjonsmo-
dell, må utvikling av samarbeidet med pedagogisk
sektor gis høyeste prioritet.

Brukertilfredshet

Høye besøkstall og stor utnyttingsgrad av arbeids-
plasser bør kunne være indikatorer på høy bruker-
tilfredshet, dette til tross for at nettproblemer førte

til stor frustrasjon både
hos brukere og ansatte i
den perioden jeg oppholdt
meg ved LC. Kødannelsen
ved skrankene var til tider
merkbar, men det er mye
som tyder på at britiske
studenter er i besittelse
av en større porsjon
køtålmodighet enn det vi
er vant til på våre bredde-
grader. Brukerne ønsker
seg flere eksemplarer av
utlånsmateriale og lengre
åpningstid. Allikevel må
konklusjonen være at
studentene er godt
fornøyd med lærings-
senteret.

Personaltilfredshet

Personalets syn på
arbeidsmiljø og sikkerhet

er behandlet i et av rapportens kapitler. Det var mitt
bestemte inntrykk under oppholdet i Sheffield at
personalet var gjennomgående fornøyd med LC som
arbeidsplass. Det er varierte arbeidsoppgaver, mye
menneskekontakt, mange funksjoner under samme
tak og rimelig grad av opplevd medbestemmelse.

Anbefalinger

Et viktig siktemål med oppholdet i Sheffield å finne
overførbare størrelser fra et stort, britisk lærings-
senter til norske høgskoleforhold.

Oppgaven er den samme: Å skape optimale lærings-
miljøer for studentene. Tradisjon innenfor de tidli-
gere bibliotekmiljøene er også meget lik: Et bibliotek
er et bibliotek er et bibliotek, enten det befinner seg
i Norge eller på De britiske øyer. Det kan også synes
som om de forholdene som er til hinder for en
optimal oppfyllelse av læringssentermodellen, er de
samme begge steder.

Jeg tror at et godt læringsmiljø ved høgskolene står
og faller med organisering av ressursene i tråd med
læringssentermodellen. Høgskolebibliotekene kan
ikke fylle sin rolle hvis de fortsetter å bli oppfattet
som en stat i staten. Like lite kan undervisningen
resultere i læring uten å utnytte de samarbeidspart-
nere man har når det gjelder å formidle lærings-
ferdigheter til studentene. I læringssenteret møtes
flere profesjoner med hver sine spesialiteter.

Størrelse

Utvikling av en læringssentermodell krever en viss
størrelse for å kunne utnytte ressursene effektivt:
Personale, samlinger, teknologi osv. En distribuert

The Adsetts Centre ble åpnet i oktober 1996. Under merkelappen «Taking
learning into the 21st century» har denne bygningen blitt et landemerke
midt i Sheffield sentrum.
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� modell vil være for ressurskrevende til at man får
full effekt av organisasjonsmodellen.

Lokaler

Et samlet læringssenter må ha en sentral plassering i
forhold til beliggenheten av de enheter det skal
betjene. Læringssentermodellen krever stor fleksibilitet
i lokalene. Utvikling av nye fagenheter eller andre
variasjoner innen moderorganisasjonen krever at
læringssenteret lett må kunne tilpasse seg med
endring i samlinger, inventar, teknologi og ”intern
geografi”.

Personalet

Høgskolebibliotekene har gjennomgående høyt
kvalifiserte bibliotekarer med solid erfaring. Dette kan
imidlertid innebære en fare for lav endringsmotivering.
Ved omorganisering i en læringssentermodell er det
nødvendig å sikre at medarbeiderne er motivert for:
· endrede arbeidsoppgaver
· kompetanseutvikling
· nye kollegakategorier
· nærere samarbeid med undervisningspersonalet

Samspill med pedagogisk sektor

Et læringssenter er ikke et læringssenter uten denne

dimensjonen på plass. Dette stiller krav til begge sider.
En tradisjonell forelesningsbasert undervisning tar mye
av studentenes tid og forutsetter i liten grad bibliotek-
bruk ut over å låne pensumlitteraturen. Nye
undervisningsformer, f.eks. problembasert læring (PBL)
eller prosjektarbeid, krever økt informasjonsinnsamling
fra studentenes side. Imidlertid vies den delen av
læringsprosessen - studentens informasjonsferdighet -
ofte liten oppmerksomhet fra lærerne. IT i undervis-
ningen handler ikke om å legge et oppgavesett ut på
veven og la studentene sende besvarelsene sine via e-
post. Det handler heller ikke om å be studenten om å
”søke på Internett”.

På den annen side må bibliotekarene komme ut av
profesjonskokongen og bli flinkere til å søke samarbeid
med pedagogene. Det er ikke nok å si at ”vi prøvde,
men det gikk ikke”. Nye veier vil kunne føre til et
annet resultat. Jeg tror at ethvert initiativ til samar-
beid om felles mål vil nytte, og målet er å tilby
studentene et integrert læringsmiljø på studiestedet.

Det er tallrike prosesser i gang i norske høgskoler for å
organisere læringsressursene i ulike typer av lærings-
sentre. Jeg tror at vi har mye å lære av steder som
Sheffield Hallam University Learning Centre, men vi
har også verdifulle impulser å gi hverandre.

1 Fagerli, Hans Martin. En arena for læring og samarbeid. Om bibliotek-
faglige og pedagogiske utfordringer i læringssentermodellen. HiO-rapport

2000 nr 4. Oslo 2000.

Stortingsrepresentant Liv Marit Moland fra Arbeiderpartiet
stilte 16. februar et spørsmål til kulturminister Åslaug
Marie Haga om gratisprinsippet, der hun bl.a. hevder at
det er oppsiktsvekkende at åpning for betalingsordninger
blir fremmet av sentrumsregjeringa, etter at tidligere
endringsforslag alle er blitt avvist av Stortinget. Hun sa
videre: ”Denne r regjeringen har tilsynelatende vært
spesielt opptatt av små og mellomstore bedrifter. Statsrå-
den åpner for at enkeltpersoner, og nevner her spesielt
også bedrifter, som etterspør spesielle informasjons-
tjenester, bør betale for disse tjenestene. Hvordan vil
statsråden forsvare at småbedrifter i distriktene skal
betale for bibliotektjenester?”

Til dette svarte statsråden: ”Det jeg vil slå fast aller først,
er at de tjenestene vi pr. i dag normalt bruker innenfor
biblioteket, fortsatt skal være gratis. De kjente og kjære
tjenestene skal vi ikke på noen måte tenke i retning av å
ta betalt for. Men det som er situasjonen på bibliotek-
området, er at teknologien gjør at mulighetene for å
fremskaffe materiell er noe helt nytt, og det foreligger
helt nye perspektiver for hvilke tjenester biblioteket kan
utføre. Tradisjonelle tjenester som små bedrifter vil
etterspørre, vil selvsagt fortsatt være gratis. Men det vil
kunne være tilfeller hvor f.eks. en bedrift etterspør meget

spesielle tjenester som teknologien nå åpner for at
biblioteket kan stille opp med. Da vil vi ofte være i en
situasjon hvor f.eks. utenlandske databaser skal brukes og
biblioteket vil måtte betale for å hente ut informasjonen.
Og i den type situasjon mener vi at det ikke er urimelig at
etterspørreren bidrar til finansieringen.”

Liv Marit Moland fulgte opp med å si: ”Basistjenestene
skal fortsatt være gratis, sier statsråden, men hva er
definisjonen på basistjenester utover utlån av bøker, og
hvem skal definere hva basistjenester er? Kan kommu-
nene, som eier av bibliotekene, selv definere disse
basistjenestene?”  Statsråd Haga svarte: ”For det første må
jeg få klargjøre at de forslagene som er nedfelt og drøftet i
St.meld.nr.22 (1999-2000) om arkiv, bibliotek og museum,
er i overensstemmelse med tilrådingen fra vårt fagorgan,
Bibliotektilsynet. De små justeringene som foreslås, vil
også bringe det norske systemet på linje med systemet i
de øvrige nordiske land. Og, som jeg gjorde klart i mitt
første svar, er det spesialtjenester utviklet for én enkelt
etterspørrer som vil kunne danne utgangspunktet for en
betalt tjeneste. I den grad man ønsker utført oppdrag som
vil være tilgjengelig for mange, og som mange etterspør,
vil vi overhodet ikke drøfte betaling.” 

Gratisprinsippet i Stortingets spørretime
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Vi har besøkt Bibliotek-Systemer AS i Larvik, firmaet
som nå leverer Bibliofil II, totalproduktet som har
sine aner fra denne spede begynnelsen for 17 år

siden. Det er stadig Torkel Hasle som
står i spissen for dette “programvare-
huset”. Og det er virkelig et eget hus
øremerket programvare. Frittliggende
og optimistisk gulmalt ligger det i en
åsside utenfor Larvik. Vi møtte
Torkel Hasle sammen med Lill Bjørvik
og Ola Kogstad  fra firmaets

utviklingsavdeling. Sistnevnte er selskapets system-
sjef. Etter en omvisning i bygget, kunne vi sette oss
til en lengre samtale om Bibliofil, bibliotek og IT-
utvikling.

Men først tilbake til den spede begynnelse. I 1984
begynte Torkel Hasle for seg selv, som program-
utvikler på heltid. Biblofil I (uten “i” som midterste
bokstav den gang, for å holde seg under grensa på 8
karakterer) hadde foreløpig ingen høy stjerne i det
norske bibliotekmiljøet. Ikke fulgte det MARC-
formatet, og ikke var det båret fram av breie
brukerkomitéer. MEDIA var
tidens mainstream. Biblofil var
en outsider.

Da Statens bibliotektilsyn ga sin
vurdering av systemvalg for
fylkesbibliotekene året etter, ble
MEDIA stående øverst på lista.
Men da Trondheim folke-
bibliotek ble kapret som kunde i 1986, var konkur-
ransen plutselig mer reell. Hasle utviklet Bibliofil II,
ble stueren med MARC-format og en prestisjtung
kunde i porteføljen sin. Firmaet Bibliotek-Systemer
AS sto foran en ekspansjonsperiode.

I annen halvdel av åttitallet var det flere aktører på
banen med automatiseringssystem eller katalog-
program for norske bibliotek. Noen har spilt liten
eller ingen rolle siden, andre har gått dukken. Norsk
Data sitt system BIBDIA mistet potensiale og trover-
dighet da firmaet gikk nedenom og hjem. Polydoc ble
aldri stor i vår bransje. De overlevende var det evige
prosjekt BIBSYS, som hadde universitetsbibliotekene
i sin favn, og det var Mikromarc, som hadde de små
bibliotek som sine kunder. For Bibliofil lå markedet
åpent for å konkurrere med MEDIA om de mellom-

store og store
folke- og
fylkesbibliotekene.
Det var en reell og
spennende konkur-
ranse, fordi produk-
tene og løsningene
de leverte var
såvidt forskjellige.
MEDIA som et
sentralisert system
hvor kundene
kjørte mot en
stormaskin i
Stavanger, med
terminal-kontakt
via oppringt linje
(det var ikke
internett på den
tida). Bibliofil som et UNIX-basert system på hver
enkelt bibliotek sin egne maskiner, med fjernsupport
over oppringt linje ved behov. Det var selvfølgelig
mange andre forskjeller, og mange av dem teknisk og
økonomisk vesentlige, som gjorde at MEDIA etter-
hvert befant seg i en blindgate, mens Bibliofil rykket
framover.

Men Bibliofil ble også møtt med kritikk. Prisingen
var en ting. Den litt uforutsigbare videreutviklingen
av systemet var en annen . Den kontroversielle
koblingen av maskinvare og programvare en tredje.
Og til det siste sier Hasle i dag:

- Dette har vært nødvendig. Vi er fremdeles gode til
å levere, drifte og vedlikeholde hele pakkeløsninger
bestående av både maskin- og programvare. Da blir
det vårt ansvar at det hele fungerer sammen. Du kan
si at vi var tidlig ute med å la bibliotekene kunne
“outsource” en del av sin IT-drift. Du kan være
kunde hos oss uten å ha særlig høy IT-teknisk
kompetanse og det vurderer mange som en klar

fordel, sier Torkel Hasle. Han
viser meg delelageret de har i
kjelleren, der harddisker, kabler,
internminne, m.m. for et par
millioner kroner er plassert. Med
avtaler med kundene om å få
evt. defekt utstyr opp og gå
igjen på 24 timer, er det forstå-

Et programvarehus i Larvik
I 1983 satt rådmann Torkel Hasle i Larvik og styrte med kommunebudsjetter og alt
tilhørende en rådmannsstilling i en liten norsk by. Folkebiblioteket trengte å auto-
matisere utlånet sitt og Hasle ble fascinert. Han pønsket ut et alternativ til
mikrofilmingen av utlånstransaksjonene, som bl.a. Ørestad Data leverte løsninger for
på den tida. Han satset på datamaskinell behandling. Et enkelt system var det. Men
forretningssuksessen Bibliofil var født.

Erling Bergan
(tekst & foto)

�

Torkel Hasle tok vel imot oss da vi besøkte program-
varehuset Bibliotek-Systemer AS i Larvik, en av de store
og vellykkede kommersielle aktørene i vår bransje.
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elig at de må disponere sitt eget delelager.

- Når det gjelder prisen, mener vi at Bibliofil er
konkurransedyktig, sier Lill Bjørvik. Vi snakker om
hvorfor ikke flere av de små fag- og
høgskolebibliotekene valgte Bibliofil da de vurderte
system for noen år siden. Hun nevner blant annet at
Bibliofil manglet utlånssystem med grafisk grense-
snitt. - Selv om det tegnbaserte er funksjonelt nok,

er det klart at produktet må se
mest mulig moderne ut for nye
kunder. I forbindelse med nedleg-
ginga av MEDIA, har vi fått
mange nye kunder, som vurderer
Bibliofil som både mest funksjo-
nelt og rimeligst, sier hun. Og
viser med dette at Bibliotek-
Systemer legger lista høyt, når
det gjelder hva produktet skal

inneholde. De som velger Bibliofil skal få mye for
pengene, og de skal ha grunn til å forvente stadig
nye funksjonaliteter som gjøre hverdagen bedre for
bibliotekarene som bruker systemet.

- Vi har bak oss et år med mange nye kunder,
supplerer Torkel Hasle. - De har stort sett kommet
fra folke-, fylkes- og skolebiblioteksektoren. Det kan
være vi vil satse sterkere på fagbiblioteksektoren i
tida framover.

De er 3 personer som driver programutvikling på
fulltid i Bibliotek-Systemer AS.
Sammen med de 2 som jobber med
kundekontakt og dokumentasjon,
utgjør de systemavdelinga. Men
Bibliofil blir ikke utviklet uten
brukere involvert. Det er egne
brukergrupper for de enkelte
modulene i systemet, og det er
disse som utarbeider krav-
spesifikasjoner. Bibliofil kommer

ikke med versjonsnummer, men blir forbedret online
til samtlige kunder når nye eller endrete funksjoner

er utviklet og testet. Og de som
tror gründeren Torkel Hasle
fremdeles er håndtverkeren bak
systemet, tar nok feil. Han
bruker kreftene sine på andre
sider ved firmaet, og har trukket
seg helt ut av programvare-
utvikling. Det er en dyktig stab

av programmakere som har overtatt stafettpinnen på
det området i Bibliotek-Systemer AS.

- I år skjer det mye på programsida, som ledd i
planer lagt for lenge siden. Det handler om noen
veivalg. Vi skal blant annet løfte hele systemet over
på grafisk plattform, og satser i
fortsettelsen kun på denne ene
plattformen. Løsningene vil delvis
basere seg på egenutviklete
klient-tjener løsninger, og delvis
på web-løsninger. Videre vil vi
legge opp til at den enkelte låner
skal kunne ha egen profil regis-
trert i systemet. Vi har en ny
periodika-modul som er i ferd
med å bli tatt i bruk av kundene våre nå. Og én av
nyheten i år er allerede lansert: Det dreier seg om
dugnadsbasen, der Bibliofil-bibliotek kan nyte godt
av andre Bibliofil-bibliotek sin katalogisering. En
post katalogisert i ett bibliotek én dag, er tilgjenge-
lig som ekstern post for katalogisering i lokal base
for et annet bibliotek dagen etter. “Dugnaden”
innbefatter 180 bibliotek, og dette startet vi med nå
i begynnelsen av mars. Deltakelse i dugnadsbasen
koster ikke noe ekstra for Bibliofil-bibliotekene.

- For noen år siden satset dere på Linux som opera-
tivsystem for tjener-maskinene deres. Har det vært
vellykket?

- Utvilsomt. Og det er ikke datapolitiske grunner til
at vi bruker gratisprogrammet Linux framfor Win-
dows. Det er fordi Linux gir oss de beste tekniske
løsningene. Vi foretok skiftet ved årsskiftet 1998/

�

Ola Kogstad er systemsjef for Bibliofil i Larvik.
Gründeren Torkel Hasle har overlatt programme-
ringen til nye krefter.

Lill Bjørvik jobber i Bibliotek-Systemers utvik-
lingsavdeling. Hun har mye kontakt med bibliote-
karene som bruker Bibliofil til daglig.
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1999, og
garanterte
kundene våre at
dette skulle
virke greitt,
uten noen
ekstra proble-
mer eller
kostnader for
dem, sier Torkel
Hasle og viser
meg entusias-
tisk hvilke
muligheter som
ligger i Linux.

Vi glir over til å
snakke om
opplæring av
bibliotek-
personalet, og der mener alle tre fra Bibliotek-
Systemer AS at det er en del utfordringer å ta fatt
på. Opplæring har blitt viktigere etter PC-enes
inntog. - Det er mye som kan gjøres av kundene. Og
det er viktig å slå fast at opplæring er et ledelsesans-

var, presiserer Lill Bjørvik, og Ola
Kogstad og Torkel Hasle nikker.

- Vi anbefaler at det i institusjo-
nene som er kunder hos oss, er
bibliotekfolket som tar system-
ansvaret, ikke å overlate det til IT-
folket. Selv om de siste i utgangs-
punktet er mer IT-kyndige,

prioriterer de ofte bibliotek lavt, viser det seg.

Firmaet Bibliotek-Systemer AS står i dag støtt. De
hadde en omsetning på ca. 20 millioner kroner i fjor,
den høyeste i selskapets historie. Det var også et

pent overskudd i fjor, hovedsaklig generert av at de
fikk helt nye kunder. Det kom i alt 20 nye bibliotek
inn i Bibliofil-familien i fjor. Og de er avhengige av
et visst nysalg hele tiden for å dekke kostnadene.
Driftsinntektene er ikke tilstrekkelig. Nysalget i fjor
førte til at de måtte utvide staben, noe som ytterli-
gere forsterker inntektsbehovet. Bibliotek-Systemer
AS har ingen produkter annet enn det som er
beregnet på bibliotek. I tillegg til selve Bibliofil,
leverer de altså maskinvare, nettverksløsninger,
brannvegg-opplegg, internett-tilknytning, strekk-
oder, m.m. De presenterer seg som en komplett
leverandør til bibliotekene.

- Hvordan vurderer dere framtida
for firmaer som Bibliotek-
Systemer AS, som er avhengige
av at digitaliseringstendensene
ikke får de fysiske transaksjo-
nene til å forsvinne? For det er
de fysiske enhetene i bibliote-
kene, og utlånet av disse, som
Bibliofil bæres oppe av?

- Det ser ikke ut som at bøkene kommer til å spille
noen mindre rolle i overskuelig framtid, som i vår
bransje er en fem års tid. Jeg tror ikke på noen
radikal overgang til digitale utgivelser til erstatning
for bøker med det første. Vi ser jo at medier som
PDA-lesere kan gjøre bildet annerledes. Og ting kan
skje fort, som det har gjort med spredningen og
bruken av internett. Men det er noe praktisk med
boka, det gamle argumentet med at den har en unik
form, veldig godt egnet til å lese på senga. Vi vil nok
ha mye å gjøre i Bibliotek-Systemer AS i mange år
framover, med å videreutvikle løsninger på både
kjente og nye utfordringer i bibliotekene, sier Torkel
Hasle til slutt. 

Norsk Bibliotekforening har tilskrevet Kulturdeparte-
mentet med innspill til arbeidet med revisjon av
bibliotekforskriftene til åndsverkloven. Det dreier
seg om å regulere kopiering i bibliotek, arkiv og
museer. Brevet er utarbeidet av NBFs opphavsrettsut-
valg. I brevet fra NBF heter det at “det er nødvendig
med en revidering av lovverket for å inkludere
problemstillinger knyttet til ny teknologi. Det er
imidlertid ikke noe som tilsier at bibliotekenes
samfunnsmessige roller er endret som følge av at
lagrings- og leveringsformater og -medier endres. For
NBF er det derfor viktig at de unntak som er nedfelt
i dagens lovgivning kan videreføres også  for digitalt
materiale.” Norsk Bibliotekforening forsikrer i brevet
at de fullt ut anerkjenner rettighetshavernes rett til
å bestemme over utnyttelsen av eget materiale. Men
balanse må til: “De unntakene som vi i dag har for
bibliotekene er etablert for å skape en nødvendig

balanse mellom disse rettighetene og almenhetens
rett til tilgang til informasjon. Dette er en balanse
som det er alment akseptert at man bør tilstrebe i
opphavsretten. Det er viktig for oss at bibliotekenes
mulighet for å drive videre i tråd med den teknolo-
giske utvikling ikke hindres av nettopp mulighetene
i den nye teknologien.” De nye problemstillingene
som reises for bibliotekene, og som etter NBFs syn
bør være gjenstand unntak, er særlig:
- digitalisering av eget materiale
- kopiering til forsknings- og studieformål
- fjernlån av digitale kopier
- tilgang til digitalisert materiale for bruk i bibliote-

kene (å se på skjerm)
- tilgang for funksjonshemmede
Dessuten hevder NBF at forskriftene må utvides til å
gjelde alle typer offentlige bibliotek og arkiv, og
aktuelle museer. 

NBF om bibliotekforskriftene til åndsverkloven

Bibliofil har med hell satset på
Linux som operativsystem. Her
har Torkel Hasle fått et godt
tak rundt Linux-maskotten.
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Alvorlige ødeleggelser av
bibliotek i Kosovo
Erling Bergan
Redaktør

FNs interim-administrasjon i Kosovo (UNMIK) og det
bibliotekfaglige personalet i Kosovo står overfor en
stor oppgave når de skal gjenoppbygge bibliotek-
bygninger og få bibliotektjenester i gang igjen på
alle nivåer. Dette er hovedkonklusjonen i en situa-
sjonsrapport om bibliotekene utført av en felles
ekspert-delegasjon bestående av UNESCO, Europarå-
det og IFLA. Oppdraget er gjennomført i perioden fra
25. februar til 7. mars av Frode Bakken og Carsten
Frederiksen. Frode Bakken er fylkesbiblioteksjef i
Buskerud. Carsten Frederiksen er visedirektør ved
IFLAs kontor for ytringsfrihet og fri tilgang på
informasjon (FAIFE-kontoret) i København. Oppdra-
get har mottatt støtte fra Bibliotekarforbundet i de
tre skandinaviske land.

- Bibliotekene er svært ødelagt og har et akutt
behov for støtte til utdanning og kultur på alle plan,
sier Carsten Frederiksen.  - Nasjonal- og universitets-
biblioteket i Pristina, og andre spesialbibliotek,
forfaller. Bevaring av den kulturelle arven i form av
trykt materiale er sterkt truet og de nasjonale
system for å registrere og spre dokumenter er
praktisk talt ute av funksjon. Store deler av samlin-

gene i Nasjonal- og universitetsbiblioteket, ca.
100.000 bind, er fjernet og sannsynligvis ødelagt i
perioden 1990-1999, forteller Carsten Frederiksen til
Bibliotekaren.

Vi møter Frode Bakken og Carsten Frederiksen i Oslo,
kort tid etter hjemkomsten fra Kosovo. De beretter
om sterke inntrykk fra de mange bibliotek-besøkene
de gjenomførte i de to ukene de var der. Kosovo har
som kjent vært en del av Yugoslavia, og lidd kraftig
under regimet til Milosevic på 90-tallet. Tidligere,
under Tito, var det en kulturell oppblomstring for
det albanske flertallet i Kosovo. Det var i perioden
1968-1990 at mange av de kosovoalbanske kultur- og
utdanningsinstitusjonene ble etablert, som i dag
forfaller eller ligger i ruiner. I perioden 1990-1999
drev det serbiske styret en omfattende undertryk-
king av den albanske kulturen i Kosovo. Og i 1999
kom de dramatiske tiltakene fra Milosevic, etterfulgt
av den vestlige krigføringen og invasjonen. Som i
dag innebærer at det sivile styret i Kosovo altså
drives av UNMIK.

- Mange folke- og skolebibliotek, spesielt på lands-
bygda, er helt nedbrent. Andre har fått sine bok-
samlinger ødelagt.  De som fremdeles fungerer, lider
under ettervirkningene av nærmere 10 års vanskjøt-
sel når det gjelder innkjøp. Mange bibliotekbøker har
også gått tapt når bolighus er nedbrent. Vi anslår at
nærmere halvparten av folkebibliotekenes bok-
samlinger er tapt. Store deler av den resterende
boksamlingen er enten foreldet eller irrelevant for
lokalbefolkningen på grunn av bøkenes ideologiske,
språklige eller etniske karakter. Så og si alt utstyr er
fjernet fra bibliotekene i de kommunene vi har
besøkt. Mesteparten av nåværende personale trenger
opplæring etter en lang periode uten profesjonell
yrkesutøvelse og systematisk utdanning, oppsumme-
rer Carsten Frederiksen.

Her var det bibliotek engang. Men etter å ha blitt utsatt for granater fra
serbiske styrker, er folkebiblioteket i Glogovcee jevnet med jorda. Nasjonal-
bibliotekets direktør Mehmet Gërguri (t.v.) og formann i Kosovos bibliotek-
forening Jetish Kadishani står på tomta. (Foto: Carsten Frederiksen)

Carsten Frederiksen og Frode Bakken har gjort opp
status for Kosovos bibliotek. De ser positive mulighe-
ter også, mdt oppi ødeleggelsene. (Foto: E. Bergan)
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- Hvilket inntrykk fikk dere av stemningen mellom
albanere og serbere i Kosovo?

- Det er ikke noe samarbeid mellom bibliotekarer
innen det etnisk albanske flertallet og de etnisk
serbiske enklavene i Kosovo. Det er ikke engang
noen kontakt mellom dem. I det daglige var det
tilsynelatende rolig de stedene vi ferdes. Men vi fikk
flere inntrykk av hvilke følelser og krefter som ligger
rett under overflaten. Et eksempel fikk vi under et
besøk i kulturhuset i Vushtri. Vi var på vei tilbake til
Pristina fra det serbiske området i nord. Vår serbiske
sjåfør skulle sitte i bilen og vente utenfor dette
albanske kulturhuset, mens vi ble orientert om
aktivitetene innedørs. Noen forbipasserende alba-
nere, fikk vi vite etterpå, stoppet ved bilen hans og
spurte hvem han var. Sjåføren oppfattet situasjonen
som farlig og kjørte til politistasjonen, der den
internasjonale UNMIK politi-styrken holdt til. Med en
eskorte av militære biler, returnerte sjåføren til
kulturhuset. Vi ble først oppmerksomme på hva som
utspilte seg utenfor, da UNMIK politi-styrker kom
inn i kulturhuset og fortalte oss at “sjåføren vil
gjerne at dere kommer nå...”

- Det serbiske styret har altså de siste årene ødelagt
svært mye albansk materiale i bibliotekene i Kosovo.
Har albanerne nå tatt igjen, med tilsvarende utren-
sking av serbisk-språklig materiale?

- Det er ikke lett for oss å si sikkert. Men i de 14
kommuner vi besøkte var de serbiske samlinger
tilsynelatende intakt. Inntrykket er at det ikke
foregår slike revansje-oppgjør i bibliotekene. La meg
ta et eksempel: I byen Rahovec sørvest for Pristina
var det tidligere et folkebibliotek med 30.000 bøker i

hyllene. Kommunen hadde også flere filialer i
landsbyene rundt byen. Hovedbiblioteket i kultur-
huset i Rahovec er ødelagt. Det er ingen albanske
bøker igjen der. Heller ingen tyrkiske bøker. Men de
serbiske bøkene ble stående igjen etter de tidligere
makthavernes herjinger. Disse bøkene sto fremdeles i
hyllene da vi besøkte Rahovec.

- Hvordan var det gått med filialene?

- Alle er ødelagt, bortsett fra en bibliotekfilial som
ligger i landsbyen Krushë e.M. Det var ikke klart for
oss hvorfor denne overlevde. Kanskje var det tilfel-
digheter som gjorde at dette biblioteket fremdeles er
intakt, selv om resten av kulturhuset det ligger i er
ødelagt. Teaterscenen er i Krushë e.M. er f.eks. helt
ødelagt.

- Så denne filialen kan utvikle seg videre nå?

- Vel, det ironiske er at FNs sivile administrasjon
UNMIK trenger et lokale til befolkningsregistrering i
denne landsbyen. Og ettersom det er få offentlige
bygninger å ta av, har de måttet ta i bruk bygningen
biblioteket ligger i. Biblioteket må stenge eller prøve
å flytte til andre lokaler. Og det er altså ikke så lett,
etter ødeleggelsene den siste tiden. I en av de større
byer, Peja, blir Kulturhuset nåu brukt som UNMIK
politistasjion. Hovedbiblioteket er lukket og dets
bøker ligger ubenyttet i et avlåst lokale i 3. etasje i
bygningen.

- Er det noe fungerende bibliotekmiljø i Kosovo nå?

- Vi hadde samtaler med formannen i den
kosovoalbanske bibliotekforeninga, Jedish Kadishani,
som også er den på nasjonalbiblioteket som er
ansvarlig for kontakten med Kosovos folkebibliotek.
Det er ingen lett oppgave de står overfor, med
oppbygging av et bibliotekvesen nærmest i ruiner.

�

Fehmi Hoxha er direktør for kulturhuset i Rahovec. Hovedbiblioteket i kultur-
huset er ødelagt. Ingen albanske bøker er igjen. Men de serbiske bøkene, i
hylla bak Hoxha, ble stående igjen etter de tidligere makthavernes herjin-
ger. (Foto: Carsten Frederiksen)

Bibliotekaren i Krüshe e.M. bestyrer den eneste fili-
alen i Rahovec som overlevde 90-tallet. Selv mistet
han sine to sønner, sine to brødre og deres fem sønner,
i en massakre under krigen i 1999.
(Foto:Carsten Frederiksen)
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Det er ingen bibliotekarutdanning i landet. Å skaffe
livsnødvendigheter og å gjenoppbygge boliger blir
naturlig nok prioritert høyere enn bibliotek. Vi fikk
det illustrert godt da vi på en av rundturene med
Shërbimit Amë svingte oppom hjemmet hans. Det vil
si - det som hadde vært barndomshjemmet hans. For
det var jevnet med jorda, og familien hans bodde i et
telt utlånt fra Verdens Høykommisær for Flyktninger.
Da kan det være krevende å holde fokus på
bibliotekspørsmål.

- Så dere ansatser til “moderne” bibliotek, med
datamaskiner og internett?

- Nasjonalbiblioteket i Pristina hadde hatt et data-
system felles med de andre nasjonalbibliotekene i
tidligere Yugoslavia. Det var i sin tid et moderne
prosjekt, og fungerte helt fram til en gang på 90-
tallet. Nå var maskinene blitt gamle og systemet var
ute av funksjon. En bokheis og et rørpost-system sto
også stille nå. Strømmen går hele tida. Vestlig hjelp
til å bygge opp igjen Kosovo foregår hele tiden, men
tele- og data-infrastruktur er ikke prioritert ennå. Et
eksempel: Den andre kvelden vi var i Pristina satt vi
i et møte da strømmen gikk igjen. Gjennom vinduet
så vi en brann som var under utvikling i det store
idrettssenteret midt i byen. Dette er en av de største
bygningene i Pristina, og en stolthet for befolknin-

gen, som hadde gitt sine skattemessige bidrag til
denne bygningen gjennom mange år. Nå sto den i
brann, uten at det var mulig å gjøre noe med det. Vi
tente stearinlys og fortsatte møtet. Idrettssenteret
fortsatte å brenne så lenge vi var i Kosovo!

-  Så dere noen muligheter eller strategier som
kunne anbefales for å utvikle bibliotekene fra det
utgangspunktet de nå hadde?

- Det er selvfølgelig nødvendig med mye hjelp fra
utlandet. Nå kommer det mest takstoler og bygnings-
materialer. Men tilgang på informasjon og kultur er
svært viktig også i denne fasen av gjenoppbygginga.
Det er stort behov for rom til lesing og studier, for
barnelitteratur på albansk, aktuell bibliotekfaglig
litteratur. Tiltak fra omverdenen, inklusive fra
bibliotek-kollegaer utenfor Kosovo, for å bidra med
finansiering og profesjonell hjelp, vil være svært
nyttig nå.

- Har de muligheter til å ta steget inn i den “mo-
derne bibliotekverden”?

Vi så noen internett-kaféer. 7 slike er satt opp av
“International Office of Migration (IOM)”. I Pristina
var det 19 dataterminaler med internett-oppkobling
på Nasjonalbiblioteket. I Prizren var det en internett-
kafé ved siden av kulturhuset. Tilbudet var gratis for
brukerne og utrolig populært. Men dette var ikke
integrert med bibliotektanken. Det er derfor et
åpenbart fornuftig forslag å få disse internett-
tilbudene inn i bibliotekene. Det er blant de tingene
Frode og jeg ønsker å jobbe videre med, forteller
Carsten Frederiksen entusiastisk til slutt. Han legger
til at den fullstendige rapporten fra denne felles
UNESCO/Europarådet/IFLA-delegasjonen, med forslag
til retningslinjer for gjenoppbygging av bibliotekene
på kort og mellomlang sikt, vil bli tilgjengelig om
ikke lenge. Sjekk FAIFEs hjemmeside for en lenke til
rapporten når den kommer. 

Vil du ha bladet for deg selv?
«Bibliotekaren» er en månedlig nødvendighetsartikkel for svært mange biblio-  tekarer i Norge. Er du
medlem av Bibliotekarforbundet får du bladet gratis. Andre kan abonnere. For kun 270 kroner får du 12
nummer sendt hjem til deg. Kontakt BFs sekretariat for abonnement på «Bibliotekaren» eller medlem-
skap i BF. 

�

En brent bok på tomta der Glogovcee folkebliotek
engang lå. Nasjonalbibliotekdirektør Mehmet Gërguri
(t.v.) og formann i Kosovos bibliotekforening Jetish
Kadishani. (Foto: Carsten Frederiksen)

Frode Bakken har funnet Ibsen på hovedbiblioteket i
Mitrovica. Det hører med til historien at den godeste
Henrik var oppført som dansk forfatter med etter-
navnet Ipsen. (Foto: Carsten Frederiksen)
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De kunne ikke komme. Hverken nyss avgåtte kulturmi-
nister Åslaug Haga eller den ferske kulturminister
Ellen Horn. Fylkesbiblioteksjefenes møte med hveran-
dre og med Statens bibliotektilsyn i Førde 21. mars var
lovet ministeren for ABM som innleder, men regje-
ringsskiftet gjorde at det glapp. Det var synd, for
fylkesbiblioteksjefene vartet opp med en serie gode og
poengterte innlegg som enhver minister ville blitt
klokere av å lytte til. Og da var det jo godt at departe-
mentet var representert - om enn av en byråkrat.
Underdirektør Alf Modvar talte og lyttet, med stort
utbytte såvidt vi kunne se.

Og det var naturlig nok Alf Modvar som ble gitt ordet
først. Han hilste kledelig fra statsråden, som håpet
forsamlingen forsto at hun forble i regjeringskvartalet
på sin andre arbeidsdag som statsråd. Modvar gikk
deretter over til å snakke om dagens tema - St.meld.
nr. 22 (1999-2000) «Kjelder til kunnskap og oppleving
: Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om
bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet» -
populært kalt ABM-meldinga. Han opplyste at Familie-
, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget skal
avgi sin innstilling 30. mai, og at saka skal debatteres
i Stortinget 8. juni.

Men han måtte jo skynde seg å si:

- Den nye regjeringa har ikke rukket å ta stilling til
meldinga. Ellen Horn har lest den, men ennå ikke
rukket å kommentere den, hverken internt i departe-
mentet eller overfor offentligheten. Den ligger nå til
behandling i Stortinget. Jeg kan altså ikke forsvare
meldinga på vegne av regjeringa. Jeg vil høre syns-
punktene deres og samle dem for bruk når Stortinget
har sagt sitt, presiserte Modvar.

Han gikk videre med å påpeke at bevilgningsøkningen
som var foreslått i meldinga var ment som varige
ordninger. At den helhetlige tenkning og prioritering i
meldinga var uttrykk for noe helt nytt. At den største
utfordringa på bibliotekomrdet i åra framover, er
videreutvikling av Nasjonalbiblioteket, med topp
prioritet for nytt magasin og oppussing av NB i
Drammensveien. Det skal komme penger til dette i
statsbudsjettet for 2001. (Årets tidligste og minst
klarerte budsjett-lekasje?) I det hele tatt vil Nasjonal-
biblioteket, og da spesielt virksomheten i Drammens-
veien, bli gjenstand for en løpende oppfølging i åra
framover, sa Alf Modvar.

Departementets mann tok så opp noe av kritikken som
har kommet mot ABM-meldinga: At den mangler
visjoner, at den inneholder for lite penger og at den
bare bringer videre kjente løsninger.

- Men det er bedre å se på mulighetene som ligger i
meldinga, enn å bruke krefter på elendighets-
beskrivelser og pessimisme, sa han. Men før de lydløse
sukkene fikk satt seg i rommet, parerte han med
følgende: - Det er ingen tvil om at bibliotekene trenger
større ressurser og bør få det. Men det må forbli en
kommunal oppgave. Så i tillegg til økte overføringer til
kommunesektoren, trengs det en bevisstgjøring av det
kommunale apparatet, sa han. Og man kunne høre at
de dypeste sukkene ga seg.

Alf Modvar sa at det ellers
var et av de mer «perifere
forslag» i meldinga som
hadde påkalt størst
oppmerksomhet. Han
gjorde det helt klart at det
ikke var lagt fram forslag
om at ordinære bokutlån
skulle kunne avgifts-
belegges, og viste tydelig
forakt overfor det TV-
innslaget han hadde sett,
der forslaget om å åpne for
visse betalingsordninger i
bibliotek ble kritisert, mens
bildet viste barn som lånte
bøker. Det var åpenbart
den værste fordreining han
hadde sett av ABM-meldinga sitt forslag om justering
av gratisprinsippet.

- Dette dreier seg tvert imot om hvor småbedrifter
rundt i Norge kan gå for å få dekket sitt informasjons-
behov. Hvis ikke folkebibliotekene blir gitt anledning
til å ta denne typen oppdrag, vil bedriftene måtte gå
langt utenfor kommunens grenser for å få den infor-
masjonen de er ute etter, sa Modvar. Han
problematiserte ikke at de små folkebibliotekene selv
vil måtte gå utenfor sine kommunegrenser for å hente
inn svar på det den lokale bedriften spør etter.

Om det foreslåtte nye organet ABM Utvikling, sa
underdirektøren at det ikke var misnøye med nåvæ-
rende statlige organer som lå bak dette forslaget, men
et ønske om å bli bedre i stand til å møte utviklingen
og utnytte samordningspotensialet. - Departementet
vil nedsette en samordningsgruppe for å forberede
saken og stå for gjennomføringa. Og denne arbeids-
gruppa vil også se om det er andre statlige organer
som kan finne sin plass i det nye organet, sa han. Om
dette kan innbefatte Riksbibliotektjenesten, er vel for
mye å forlange. Samordning er én ting, departements-
grenser noe annet.

Lars Hansen Juvik fikk ordet etter Alf Modvar. Juvik er�

Når fylkesbiblioteksjefene
møter departementet om ABM

Erling Bergan
Redaktør
(Tekst og foto)

Underdirektør Alf Modvar noterte seg mange
viktige og konstruktive synspunkter om ABM-
meldinga fra fylkesbiblioteksjefene.
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fylkesbiblioteksjef i Nordland, leder i fylkesbibliotek-
sjefenes kolegium og tidligere leder i NBF. Han
innledet med å si at han ikke hadde hatt så store
forventninger til ABM-meldinga. Han hadde tro på en
felles ABM-sektor på sikt, og fremhevet det meldinga

sa om etter- og videreutdan-
ning og utviklingsprosjekt som
bra. Men han savnet forslag om
ett system for offentlige
bibliotek. Han savnet påpeking
av det regionale ansvaret for
bibliotekvirksomhet. Og han
savnet forslag om en aksjon for
å løfte de norske bibliotekene
opp på nordisk nivå. - Men
muséene har blitt hovedsaken i
meldinga, konkluderte Lars
Hansen Juvik. Om gratis-
prinsippet sa han at de hadde
bedt om å få se korrespondan-
sen mellom Statens bibliotek-
tilsyn og Kulturdepartementet
om dette under forarbeidene til
meldinga, uten å lykkes. - Hvor

er formuleringene hentet fra? Tilsynet sier det ikke er
de som har formulert dette, men likevel forsvarer de
dette. Det burde være foretatt en konsekvensanalyse.
Her er det behov for ytterligere utredninger, sa Juvik.

Fylkeskultursjef Aase Klundelien i Buskerud hadde
dagens tredje innledning. Hun hadde en spesiell
vurdering av hvilken skjebne forslaget om å kunne ta
betalt for visse bibliotektjenester kom til å få i det
politiske miljø. - Det som gjør at forslaget er politisk
helt umulig, er at det vil velte kostnader for
informasjonstjenester over på bedrifter i distriktene.
Og slikt går ikke gjennom, mente hun. Klundelien var
ellers den eneste som tok opp det problematiske med
reklamefinansieringa som siver inn i kultur-
virksomheten på alle plan, og som ABM-meldinga ikke
behandler i det hele tatt.

Og så var det tid for
debatt. I tillegg til
fylkesbiblioteksjefene
fra hele landet, var det
en del representanter
fra ABM-sektorene i
Sogn og Fjordane til
stede. Og fylkets egen
kultursjef Lidvin Osland
åpnet ballet med en
kraftsalve: - Meldinga
oser av sentralisering,
begynte han, og
fortsatte: - Det er henta
svært lite underlags-
materiale fra kulturar-
beidet på det regionale
nivå. Forslagene burde
vært mer rotfesta i det

regionale nivå, sa Osland, som ikke er ukjent med
sentrale nivå heller, ettersom han har en fortid som
direktør i Kulturrådet.

Sissel Jakola uttrykte glede over meldinga, blant

annet fordi den «tenker på tvers». - Men er det riktig
at alle kommuner har folkebibliotek? spurte hun
retorisk, og svarte selv: - En tredjedel har det ikke. Vel
og merke framtidsrettede folkebibliotek, når men ser
dem i forhold til åpningstider, utlånsstatistikk,
personale og hva de gjør. Norske folkebibliotek burde
ikke sammenlignes med de andre nordiske land, men
med Sør-Europa. La oss se på erfaringene som er gjort i
Spania og Portugal, der de har hoppet over en fase i
utviklingen. Dette kan være spennende for Norge, sa
Sissel Jakola, som er fylkesbiblioteksjef i Finnmark.

Deichman-sjef Liv Sæteren tok i sitt innlegg utgangs-
punkt i hvilken leseropplevelse hun hadde hatt når
hun gik gjennom ABM-meldinga. - Arkiv-delen er
interessant lesing. I kapittelet om muséene er det
dårlig undertrykt begeistring for denne sektoren, med
utfordringer på mange områder. Bibliotekdelen er
derimot helt flat. Intet der som kan bevege noen som
helst. Skriving av dette kapittelet virker som et

pliktløp av departementet, sa Liv Sæteren. Hun hadde
spesielt merket seg at den flerkulturelle dimensjonen
var framme i museums-kapittelet, mens det var
fraværende i bibliotek-kapittelet. - Og dette til tross
for at bibliotekene er det kulturtilbudet som når flest
her i landet, og er det mest effektive instrument til å
nå de nye gruppene, sa hun. Sæteren konkluderte med
at dette var en melding om bibliotekområdet på statlig
nivå, ikke på nasjonalt nivå. De sakene som er tatt
opp i meldinga har marginal betydning på lokalt nivå,
hevdet hun, og kom med følgende forslag til Kulturde-
partementet: - Lag en tilleggsmelding om de nasjonale
bibliotektjenestene, om hvilke nasjonale virkemidler
som kan brukes, i respekt for det kommunale selvsty-
ret.

Lisbeth Tangen, fylkesbiblioteksjef i Sør-Trøndelag,
savnet forslag som var ment å få det «saumlause
bibliotek» til å fungere. - Dette må vi få noen prosjek-
ter på, sa hun.

Lillian Nilsen fyrte løs i kjent stil, hardt og velfundert:
- Bibliotekarer blir anklaget for å være for snille, og
når vi kritiserer, blir vi anklaget for å være sytete, sa
hun oppgitt, som en kommentar til noe av det Modvar
sa i sin innledning. Men så gikk hun til saken: -

�

Lillian Nilsen fyrte løs: - Meldinga er alt for
dårlig på bibliotekområdet. Bibliotekdelen
av ABM-meldinga bør trekkes, sa hun.

Møteledelse sto Statens bibliotektilsyn for, ved
assisterende bibliotekdirektør Ellen Hjortsæter
og avdelingsleder Kjartan Vevle.

Deichman-sjef Liv Sæteren og fylkesbiblioteksjef i
Nordland Lars Hansen Juvik fikk Alf Modvar til å
ligge krumbøyd over notatblokka. De er fremdeles
analytiske tungvektere i norsk bibliotekpolitikk.
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Sammelign
ABM-meldinga
med hva vi ble
forespeilet i
Voksenåsen-
erklæringa fra
den den
forrige
regjeringa!
Meldinga er alt
for dårlig på
bibliotek-
området.
Bibliotekdelen
av ABM-
meldinga bør
trekkes. En ny

melding med visjoner for folkebibliotekområdet bør
legges fram av den nye regjeringa, sa Lillian Nilsen,
som er fylkesbiblioteksjef i Telemark.

Fylkesbiblioteksjef Solveig Bjordal i Sogn og Fjordane
mente at meldinga etterlot mange spørsmålstegn, og
at det var en stor jobb å gjøre med utredninger etter
denne meldinga. Hennes kollega fra Oppland, Gunhild
Aalstad, etterlyste klarere rolleavklaringer når det
offentlige møter sterkere konkurranse fra de kommer-
sielle, og hun påpekte at meldinga sier lite om norsk
språkkultur. Ellen Østgård, fylkesbiblioteksjef i Troms,
ga noen tall fra virkeligheten: Det er bare 13 kommu-
ner i Troms som har fagutdanna biblioteksjef. Bare 5
bibliotek i fylket har mer enn 2 ansatte. - Hva slags
muligheter har de små folkebibliotekene til å gjøre alt
det ABM-meldinga legger opp til, spurte hun, og
antydet en alternativ strategi: - Kan man se for seg at
betalingstjenester kan løses på regionalt nivå, der de
har bedre muligheter pga størrelse og kompetanse?,
sprte hun, og sluttet seg til dem som mente det burde
fremmes en tillegsmelding fra den nye regjeringa.

Liv Sæteren var oppe igjen for å rydde opp i debatten
rundt gratisprinsippet. - Dette framstår helt tåkete, sa
hun. - Både forslaget og reaksjonene. Nåværende lov
hindrer vel ikke bibliotekene i å kunne ta oppdrag og
utføre tjenester som nevnt i meldinga. Men lov-
tolkninga er gjennom årene blitt supplert med
innforståttheter og underforståttheter. Noen har t.o.m.
hevdet at inngangspenger til arrangement i biblioteket
er brudd på lovens gratisprinsipp. Nei, la oss ikke
klusse med lovteksten, la oss heller erstatte
underforståttheter med en mer oppdatert lov-
fortolkning, sa Liv Sæteren på sin sedvanlig analytiske
måte.

Jon Birger Østby fra Norsk Museumsutvikling håpet
ikke at meldinga ble trukket: - Det er kjempet fram så
mye midler med denne meldinga, at jeg virkelig håper
at den ikke blir trukket tilbake, sa Østby, som så fram
til å samarbeide med biblioteksektoren i et felles
organ.

Fylkesbiblioteksjef Torbjørn Navelsaker i Akershus,
brukte samferdselssektoren som bilde på situasjonen i
bibliotekverden: - Vår datakommunikasjon går over
linjer med 64 kilobits kapasitet, mens vi burde beveget
oss på linjer med 2 megabits kapasitet. Det blir som å

kjøre på bygdeveier, mens vi burde befunnet oss på E6
eller E18, sa Navelsaker, som gjerne hadde sett Kjell
Opseth som kulturminister.

Da debatten var slutt, kom øyeblikket da det er grunn
til å spisse ører. For da skal departementets mann
fortelle hva han fikk ut av diskusjonen, før han reiser
hjem. Vi gjengir Alf Modvars avslutningsord i sin
helhet:

«Jeg har notert meg det som er sagt her, og skal
forsøke å få bragt hovedpunktene videre til politisk
ledelse også.

Jeg forstår det som er blitt sagt om at meldingen i
hovedsak er meget sentraliserende - den snakker om
de statlige grep som må gjøres - og hvordan meldingen
fremstiller bibliotekfeltet sett fra statens side - hva
som er statens ansvar  - og at det er mye mindre når
det gjelder det nasjonale. Jeg ser dybden i det og har
tatt de poengene, som jeg skal gruble litt mer over
sammen med andre i departementet. Det er en
manglende omtale av det regionale ansvar. Det er
kanskje også en neglisjering av det regionale og det
lokale ansvar. Det har jeg notert meg. Utviklingsmidler
og utviklingsmodeller bør vi konsentrere oss om.

Gratisprinsippet
har vi også vært
innom. Jeg tror
ikke at det er noen
lovendring som er
nødvendig, men
kanskje utdypning
i forskriftene.

ABM-utvikling -
hva er det? Det har
Østby sagt noe om.
Han har vel vært
med i tenkningen
sammen med
Langeland. Jeg tror
faktisk vi fra
departementets
side ikke er helt sikre på hva dette skal være. Men
man har sett dette som en overbygning i en modell
som man kan gå videre med. Sånn har jeg ihvertfall
fått det forklart og forstått det i den diskusjonen jeg
har vært med på.

Jeg noterte meg med interesse dette med Opseth som
kulturminister, og er veldig enig. Det ligger enorme
utfordringer i dette at man kjører på bygdeveier. Det
gjelder jo ikke bare bibliotekfeltet. Jeg tror det gjelder
veldig mange områder, at man kjører på bygdeveier når
det gjelder IT-området. Ikke minst gjør vi det i
departementet selv og vi trenger en opprustning både
når det gjelder kunnskap og midler på det området.»

I sine sluttord sa bibliotekdirektør Asbjørn Langeland
at noe av det som står i meldinga er foreslått fra
Statens bibliotektilsyn. - Men det er også en del som
var like nytt for oss da vi leste den, som det var for
alle andre. Og noe av det vi foreslo, ble borte på veien.
Det er sånn spillet er, sa bibliotekdirektøren til slutt.

Fylkeskultursjef Lidvin Osland
savnet det regionale perspek-
tivet i ABM-meldinga.

Fylkesbiblioteksjef Lisbeth Tangen i Sør-Trøndelag
savnet forslag - og prosjekter - for å få det
«saumlause bibliotek» til å fungere.
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Det er med glede Bibliotekarens spaltist registrer at
regjeringen tok konsekvensen av den dårlige omtalen
ABM-meldinga og statsråd Haga fikk i forrige spalte,
og bestemte seg for å stille sine plasser til disposi-
sjon. Jeg må innrømme at reaksjonen var noe i
overkant av hva jeg hadde forventet :-)

I skrivende stund er jeg, som resten av norsk
bibliotekmiljø mindre opptatt av småting som
regjeringsskfter og inntredenen av en ny
Kultuminister, og mer av vårens nært forestående
eventyr: Det 67. norske bibliotekmøte i Oslo.

Under tittelen Frihet - likhet - bibliotek : kulturelle
visjoner for et nytt århundre skal NBF samle
bibliotekfolket i hovedstaden, og i begivenhetens
program, som vi alle har fått og finlest, finner vi en
halvblanding av faglig forum og bibliotekpolitikk. Et
bidrag til NBFs fremtreden som en smule famlende,
smått schizofren organisasjon, ikke helt biblioteks-
politisk og ikke helt faglig, men snarere noe midt
imellom og ingenting.

Det 67. norske bibliotekmøtet har mange gode poster
på programmet, mange dyktige innledere. Allikevel
bærer programmet umiskjennelig preg av at vi her
har å gjøre med en fagkonferanse for spesielt
interesserte, med åpning for å diskutere bittelitte-
grann bibliotekpolitikk forsiktig og i passende små
doser. Den mest kontroversielle posten på program-
met er da også å finne på påmeldingsskjemaet - der
de som føler seg ekstra “gærne” kan krysse av for:
“vegetarmat til alle måltider”..

“Frihet Likhet Bibliotek - kulturelle visjoner for et
nytt århundre”, tittelen vitner om at
milleniumsfeberen ikke har spredd seg i bibliotek-
miljø. Det er 999 år og 9 måneder til den del av
verden som bekjenner seg til den vestlige tidsregning
på ny går inn i et nytt årtusen, men NBF vil nøye seg
med å peke ut visjoner for et nytt århundre. Dette er
beundringsverdig nøkternt, realistisk og edruelig, og
et uttrykk for en anmassende, tidvis enerverende
hang til forsiktighet som ville ha fått Ludvig i
“Flåklypa” til å fremstå som en våghals av en
risikofrik.

NEIDA! Jeg skal ikke henge meg opp i tall! Kulturelle
visjoner for et nytt århundre - Det er fint nok! Men
jeg kan ikke helt se HVOR i dette programmet det er
rom for å diskutere kulturelle visjoner. Hvor gis det
muligheter for drøftinger av framtidens samfunn,

framtidens brukere, framtidens medier, framtidens
infrastruktur, framtidens kunst-og kulturliv, framti-
dens informasjonsveier og framtidens bibliotekarer?

Vi har et skrikende behov for å drøfte kulturelle
visjoner og informasjonspolitiske visjoner. For å ta
tak i biblioteket som institusjon, som funksjon, som
ide og rive disse tre aspektene fra hverandre og
drøfte nye tjenester i nye tider, viderutvikling av
grunnideen bibliotek, skjønt ikke nødvendigvis alltid
innen de fysiske rammer vi kjenner i dag. Vi har
behov for å diskutere ideen bibliotek sett i lys av
samfunnsutvikling og kulturelle trender.

Vi trenger å formulere overordnede biblioteks-
politiske problemstillinger som er interessante for
andre enn biblioteksfolk. Problemstillinger som
tydeliggjør bibliotekenes rolle som ressursforvaltere
av kunnskap, informasjon, utdanning og kultur. Som
tydeliggjør bibliotekene som politiske og
forvaltningsmessige styringsredskaper.

Dersom vi skal klare dette må vi formulere problem-
stillinger som er videre enn oss selv, vi må våge å
spørre etter samfunnets behov, ikke nøye oss med å
forsvare hva vi kan tilby.

Det må være et gedigent tankekors at bibliotekene
som er institusjoner av fundamental betydning for
samfunnets samlede tilgang til informasjon, kunn-
skap og kultur ikke evner å være gjenstand for større
interesse i norsk opinion, samfunnsliv og politikk
enn hva som er tilfelle.

Dette er en kraftig indikasjon på at bibliotekmiljøet
ikke lykkes i å kommunisere bibliotek med andre
enn seg selv og sin aller nærmeste familie. Noe
programmet til det 67. norske bibliotekmiljøet
dessverre underbygger. Jeg har lett med lys og lykte,
men konklusjonen er klar: For å melde seg på det
67.norske bibliotekmøtet, må man enten være
bibliotekar, eller sinnsykt forelsket i en! Dette er
selvfølgelig helt greit, hvis det var det som var
meningen. Jeg har ingenting imot hundrevis av
bibliotekarer i fri flyt rundt Folkets Hus, jeg gleder
meg til det! Nest etter hundevalper og markjordbær
er tross alt bibliotekarer det beste jeg vet, Oslo i
vårsol er heller ikke å forakte - og kombinasjonen
kommer til å bli deilig!

Spørsmålet er bare om det blir de helt store kultu-
relle visjoner ut av det, og dersom det faktisk blir

Dommedagsprofetier
eller
Det 67. norske bibliotekmøtet - Hysj!

Deil.dok
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det: Hvem andre enn bibliotekarer kommer til å
oppdage det?

Nå er det ikke sikkert at dette er en så stor katas-
trofe akkurat i år. Det kan kanskje være like greit,
siden alle som har en smule føling med miljøet vet at
årets bibliotekmøte står i fare for å bli et scenario
der vi skal leke kanonball om For eller Mot det
hellige Gratisprinsipp. Der 70-tallet skal gjenoppstå i
friske farger og gamle skyttergraver skal bli som nye,
og vi skal utkjempe en kamp som allerede er vunnet

og rive ned titusen åpne dører. Ett av lagene skal
vinne og ett skal tape, og hovedlinjene i argumenta-
sjonen kommer til å gå langs JA og NEI aksen, for og
mot, sort og hvitt.

Dette blir selvfølgelig ikke veldig fremtidsrettet eller
visjonært på noen måte. Det blir kanskje tilogmed
litt pinlig.

Men DET gjør jo ikke noe, siden det ikke er noen
andre enn oss selv som kommer til å oppdage det! 

Det er blitt vanligere at internasjonale medisin- og
helsetidsskrifter tar betalt for å publisere vitenska-
pelige artikler. “Er lommeboken i ferd med å bli
viktigere enn forskningsresultatene”, spør tidsskrif-
tet Forskning. Utviklingen er svært alvorlig, mener
professor Rune Nilsen ved Senter for internasjonal
helse i Bergen. Han måtte ut med 2500 dollar for å
publisere en artikkel i et amerikansk tidsskrift. –
Terskelen for å få internasjonal vurdering av egen
forskning skal være høy, men med slike summer
sperrer en effektivt ute mesteparten av verdens
helseforskning. Også vi i Norge har problemer med
slike priser, mener han, og frykter en utvikling der
det er økonomiske faktorer som skal sortere kunn-
skapen vår om helse. Tidsskriftet det er snakk om
heter Inflammation.

Det er først og fremst amerikanske tidsskrifter som
tar betalt for å trykke fagartikler, og det er nettopp
disse bladene som blir lest verden over. Å abonnere
på slike tidsskrifter er svært dyrt, og det er de
færreste universitetene, utenom de vesltående i
Vesten, som har råd, skriver Forskning. Bare ved
Universitetsbiblioteket i Bergen måtte de si opp 183
tidsskriftabonnement fordi budsjettene ikke strakk
til. Ifølge Magne Nylenna, ansvarlig redaktør for
Tidsskrift for Den norske lægeforening, har det vært
en årlig gjennomsnittlig prisøkning på vitenskapelige
tidsskrifter på 9,5 prosent over de siste ti årene. – I
en kartlegging av universitetsbibliotek i Afrika gjort
i 1997, viser det seg at det er blitt en nesten total
mangel på abonnerte fagtidsskrifter etter 1988,
påpeker professor Rune Nilsen. 90 prosent av verdens
helseproblemer finner en i land hvor man knapt har
råd til å abonnere på disse tidsskriftene, eller å
publisere i dem. Dette gir en dobbelt uheldig effekt,
påpeker Forskning. Men internett kan gi håp.

Senter for internasjonal helse i Bergen går nye veier i
formidling av forskning fra sør, og vil bruke Intern-
ett-teknologi til å gjøre forskning fra Afrika kjent. –
Vi er i ferd med å lage avtaler med helsetidsskrifter
fra flere afrikanske land. Først ute er The Ethiopian
Journal of Health Development, forteller professor

Bernt Lindtjørn ved senteret, som skal gjøre det
etiopiske tidsskriftet tilgjengelig over Internett, helt
vederlagsfritt. Slik ønsker de å kunne bidra med å få
kvalitetssikret og formidlet forskning fra land som
ellers ikke har råd til verken å publisere i eller
abonnere på de store internasjonale tidsskriftene.

På nettstedet vil forskere også kunne publisere egne
artikler på det som kalles elektroniske printservere
(e-printserver), slik det også er lansert i tidsskriftet
The Lancet og i National Institute of Health (NIH), i
USA. -Fordelen med slik publisering er at vi kan
gjøre hele forskningsprosessen tilgjengelig, og
dermed også gjøre de vitenskaplige metodene åpnere
og lettere å vurdere. Dessuten skal vi tilby interak-
tive tjenester der vi bistår i kliniske konsultasjoner
over nettet, og med diskusjonsgrupper der man kan
drøfte faglige problemer. Målgruppen vår er helse-
arbeidere i u-land, forteller Lindtjørn.

- Det fine med e-printserverne er at de også gir plass
til artikler som ikke gjennomgår en omfattende peer
review. Disse blir plassert i en egen kategori på
nettstedet og er tilgjengelig for alle. Men dersom
forskeren ønsker at arbeidet skal bli vurdert faglig,
kan artikkelen bli oppgradert til sidene hvor det er
blitt gjennomført referee-vurderinger, forteller Nilsen
til Forskning. Forfatterne til artiklene som ikke
gjennomgår referee, beholder rettighetene til
innholdet i artiklene selv. Den nye ordningen gjør
dermed at terskelen for vitenskapelig publisering av
helserelatert forskning blir mye lavere. – Jeg håper
at den nye, positive utviklingen innen nett-
publisering vil tvinge de etablerte tidsskriftene til å
oppgi kravene om å eie rettighetene til artiklene, og
at den vil gi økt tilgjengelighet – ikke minst til
forskningsinstitusjoner i fattige land, avslutter Rune
Nilsen. 

Forskere må betale for å publisere
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April

Juli

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

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

NBF

6.-9. Oslo Seminar om bibliotekforskning JBI

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

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

BF

13. Tønsberg Offentlig informasjon på internett Vestfold fylkesbibliotek / HiO/JBI

Mai
4.-5. Oslo Kunnskapsorganisasjonsdager. Grensesnitt

og presentasjonsformat for online kataloger
og vevsøk

HiO/JBI

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

Rogaland fylkesbibliotek, NBF
Rogaland

M
ø
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e
k
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l
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e
r

NB! Det tas
forbehold om feil.

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

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

9. Oslo Skolebiblioteket i nettverk BRODD

10. Oslo Internett som arbeidsverktøy for prosjekt-
oppgaver

BRODD

13.-16. Lund Nordisk sommarskola om
Bibliotekspedagogik

Lunds universitet, Avd. för biblioteks-
och informationsvetenskap
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August
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

 Tid Sted Arrangement Arrangør

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

HiO/JBI

19. Oslo Oslo i bok og bilde HiO/JBI

Nytt om
 navn

Turid Janne Kvaløy bytter arbeidsplass 1.april fra
Søgne bibliotek til Kristiansand folkebibliotek.

Ragnhild Storlie er ansatt som avd.leder bibliotek
ved Aust-Agder Sentralsjukehus, Arendal.

Anne Hustad er av Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet utpekt som nestleder i det
nye styret for BIBSYS. Anne Hustad er hovedbibliote-
kar ved Høgskolen i Molde. Som leder i BIBSYS-styret
har departementet utpekt Ragnar Fagereng, adminis-
trerende direktør ved Norges Handelshøyskole.

Aud Nordgarden
Grimstad (bildet)
er engasjert av
Norsk kulturråd
for å videreføre
arbeidet fra det
tre-årige prosjek-
tet med formidling
av ny norsk
voksen prosa, som
ble avsluttet ved
årsskiftet 99/00.
Aud Nordgarden
Grimstad er
tidligere bibliotek-
sjef i Fredrikstad
bibliotek og
mangeårig leder av

Norsk kulturråds vurderingsutvalg for prosa som
vurderer kulturfondbøkene.

Bjarne Stadshaug har sluttet som bibliotekar ved
Elverum videregående skole, og begynt som bibliote-
kar ved Ringsaker videregående skole.

Tone Høst, skolebibliotekar ved Dahlske videregå-
ende skole i Grimstad, er av BFs lokallag i Agder
oppnevnt som Bibliotekarforbundets representant i
et utvalg som fylkesutdanningssjefen i Aust-Agder
har nedsatt til å se nærmere på en revisjon av
skolebibliotekplanen for de videregående skolene i
fylket.

Morten Bartnes begynte 1. april i et vikariat som
bibliotekar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane,
Biblioteket Fosshaugane, i Sogndal. Morten Bartnes
er utdannet bibliotekar fra Universitetet i Tromsø.

Linda Hamrin Nesby begynner 1. juni i et vikariat
som bibliotekar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane,
Biblioteket Fjøra, i Sogndal. Linda H. Nesby er
utdannet bibliotekar fra Universitetet i Tromsø.

M
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«Bibliotekaren» har i sju år formidlet
mange av de forestillinger og motfore-
stillinger som finnes i vårt yrke. Vi har
brakt analyser og tankesprang, skulder-
klapp og harmdirring. Dette er vi stolte

av. I årene som kommer vil vi gjerne ha mer av dette. For bibliotekarer er vel ikke de grå og meningsløse dottene som
omverdenen til tider vil ha det til? Vi er da vel mange bibliotekarer som har kunnskaper og meningers mot? Vi tåler vel
en støyt, i kollegial dyst over hvor veien skal gå videre for oss bibliokulturdokumentasjonsinfosystemlæringslitteratur-
formidlingsallmennspesialister? «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!

I Storbritannia har de en organisasjon ved navn «Cuban Library
Support Group (CLSG)». Denne blir nå en internasjonal organisa-
sjon, ved å samordne seg med det de kaller «progressive
librarians» i andre land. Det første skrittet ble tatt ved å invitere
Mark Rosenzweig, fra det amerikanske «Progressive Librarians
Guild», inn i det kollektive lederskapet i CLSG. Nå retter de en
åpen invitasjon til andre progressive bibliotekarer verden rundt, å
delta i det kollektive lederskapet. «Om ikke lenge er vi sikre på
at CLSG blir i stand til å snakke med en stemme på vegne av alle
progressive bibliotekarer som støtter Cuba og det kubanske

Støttegruppe for Cubas bibliotek
blir internasjonal

folkets biblioteksystem», heter det i en uttalse fra John Pateman
og Mark Rosenzweig i CLSG, som har fått egen hjemmeside på
http://www.geocities.com/cubanlibraries/index.html. På
hjemmesiden finner du informasjon om hvilke mål CLSG har for
virksomheten sin, hvilke organisasjoner som jobber sammen med
dem, hvilke aktiviteter de har, fakta om Cubas utdanningssystem,
befolkningens leseferdigheter og bibliotekene i landet, og
informasjon om den 40 år gamle amerikanske blokaden av Cuba.

Et norsk nettmagasin selger utstyr for pirattitting på parabol og
gir oppskrifter på alt fra hjemmebrenning til teletyveri. Politiet
har kjent saken lenge, men har foreløpig ikke gjort noen ting,
skriver Aftenposten. I over et år har studentene som står bak det
aktuelle nettmagasinet lagt ut stadig mer informasjon om alle
tenkelige teknologiske ulovligheter. Her finnes oppskrifter på
hvordan du kopierer kopibeskyttet programvare, skaffer
deg gratis TV-kanaler ulovlig, svindler med kredittkort og
hjemmebrenner sprit. I samtlige artikler blir det advart mot at
det er straffbart og ulovlig å bruke informasjonen i praksis. I
tillegg har nettstedet sin egen nettbutikk, der surferne kan få
kjøpt spesielle maskiner som kan benyttes til å lage falske
smartkort. Smartkortene kan brukes til å lage piratkort til blant
annet parabol-TV. Ved å bruke utstyret, kan kundene svindle til

Oppskrift på ulovligheter
seg programmer verdt hundrevis av kroner i måneden.
Initiativtager og primus motor bak nettstedet er en 21-årig
student fra Bergen. Han arbeider sammen med en 19-åring fra
Haugesund og 4-5 studenter som også er bidragsytere. Via e-post
har han sagt til Aftenposten at mye av det de skriver har preven-
tiv virkning: ”Hvis du vet hvordan du hacker en side, vet du også
hvordan du beskytter deg. Og hvis du vet hvordan man svindler
med Visa, så vet du også hvordan du
beskytter deg. Dette er informasjon som finnes. Vi bare samler
det og gjør det tilgjengelig for alle. Nå kan Kari, husmor 43, gå
inn og lese hvordan man svindler Visa - ikke bare «hackerne»,
skriver 21-åringen, som bedyrer at de ønsker å holde seg på den
riktige siden av loven, og at alt på sidene deres er beskyttet av
ytringsfriheten.

Internett har kommet for fullt også i Russland, og flere og flere
forretningsdrivende ser internett som nøkkelen til økonomisk
suksess. Antall russiske internett-brukere er nå oppe i 3,1
millioner, melder IPS. Eksperter mener Russland kan tilby gode
muligheter for utvikling av nettverkstjenester. Med rundt 25
millioner datamaskinbrukere er det stadig flere som ønsker å
knytte seg til Internett. Utviklingen går imidlertid ikke så raskt

Russland på vei inn i internettalderen
som flere forretningsfolk kunne ha tenkt seg. Hovedgrunnen til
det er at telefonnettverket er foreldet og at mulige restriktive
reguleringer kan sette en demper på framtidig vekst. I desember i
fjor møtte Internett-eksperter Vladimir Putin. Hensikten var
blant annet å diskutere hvorvidt man skulle regulere opprettel-
sen av russiske vevsider ved å kreve registrering hos myndighe-
tene.
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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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DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI
KUNDE HOS TRONSMO!

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

så trenger du oss. Vi har bl.a. :

norsk og utenlandsk skjønnlitteratur *
filosofi * politikk * feminisme * homse/

lesbe-bøker * filmbøker, manus &video *
historie * irland * balkan * mat & makt *
indianere * reiseskildringer * midtøsten *

afrika * asia* latinamerika *

og en hel kjeller full av knalle tegneserier

Allerede til sommeren kan Telenors abonnenter få tilgang til
det nye systemet ADSL, melder Computerworld. ADSL vil
mangedoble hastigheten i telenettet i forhold til ISDN, som
gir overføringshastigheter på 64 kilobits i sekundet. Med
ADSL vil hastigheten kunne øke 15-20 ganger. Dette har
særlig stor betydning for tilgangen til internett. I følge
konsernsjef Jan E. Thygesen i Telenor Nett vil folk i de største
byene få tilbud om ADSL først. Han vil ikke si noe om prisen
på den nye tjenesten, men sier at det blir stadig mer vanlig
at teleoperatører tar en fast pris per måned i stedet for teller-
skritt. Dette er pris-systemet som brukes av Telenors konkur-
renter, i første rekke selskapene som formidler kabel-tv.

ADSL slår ut ISDN Men utviklingen stopper ikke med ADSL. Telenor har konkrete
planer om å bygge ut nettet med fiber, noe som vil øke
hastigheten ytterligere. Det er snakk om en økning på opptil
50 ganger i forhold til ADSL. Dette betyr blant annet at det
vil være mulig å laste ned en spillefilm over telenettet i løpet
av noen sekunder. Dermed kan kundene slippe å gå i video-
butikken for å leie filmer. Selvsagt vil den økte hastigheten
også gi en rekke andre muligheter på internett. Telenor har
satset hardt på salg av ISDN-tilknytning de siste årene.
Antallet ISDN-abonnenter har nå passert en halv million. De
abonnentene som ikke har satset på ISDN kan gå direkte på
ADSL så snart Telenor tilbyr det og dermed hoppe over et
stadium i tele-utviklingen.

Den internasjonale journalistføderasjonen IFJ advarer mot at
fusjonen mellom internettselskapet America Online (AOL) og
underholdnings- og medieselskapet Time Warner kan true
demokratiet og ytringsfriheten. Nå må det tas forholdsregler for å
beskytte den rdaksjonelle uavhengigheten mot påvirkning fra
eierinteressene, mener IFJ. – Fusjonen kan komme til å redefinere
underholdning, kommunikasjon og handel, men den kan også
true demokratiet, mangfoldet og kvaliteten i media, uttaler IFJs
generalsekretær Aidan White. – Vi ser nå at en håndfull domine-
rende selskaper kontrollerer informasjonen og hvordan informa-
sjon når ut til folk. Med mindre noe gjøres står vi overfor en
farlig trussel mot mangfoldet, sier White. IFJ hevder at medie-

Bekymret over ytringsfrihet etter fusjon
selskapene skjærer ned på redaksjonelle budsjetter og kutter i
sosiale standarder for å imøtekomme de økonomiske kravene som
stilles for den pågående restruktureringen av den globale medie-
økonomien. Videre påpeker IFJ at fusjonen kan bidra til å øke
informasjonsgapet mellomd e rike og de fattige i verden. – Vi har
nå et selskap som kan levere CNN til mer enn en milliard mennes-
ker, samtidig som over halve jordens befolkning fortsatt ikke har
tilgang til telefon. Informasjonsgapet mellom rike og fattige er
allerede uholdbart, og kan nå bli enda dypere med en større
konsentrasjon av teknologi og informasjonsressurser i rike,
nordlige land, sier White, i følge avisa Klassekampen.
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Kragerø kommune

Ved Kragerø bibliotek er det ledig 50% stilling som
barnebibliotekar.

Arbeidsoppgavene er:
Sammen med den andre 50% barnebibliotekar å ha ansvar for av-
delingen for barn og unge, registrering av media til barn, arrange-
menter, aktiviteter for barn og samarbeid med skoler og barneha-
ger. Arbeidsdelingen diskuterer vi. Vedkommende vil inngå i bi-
bliotekets daglige arbeid, herunder vaktplan og vil få 1 kvelds-
vakt i uken.

Biblioteket har i alt 3,83 stillinger til det ordinære arbeid, - gode
kolleger, godt arbeidsmiljø. Vi har hyggelige, men
uhensiktsmessige lokaler og bruker Mikromarc biblioteksystem.
For stillingen kreves utdannelse fra Høgskolen i Oslo, avd. for
journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende
bibliotekarutdanning.

Stillingen som barnebibliotekar m/3-årig høgskole er lønnet i
st.kode 7026, l.rammekode 07.4, med begynnerlønn i l.tr. 26. Til-
setting på ellers vanlige kommunale vilkår, herunder pliktig med-
lemskap i KLP med 2% trekk av brutto lønn. Det er 6 måneders
prøvetid i Kragerø kommune. Nærmere opplysninger ved biblio-
teksjef Birgitte Andersen, tlf. 35 98 13 93.

Søknad med kopi av attester og vitnemål samt CV sendes Kra-
gerø kommune, Personal- og lønnsavdelingen, Rådhusgt. 5, 3770
Kragerø, innen 25.04.2000.

STAVANGER KOMMUNE
Sølvberget

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

Ved biblioteket er det, under forutsetning av godkjenning
av kommunens administrasjonsavdeling, fra 1.09.2000 le-
dig en hel stilling som

BIBLIOTEKAR VED KULTURAVDELINGEN

Fagansvar for oppsøkende bibliotekvirksomhet er tillagt
stillingen. Denne tjenesten har som mål å skaffe tilveie lit-
teratur og annet egnet materiale til lånere som ikke kan ta
seg til biblioteket ved egen hjelp.

Oppsøkende bibliotekvirksomhet står foran store endrin-
ger, og vi ønsker oss en bibliotekar som kunne tenke seg å
utvikle tjenesten videre. I tillegg vil det være noe publikums-
veiledning i kulturavdelingen.

Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, avdeling for jour-
nalist-, bibliotek- og informasjonsfag eller annen tilsvarende
utdanning. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Stillingen lønnes i ltr 28-32 etter kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 5.mai 2000

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

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

www.stavanger.kommune.no/solvberg

AL QUDS Reiser AS

Skal du reise til Midtøsten kan det lønne seg å kontakte
Al Quds Reiser.

Vi har lang erfaring fra dette området. Vi kan hjelpe dere
med flybilletter til gunstige priser. Har mange kontakter i
området som finner fram til billige og gode hoteller. Ut-
flukter og annet dere måtte ønske.

Ring Eldbjørg på Al Quds Reiser så vil vi gjøre alt for at
din tur skal bli en opplevelse.

AL QUDS Reiser AS
Pilestredet 31, Oslo
Postadresse: Boks 6876, St. Olavs plass, 0130 OSLO
Telefon:   22 11 00 26
Telefaks:  22 20 20 42
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Nyopprettet fast stilling som avdelingsbibliotekar

Institutt for menneskerettigheter er organisert som et tverr-
faglig senter under Det juridiske fakultet ved Universitetet
i Oslo. Instituttet driver forskning, undervisning, informa-
sjon og dokumentasjon vedrørende de internasjonalt ved-
tatte menneskerettighetene. Instituttet holder til i lyse og
trivelige lokaler i Oslo sentrum, og det er for tiden ca 40
ansatte.

Instituttets bibliotek er tilknyttet Det juridiske fakultetsbi-
bliotek, og samarbeider nært med andre fag- og forsknings-
bibliotek i inn- og utland. Samlingen reflekterer institut-
tets tverrfaglige profil. Biblioteket bruker Bibsys og Sift,
et lokalt klassifikasjonssystem og engelske indekstermer.
Biblioteket har til sammen ca 2,5 årsverk, derav 1 fast.

Det vil med det første lyses ut en nyopprettet stilling som
avdelingsbiblioteker. Til stillingen vil ligge et selvstendig
ansvar for viktige områder av virksomheten: for tiden fjern-
lån/utlån, periodika og utvikling av elektroniske
informasjonstjenester. Vedkommende vil for øvrig delta i
det løpende arbeid, og kan bli tillagt ansvar for andre opp-
gaver etter avtale.

Nærmere opplysninger ved bibliotekleder Betty Haugen,
tel. 22 84 20 08, e-post b.j.haugen@nihr.uio.no.

Lønnsplassering 38-43, avdelingsbibliotekar
Fullstendig utlysningstekst i Lysningsbladet i løpet av april
måned.

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

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

Jakt på kollegaer?
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA

Postnr.          Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.      Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

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

Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.
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Finnmark

Merete Bratteteig
Gamvik folkebibliotek, Hovedbiblioteket
Boks 293, 9770 Mehamn
Telefon:  78 49 74 86
Telefaks: 78 49 74 92
E-post: ga-kbibl@online.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

Anne Sagen
Førde bibliotek
Postboks 144, 6800 Førde
Telefon: 57 72 19 13
Telefaks: 57 72 19 09
E-post: anne.sagen@forde.kommune.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
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: annec@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
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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

��������
«De siste dagene har jeg fatt en uhorvelig mengde mail fra en masse hyggelige
biblioteksmennesker fra det ganske land. Jeg tviler pa at jeg har vert tiltenkt sa mye
oppmerksomhet. Antakelig har jeg kommet inn på en eller annen liste. Kan dere hjelpe
meg ut av uføret, slik at jeg ikke blir helt bibliofil?»

Kultursjef Egil Houg
Nesodden kommune
på postlista for folkebibliotek
(folkebib-nett@bibtils.no)
20-03-2000


