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Abonnement

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

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

Annonser

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

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

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

Levering av stoff

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

Lederen har ordet

Siri Sjursen
Forbundsleder

”Bredbånd til hele landet”, Samferdselsdepartementets NOU om
bredbåndskommunikasjon, ble sluppet den 13. april. Dette er et
omfangsrikt og ikke særlig lett tilgjengelig dokument om etter-
spørsel, tilbud og nasjonens behov for nødvendige investeringer på
området. Mandatet har vært å se på hva som kan og bør gjøres for
å nå målet om at Norge skal være blant de fremste til å utnytte
mulighetene ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi byr på.
Utvikling og bruk av bredbåndskommunikasjon sees i sammenheng
med viktige samfunnspolitiske målsetninger. Gjennom allmen
tilgjengelighet til bredbåndsbaserte IKT-tjenester, skal folket
stimuleres til økt, kvalifisert anvendelse av IKT.  Slik skal IKT
skape nye vilkår for nærings- og arbeidsliv, kultur, utdanning,
velferd, helse, demokrati og livskvalitet (!).

Norge har tradisjon for å skjele til USA, i senere år også til EU-
landene, og alltid til våre naboland. Når Sverige satser flere
milliarder på å bygge ut bredbåndsnett de kommende fire årene,
må selvsagt Norge passe på å ikke bli hengende etter. Her skal det
bygges høyhastighets IKT-infrastuktur over hele landet, her skal
det bygges opp kompetanse til å mestre og evne til å nyttiggjøre
oss den – i siste instans for å initiere en ønsket utvikling av
økonomi og samfunn. Hurra! Nå begynner Staten å skjønne det!
For å fylle nettene med innhold som står i forhold til ønsket
utvikling, må det først satses nasjonalt på infrastrukturen, dernest
må det utvikles tjenester og anvendelser.

Her presenteres visjoner om at Norge skal ligge i forkant ved å tilby
befolkningen tilknytning til bredbåndsnett og tjenester – til en
billig penge - utviklet ved hjelp av ny teknologi i løpet av de fire
neste årene! Alle landets skoler, bibliotek, sykehus og kommune-
administrasjoner skal gis tilbud om tilknytning til bredbåndsnett
innen utgangen av 2002. Investeringene antas å nå svære
dimensjoner: 4-6 mrd kr. pr. år i regi av markedet, + betydelige
investeringer fra bedrifter og offentlige virksomheter, + innsats fra
Staten sin side, bl.a. gjennom selv å være en krevende etterspørrer
etter bredbåndstjenester og –anvendelser. Det fins allerede flere
tunge aktører på markedet som kjemper om hegemoniet når det
gjelder utbygging av kabelnettet. De største byene har allerede
tilbudet. Heretter kan utviklingen gå uhyre fort.

Folkebibliotekene er nevnt under avsnittet om kommunal forvalt-
ning – nokså nødtørftig, mener vi. Fag- og forskningsbibliotekene
er også nevnt svært summarisk, men ligger inne i avsnittene om
utdanning og forskning. Da som nye, digitale bibliotektyper.
Livslang læring er nevnt som et tema for framtidige oppgaver, der
bibliotekene kan komme til å spille en rolle. Men ikke nødvendig-
vis. Også arbeidsplassene vil bli i stand til å tilby topp utstyr – med
interaktiv veiledning, og skolene vil kunne bli møteplasser og
knutepunkt for nevnte aktiviteter, foruten at folk flest vil kunne
ha samme tilgang i sine hjem.

Dette er noen av perspektivene bibliotekene skal finne sin plass
innenfor. Dette vil kunne bli bibliotekenes største utfordringer og
konkurranse i nær framtid. Prisverdig er det av fylkesbiblioteksjef
Lars Hansen Juvik å gripe muligheten så kjapt. Han har allerede
tilbudt regjeringen å stille bibliotekene i Nordland til rådighet for
utprøving av høyhastighetsnett i et større geografisk område.
Bibliotekene må på banen! Bibliotekarer må tenke muligheter nå!

Visjonene i NOU-en er vidløftige og sikkert betimelige. Redegjørel-
sen for hva bredbånd er og hvilke muligheter disse gir for overfø-
ring av store datamengder i alle former og for flere samtidige
brukere, er til å bli litt klokere av. Selv om den er tung i sessen,
byr den tidvis på spennende lesning.  Anbefales herved! 



Side 4 Bibliotekaren - 5/2000

... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Korleis er verksemda i eit av dei små lokallaga i Bibliotekar-
forbundet? Det står ikkje til å nekte at det er vanskeleg nett nå
å få nye medlemmer trass i vervekampanjar. Kanskje ein
eventuell ny stororganisasjon vil endre på situasjonen?

Men vi held hjula godt i gang, og dei lokale forhandlingane gav
gode resultat for mange. Det er vel den beste PR for vår fagfore-
ning.

Eit lite apropos til tillitsvalde på små arbeidsplassar. Eit 6-
dagars skoleringskurs er langt når kanskje ein må skifte ofte.
Kunne det finnast ein kortare og enklare variant?

Eg skulle ønske
at fleire såg på
fagforenings-
arbeid som ei
samfunnsplikt
for ein kort
periode i livet.
Det er jo eit
arbeid som tener
oss alle på linje
med politisk
arbeid. Vart det
slik, ville
Tordenskjolds
soldatatar få litt
avløysing. Elles
er det flott at
neste landsmøte
tek opp
lokallagas
funksjon og
oppgåver. Kva med større einingar? Regionaltenking er jo in, og
det er faktisk mange lag som dekker fleire fylke. Vi lufta dette
på årsmøtet, men stemninga var meir for regionalt samarbeid
p.g.a. lange avstandar.

Organisasjonsmessig samarbeid er elles det vi kanskje er mest
fornøgd med i vårt arbeid. I 1998 starta Elisabeth Bergstrøm,
leiar i BF Telemark, og Kirsti Tveitereid, leiar for lokallaget av
NBF, BIBLIOTEKFAGLEG FORUM, ein fagleg og sosial møtestad
for alle bibliotektilsette i fylket. Det er flott med personar som
har gode idear og handlekraft. Dei respektive lokallaga driv nå
dette vidare. I praksis drøftar styra emne, og leiarane tek så
ansvar for kvar sitt møte. I vår er tema «Ytringsfriheten», til
hausten «Bøker og lesing i framtida» v/Erik Newth.

Viktig er møtestad: ein hyggeleg kafe med god mat og drikke!

Bibliotekfagleg forum i
Telemark - lokalt samarbeid
mellom BFog NBF
Turid Samset
Leiar i Telemark BF

�

BF-ere på Telemarksbiblioteket på
Ulefoss: Bak f.v.: Turid Samset, Signe
Hansen, Øydis Østenstad. Framme f.v.:
Målfrid Lille, Wieslawa Raziej

En million
på nett daglig

En million nordmenn logger seg dag-
lig på internett. To av tre norske
menn har tilgang til nettet, viser
februarmålingene fra Norsk Gallup.
2.225.000 nordmenn, temmelig nøy-
aktig halvparten av den totale nor-
ske befolkning, har tilgang til intern-
ett. Det er en økning på 36 prosent
fra februar i fjor. Ser man bort fra
aldersklassen under 13 år, har 66
prosent av norske menn, mot 56 pro-
sent av norske kvinner, tilgang til
nettet. Totalt er det nå 1.563.000
personer over 13 år som har tilgang
til internett hjemmefra, fordelt på
813.000 husstander. Over 1,8 millio-
ner nordmenn var innom internett i
februar. Her er veksten fra samme
måned i fjor hele 58 prosent.

Det offentlige
treige med epost

Tro ikke at du er garantert svar om
du sender epost til offentlige orga-
ner. Dagsavisen gjorde en test hvor
de sendte epost til 50 norske offent-
lige organer. Tre uker etter var det
bare kommet 19 svar. Det gir en svar-
prosent på 38. Blant dem som svarte
var det flere som opplyste at de ikke
ville ha flere henvendelser på epost.
Det til tross for at epost skal hånd-
teres som annen post i samsvar med
forvaltningsloven.

Rivertonprisen
til Unni Lindell

Forfatteren Unni Lindell ble i forrige
måned tildelt Rivertonprisen for
beste norske kriminalroman i 1999.
Hun fikk prisen for romanen
«Drømmefangeren» Det er hennes
andre bok om politibetjent Cato
Isaksen. De to bøkene har til sammen
solgt 120.000 eksemplarer. De er også
oversatt til flere språk. - Jeg er utro-
lig glad. Jeg trengte virkelig denne
prisen. Jeg sliter veldig med å skrive,
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BF Finnmark avholdt sitt årsmøte den 2. mars, med 5 av 26
medlemmer tilstede på forskjellige plasser i Finnmark, i hen-
holdsvis Alta og Vadsø. Dette årsmøte ble avholdt pr. telefon
grunnet vinterlige forhold.

Årsmøtet startet med å introdusere hvem som satt i Alta og
hvem som satt i Vadsø, så startet årsmøtet med de sedvanlige
sakene. Vi tok for oss siste års aktiviteter, der den mest omdis-
kuterte saken i løpet av årsmøtet ble «kasserer-rotet». I løpet
av året flyttet den tidligere kasseren og i den forbindelsen
forsvant regnskapet. Styret har tatt kontakt med den tidligere
kassereren men har ikke nådd fram med sine forespørsler om å
få tilbake regnskapet. I den forbindelse har en måtte rekonstru-
ere årets regnskap fram til at en ny kasserer ble satt på jobben.
Regnskapet for BF Finnmark gjelder nå fra 8. november 1999 og
framover.

Grunnet dårlig oppmøte til årsmøtet har styret valgt å holde et
medlemsmøte til høsten i år.

Det nye styret består av Merete Bratteteig (Gamvik folke-
bibliotek), Laila E. Blindheim (Alta bibliotek), Roger Dyrøy
(Finnmark fylkesbibliotek, avd. Hammerfest), med Frøydis
Totland (Alta videregående skole) og Marit Kristine Ådland
(Sør-Varanger bibliotek) som varamedlemmer. Etter endt
årsmøte på telefon ble vi enige om å gå ut og ete en god
middag, også ønsket vi hverandre en god kveld.

Det nåværende styret ble konstituert i Honningsvåg den 15
mars 2000, der vi ble overlevert sakspapirer og andre dokumen-
ter fra det avtroppende styret v/ Marit S. Rushfeldt. 

Merete Bratteteig
Leder i BF Finnmark

Det måtte bli telefon-
møte i Finnmark BF

Årsmøtet vårt vart avvikla 7. mars.

Styret no er:
Turid Samset ( leiar)
Øydis Østenstad (sekretær)
Pia Laukvik (kasserar)

Vi også var heldige å få vitjing av Siri Sjursen. Samanslåings-
planane mellem AF og YS var sjølvsagt hovedtema, men også
lønnsoppgjerdet og andre fagforeningssaker vart drøfta.

I Telemark er vi spente og avventande, men i samsvar med våre
samarbeidstradisjonar er stemninga heller positiv til
samnslåing, men absolutt ikkje for ein kvar pris. 

�

og da er det utrolig godt å få en slik
pris, sa Lindell som nettopp har slutt-
ført den tredje boka om Isaksen.
Rivertonprisen ble delt ut for 26.
gang. Lindell fikk prisen i konkur-
ranse med de 21 andre norske for-
fatterne som også ga ut kriminal-
romaner i 1999.

Ny romanserie
fra May Grethe Lerum

Forfatteren May Grethe Lerum og for-
laget Bladkompaniet lanserer 10.
april det første bindet i Lerums nye
romanserie, Solgudens krukke. Det
første bindet har fått tittelen Slavinn-
ens arv og forlaget lover, både i dette
og i seriens 20 øvrige bind, kjærlig-
het, død, seier og tap i en fortelling
om en krukke som forandrer livet til
den som berører den.

Mer nynorsk på
Universitetet i Oslo

Forelesningskatalogen for Universi-
tetet i Oslo skal fra nå av bare komme
på nynorsk. Dette er ett av flere til-
tak som Universitetet i Oslo setter i
verk for å øke nynorskbruken, mel-
der bladet Uniforum. Bakgrunnen for
vedtaket er at UiO i flere år har fått
kritikk fra Norsk språkråd for ikke å
følge mållova.

Mette Henriksen Aas
leder NKF i Vestfold

I mangel av Nytt om navn-spalte i
dette nummeret, tar vi en «person-
sak» i spaltelangs denne gangen.
Mette Henriksen Aas, biblioteksjef i
Tønsberg, er valgt til leder for Norsk
Kommuneforbund i Vestfold. Hun be-
gynte som fylkesleder på heltid fra
15. april. Vigdis Gjelstad Jakobsen vi-
karierer som biblioteksjef i Tønsberg
mens Mette Henriksen Aas har dette
vervet. Aas er utdannet bibliotekar
fra Statens bibliotekskole i 1976.
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Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning har kommet ut med
sitt 13. nummer. Tema er “Kunnskapsorganisasjon og
gjenfinning i digitale bibliotek”. Redaktør for dette
nummeret er Ragnar Nordlie. Flere av artiklene er skrevet
av doktorgrads-kandidater som holder på med prosjekter
relatert til digitale bibliotek. Når digitale bibliotek utfor-
drer bibliotekenes hevdvunne teorier og metoder for å

organisere og gjenfinne dokumenter, tar dette
nummeret opp denne utfordringen fra ulike
synsvinkler: Hvordan digitale dokumenter skal
beskrives, hvordan brukere søker i digitale
samlinger, hvordan systemenes grensesnitt skal
utformes og søkeresultat presenteres.

Her i Bibliotekaren bringer vi korte sammendrag
av artiklene. Tre av artiklene - og alle forfatternes
sammendrag - er på engelsk. Disse sammendragene
er oversatt til norsk av Bibliotekarens redaksjon.

Tord Høivik:  Har veven svaret? - En forun-
dersøkelse

Artikkelen er basert på ett hundre spørsmål som i
en fjorten dagers periode er levert - personlig eller
over telefon - til referanseskranken ved Deichmanske

bibliotek på forsommeren 1997. Vi brukte materialet til å
gjøre et grovt numerisk anslag over de forskjellige typer av
spørsmål som blir stilt - og spesielt å vurdere i hvilken
grad svar er tilgjengelig på internett. I 1997 hadde Intern-
ett en suksess-andel på 49 %. Da de samme spørsmålene
ble testet igjen i 1999, hadde andelen steget til 61 %.
Imidlertid var det klare forskjeller mellom spørsmålene
som angikk Norge og norske forhold (47 spørsmål) og
resten (53 spørsmål). Norske spørsmål hadde en suksess-
andel på kun 36 %. Denne tendensen er enda sterkere for
spørsmål som gjelder spesielle fakta, dokumenter eller
bilder (29 %) og for historiske spørsmål (25 %). Webben
var mer effektiv for “ikke-norske” spørsmål (81 %), for
generelle spørsmål (77 %) og for spørsmål om dagsaktuelle
saker (70 %). Suksess-andeler over 90 % ble oppnådd for
spørsmål som kombinerer flere suksess-faktorer.

Ragnar Nordlie:  The user and the online
catalog: a study of unassisted online search
behavior

Artikkelen rapporterer fra en undersøkelse om suksessen
til søking i ubemannet online-katalog for sluttbruker i et
folkebibliotek. Data for undersøkelsen utgjøres av transak-

Kunnskapsorganisasjon og
gjenfinning i digitale
bibliotek

Scandinavian Public
Library Quarterly

Scandinavian PublicLibrary Quarterly
har kommet med årets første num-
mer (SPLQ nr1/2000). Der finnes
blant annet en artikkel av Sven Nils-
son med tittelen «The future of
libraries» og en presentasjon av bi-
blioteket i Malmø av Ingemar Ehlin.
Tema for nummeret er «Biblioteken
i det nya milleniet, de unga
bibliotekariernas syn på
biblioteken». Tidsskriftet gis ut i fel-
lesskap av de nordiske biblioteks-
myndighetene, for en engelskspråk-
lig lesekrets.

Ørnholt følger opp
kompetansereformen

Regjeringen har en handlingsplan for
kompetansereformen. For å følge opp
denne har Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet nedsatt en
«kontaktgruppe». Norsk Bibliotek-
forening har til nå vært representert
i denne kontaktgruppa med nettopp
avgåtte leder Turid Tharaldsen. Nå
overtar Ruth Ørnholt, Hordaland fyl-
kesbibliotek, denne plassen. Se for-
øvrig departementets egen vevside
for mer informasjon om
kompetansereformen: http://
odin.dep.no/kuf/publ/2000/
k o m p e t a n s e r e f o r m . h t m l

Bokbil
til «hogstbydande»

På folkebibliotekenes postliste på
internett rant det i slutten av april
inn en interessant melding fra Etne
bibliotek. De annonserte «Bokbil til
salgs» med følgende tekst: «Volks-
wagen varebil LT 31/281 DL, 1984-
modell, kjort 53 000 km, bensinmo-
tor. EU-godkjent pr. april 2000. 3
sitjeplassar, lengde 537 cm, bredde
204 cm, tillatt totalvekt 3360. Brukt
som bokbil ved Etne bibliotek. For

Hva kan vi finne
i det trettende
nummeret av
Norsk Tidsskrift for
Bibliotekforskning?
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sjons-logging av 175 søkesesjoner hvor brukerne forfulgte 350
søkeformål gjennom 1000 adskilte søkespørsmål. En noe
grov generalisering av funnene fra undersøkelsen kan
oppsummeres slik: Online-søking av sluttbruker, spesielt
emne-søk, er vanskelig, og blir ikke lettere med mengden
erfaring som gjennomsnittlige folkebibliotekbrukere sann-
synligvis får (Brukerne forblir “permanente nybegynnere”).
Automatisk feil-identifisering og forbedret søke-funksjonali-
tet i katalogsystemet vil trolig ikke føre til vesentlig
minsking av brukerproblemer. Brukerne anvender nesten
aldri avanserte søkemuligheter korrekt; de skriver sine
søkespørsmål tvetydig og for lite spesifisert; de får ikke til
å uttrykke sitt informasjonsbehov i det språket som syste-
met krever; de har store problemer med å utvikle en søke-
strategi basert på tidligere søkeresultat. Alle disse faktorene
tyder på alvorlige kommunikasjonsproblemer mellom bruker
og system. Artikkelen foreslår og begrunner anvendelsen av
konversasjons-teknikker for å forbedre system-funksjonali-
tet og bygge bro mellom bruker og system.

Berit Irgens:  A web-based interface to an opac
may facilitate learning by exploration, but
mismatch problems remain unsolved

Denne artikkelen rapporterer fra en empirisk undersøkelse
av hvordan sluttbrukere utnytter et online bibliografisk
informasjons-system tilgjengelig på World Wide Web. Bruken
av en samkatalog med informasjon om bøker og tidsskrifter
i 70 akademiske bibliotek ble undersøkt. Fem legestudenter
ble intervjuet om sin bruk av systemet, og log-data fra
bruken over en 7-måneders periode ble undersøkt. En av
svarpersonene brukte aldri systemet. En svarperson hadde
integrert bruken av systemet i lese- og skrive-aktiviteter på
en måte som ikke fungerte når bruken var avgrenset til det
fysiske biblioteket. De siste tre svarpersonene foretrakk å
bruke systemet på arbeidsplassen sin framfor på biblioteket,
for å spare tid. Log-analysen tydet på at de visuelle stikkor-
dene som var tilgjengelige i det grafiske brukergrensesnittet
- hypertekst-lenker og handlings-knapper - så ut til å
oppmuntre brukeren til å utforske systemet, selv om mange
søkesesjoner ikke hadde undersøkende begrunnelser. Disse
trekkene burde imidlertid brukes i større grad for å hjelpe
brukere å håndtere problematiske situasjoner. Til slutt blir
design av en gjentakelse av undersøkelsen skissert, og råd
blir gitt om system-design basert på empiriske observasjo-
ner.

Mildrid Ljosland:  Evaluation of Web search
engines

I denne artikkelen blir noen evalueringer av Internett søke-
motorer presentert. Etter å ha presentert relaterte verker,
beskriver forfatteren resultatene fra to av hennes eksperimenter
på relevans. Den ene er en sammenligning mellom tre søke-
motorer på Web, den andre er en undersøkelse av effekten for
relevansen  av å bruke forskjellige indeks-størrelser i en
søkemotor. Artikkelen inneholder også en drøfting av evalu-
erings-metodologi.

�

sal til hogstbydande. Henvendelse
Etne bibliotek tlf. 53 75 48 60 innan
12. mai.» Enten er denne kunngjø-
ringen feilsendt, den burde gått til
Vazelina Bilopphøggers. Eller avsen-
der har problemer med de tre sær-
norske bokstavene ved avsending av
epost. Vi er uansett nysjerrig på hvem
som blir «hogstbydande».

Årtusenets første
bokbussfestival!

Med denne overskriften frister SAB
Bussfilen og Linköpings stads-
bibliotek alle interessert velkommen
til Linköping 17.-18. august 2000.
Den første festivalen var på Öland i
1992, dit også de nordiske landene
ble innbudt. I 1996 ble det arrangert
en ren svensk bokbussfestival i
Enköping. Og nå er altså Linköpings
tur. Programmet byr på temaer som
«IT på bokbussar. Online eller off-
line?», «Öppna bokbussar»,
«Bokbussar i Europa och Norden»,
«What’s going on? Ian Stringer om
bokbussverksamhet i England»,
«Bokbussar i Australien», foruten
bokbuss-kortesje gjennom Linköping
og en del sosiale arrangement.
Linköping har både nytt bibliotek og
relativt ny bokbuss. Så et besøk på
festivalen kan nok friste også nor-
ske bokbuss-entusiaster.

Skumringstime -
Barnet i Norden

For fjerde gang gjennomføres en fel-
les nordisk bibliotekuke i november,
nærmere bestemt 13. - 19. novem-
ber. Uken arrangeres som et samar-
beid mellom PR-foreningen for nor-
diske biblioteker og Foreningene
Norden. Prosjektet har fått økono-
misk støtte av Nordisk Ministerråd/
NORDBOK. Temaet for årets bibliotek-
uke er «Barnet i Norden». Arrangø-
rene i år å sette fokus på barnets re-
lasjoner til omverdenen; til familien,
venner og til andre voksne. I likhet
med tidligere år er det valgt en tekst
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Nils Pharo:  The preferences of information
services by students in library and information
science

LIS-studenteners preferanser, for forskjellige slags informasjons-
tjenester når de arbeider med sin sisteårsoppgave, blir analy-
sert. Måler er å lære mer om hvordan LIS-utdannete problem-
løsere rangerer betydningen av forskjellige informasjonssystem i
sitt arbeid. Studentene besvarte spørreskjema der de ble bedt
om å rangere informasjonstjenestene de allerede hadde brukt,
så vel som tjenester de planla å bruke i framtida. En målestokk
for å rangere betydningen av informasjonstjenester, ISIR, blir
introdusert. Studentene arbeidet på 4 forskjellige slags prosjek-
ter, og resultatene viser samsvar mellom type prosjekt og
betydning av informasjonstjeneste.

Maja Anjer og Are Egner Paulsen:  Visuell Dewey
- Emnekart på Internett

Artikkelen beskriver en prototype av et system som kan
visualisere emneinnholdet i en bibliotekkatalog, som et kart-
bilde. Metoden bruker Dewey-nummer som basis for å lage
clustere, eller reorganisering, av  dokument-mengden, og på
denne måten utnytte det tankearbeidet som allerede er en del
av klassifikasjonen. Resultatet er “Visual Dewey” - et bruker-
grensesnitt som kan vises på World Wide Web, og som er ment
delvis å erstatte “browsing” i det fysiske biblioteket.

Kristin Røijen:  Kan dokumenter på WWW være
relevante for brukeren?

Artikkelen undersøker relevans-vurderingene gjort av en forsker
og en bibliotekar konfrontert med den samme WWW-referanse-
lista. For forskeren var relevans-vurderingen en iterativ prosess.
Bare negative vurderinger kunne gjøres på basis av referanse-
lista alene. Positive vurderinger krever at en går tilbake til selve
dokumentene og deres opprinnelse. Bibliotekaren gjør flere
“delvis relevant” vurderinger. Artikkelen drøfter en rekke trekk
som kan forbedre referanse-lister for å legge til rette for
relevans-vurderinger. 

�

som på samme tidspunkt skal leses
opp på de deltakende bibliotek i hele
Norden. Årets tekst er fra Astrid
Lindgrens bok  «Nye spell av Emil i
Lønneberget» (kapitlet ”Lørdag den
28. juli). De som vil lese en kortere
tekst begynner her: «Lørdag den 28.
juli gikk mot sin slutt. Emil satt i
snekkerbua og ble sintere og
sintere...» Emil representerer alle de
frimodige og glade barn, som den
nordiske litteraturen er full av. Han
har en god barndom. Emil er omgitt
av mennesker som elsker ham, som
setter grenser for ham og samtidig
får han levd ut sine fantasier - på
godt og vondt. Med en slik barndom
kan man godt ende opp som ordfø-
rer for sin kommune.

Arrangørene synes ikke at de kunne
ha valgt en bedre representant for
den nordiske barnelitteraturen enn
Astrid Lindgren. Hennes bøker er el-
sket av generasjoner av nordboere,
og de fleste barn og voksne kjenner
hennes bøker og persongalleri. I lø-
pet av bibliotekuken fyller Astrid
Lindgren 93 år. Kan man finne noen
bedre anledning til å feire denne el-
skelige forfatter enn ved å la tuse-
ner av barn og voksne i hele Norden
høre en historie fra en av hennes
mest kjente barnebøker?

På bakgrunn av årets tema blir det
foreslått at alle folke- og
skolebibliotekene samarbeider. Det
oppfordres til at skolene mandag 13.
november kl. 0900 inviterer alle sko-
lens klasser til «Morgengry» på sko-
len. De elektriske lys slukkes og i
stearinlysenes skinn leses kapitlet fra
«Nye spell av Emil i Lønneberget».
Barnebibliotekene oppfordres til å
invitere områdets daginstitusjoner til
«Morgengry» på samme tidspunkt til
opplesning og hygge i biblioteket. På
bibliotekene i hele Norden holdes det
- tradisjonen tro - «Skumringstime»
kl. 1900 og det blir lesing av årets
tekst for far, mor og barn, bestefor-
eldre m.fl. Bibliotekene kan for ek-
sempel starte aftenen kl. 1800 og
avslutte arrangementet med at lyset
slukkes og teksten leses høyt kl.
1900.

NORSK TIDSSKRIFT
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I likhet med tidligere år vil det bli
produsert en plakat og et postkort
til bibliotekuken. Motivet på plakat
og postkort vil knytte an til årets
tema og forhåpentlig gi barn lyst til
å sende postkortet til en kjær venn.
Materialet distribueres bare til de
bibliotek som melder seg som delta-
kere til prosjektledelsen i Helsing-
fors. Påmeldingsfristen er satt til 20.
september. PR-foreningen for nor-
diske biblioteker vil utarbeide en
idékatalog med tips og ideer til ar-
rangementer og aktiviteter. Katalo-
gen vil bli lagt ut på prosjektets
hjemmeside:
www.nordiskbiblioteksvecka.org.

Prosjektkoordineringen for årets nor-
diske bibliotekuke ligger i Finland og
arrangørene ønsker deg velkommen
til å kontakte denne hvis du har
spørsmål. Bibliotek sender sin påmel-
ding til: Projektleder Anita Löfgren,
Pohjola-Norden, Sibeliusgatan 9 A,
00250 Helsingfors, Tlf.: +358 9 454
20 815, Fax: +358 9 454 20 820, e-
mail: anita.lofgren@pohjola-
norden.fi. Eller ta kontakt med PR-
foreningens nasjonale representant i
Norge: Live Gulsrud, Asker bibliotek,
Boks 370, 1372 Asker, Tlf: 66 90 96
17, Faks: 66 90 96 10, E-post:
Live.Gulsrud@asker.kommune.no.
Eller kontakt din lokale avdeling av
Foreningen NORDEN.

«Fjernlån, referanse,
informasjon»

Nytt nummer av «Fjernlån, referanse,
informasjon», utgitt av NBFs Spesial-
gruppe for referanse og fjernlåns-
virksomhet er lagt ut på http://
www.of.fylkesbibl.no/nbf-fjernlaan/
fjernlaan/ melder redaktør Kristin
Havstad. Hun er til daglig IT-konsu-
lent ved Aust-Agder fylkesbibliotek,
men også vevkjerring for «Fjernlån,
referanse, informasjon», som nå er
inne i sin 17. årgang. I årets første
nummer, som ble lagt ut på nettet i
forrige måned, er det blant annet
debatt om det bør opprettes en egen
NORFRI i Norge. Det er også stoff som

Mandag 10. april var Bibliotekarforbundets styre samlet til
møte. Richard Madsen hadde forfall, og vara til styret Lillian
Rushfeldt møtte i hans sted. Ellers var styret fulltallig.
Organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg og redaktør
Erling Bergan var også til stede.

Revidert regnskap for 1999 var første sak. Siri Sjursen gikk
gjennom tallene og presenterte revisjonsberetninga fra BFs
revisor Aarstad Revisjon AS. Styret godkjente regnskapet, som
blir trykket i Bibliotekaren.

I arbeidet med å klargjøre og regulere arbeids- og ansvarsfordel-
inga i forbundet, behandlet styret ferdig saken om «Retnings-
linjer for forbundsleder». Interessaerte kan få disse ved
hendvendelse til sekretariatet. Prinsipper for tilleggytelser til
forbundsleser ble også behandlet, og der ble følgende vedtak
fattet:  «Fra neste landsmøteperiode har BF som intensjon å
dekke eventuelle ekstra boligutgifter til valgt leder på grunn av
dobbelt husholdning. Til å dekke eventuelle utgifter, avsettes
midler på BFs budsjett f.o.m. 2000. Styret kommer tilbake med
størrelsen på slik avsetning.»

Styremøtet ble holdt midt under oppkjøringa til hoved-
tariffoppgjøret. Forbundsleder Siri Sjursen presenterte
justeringskravene fra BF og redegjorde for arbeid og diskusjoner
når det gjelder felles utspill i årets tariffoppgjør.

Den foreslåtte nye hovedorganisasjonen, ved fusjon av AF og
YS, sto også på sakskartet. Her skulle styret vedta Bibliotekar-
forbundets høringssvar til AF. Siri Sjursen la fram et utkast,
som med noen mindre endringer ble vedtatt. Hovedpoengene i
høringssvaret er gjengitt i dette nummeret av Bibliotekaren.

Styret drøftet spørsmålet om hvordan dispensasjonsordningen
for kommunale biblioteksjefer ble håndtert av Statens biblio-
tektilsyn. Forslag til brev fra BF til Statens bibliotektilsyn ble
lagt fram av forbundsleder. Med noen mindre rettinger ble dette
vedtatt sendt. I brevet ber BF om et møte med tilsynet om
bibliotekarmangelen i kommunesektoren og håndtering av
biblioteklovas krav til biblioteksjefer i kommunene.

Øvrige saker på styremøtet var tradisjonelle gjengangere, med
kommentarer til hjemmesidene og de siste numrene av Bibliote-
karen, praktiske spørsmål i sekretariatet, post- og møtelister,
medlemsstatus og eventuelt. 

BF-styrets
april-møte

«Bibliotekaren» har i sju år formidlet
mange av de forestillinger og motforestil-
linger som finnes i vårt yrke. Vi har brakt

analyser og tankesprang, skulderklapp og harmdirring. Dette er vi stolte av. I årene som kommer vil
vi gjerne ha mer av dette. For bibliotekarer er vel ikke de grå og meningsløse dottene som omverde-
nen 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? «Bibliote-
karen» 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!

Erling Bergan
Redaktør
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vedrører fjernlånspolitikken ved UB
i Oslo, og mye praktisk informasjon
fjernlån og referansearbeid.

EarthPrint.com

FNs miljøprogram UNEP har åpnet en
ny online bokhandel på http://
www.earthprint.com. Her kan du se
detaljer om UNEPs publikasjoner,
bestille disse publikasjonene online
og registrere deg for å motta epost-
kunngjøringer om nye og kommende
publikasjoner innen ditt eget valgte
interesseområde. Alle publikasjoner
har en detaljert beskrivelse og er til-
gjengelige for umiddelbar utsending
via mange forskjellige forsendelse-
småter. Verdens helseorganisasjon
WHO er også med og samarbeider om
denne tjenesten, som leveres av Glo-
bal Resource Information Database
(GRID) i Arendal.

Ordbok til 260 millioner

Åtte ordbokredaktører arbeider i dag
med bokverket Norsk Ordbok. Arbei-
det har pågått i 70 år og skulle etter
planen fortsette til år 2060. Nå pres-
ser Kulturdepartementet på og vil ha
ordboken ferdig til 2014. Det vil
koste 260 millioner kroner, skriver
Dagens Næringsliv. For 70 år siden
begynte språkforskere på «A» i bok-
verket Norsk Ordbok. I dag er de kom-
met til «grøntanlegg». Norsk Ordbok
ble påbegynt i 1929 og skal bli et
12-bindsverk. Til nå er tre av bin-
dene ferdige. Første bind kom ut i
1966, bind to i 1978 og det tredje og
hittil siste i 1994. Når Norsk Ordbok
blir ferdig enten i 2060 eller i 2014,
skal den inneholde 300.000 oppslags-
ord. Svenskene har et tilsvarende
prosjekt. Det ble påbegynt i 1884 og
skal være ferdig i 2017, men de har
gitt ut 31 bind.

Ordbok-redaktørene går grundig til
verks. - Jeg holdt på i ett år med
ordet «å gjeva». Riktignok i deltids-
stilling - men i ordboken er det hele

BF har sendt høringssvar på forslaget som er lagt fram om en ny
hovedorganisasjon til erstatning for AF, YS og Politiets Felles-
forbund. I høringssvaret, som ble styrebehandlet 10. april og er
signert fornbundsleder Siri Sjursen,  kommenteres selve prosessen
rundt fusjons-bestrebelsene først. BF sier de har «det inntrykk at
det foregår en del taktiske sonderinger og strategier som er
vanskelig for et lite forbund som BF å få kjennskap til og ta
stilling til. Slike uklare signaler er urovekkende.»

Behandlingen i BFs organisasjonsapparat viser både «usikkerhet
og utrygghet i forhold til den nye HO, slik den er skissert i
høringsdokumentet», står det i BFs høringssvar, som fortsetter:
«Usikkerheten relaterer seg til hele konseptet, fordi en ser for seg
at god samhandling og felles fronting i fagpolitikk så vel som
tariffpolitikk synes vanskelig med så stor spredning på forbund
med ulike tradisjoner, forventninger og til dels verdisyn. Erfarin-
ger fra en fortid i NKF eller KFO, der utdanningsgruppene ble
usynlige, skygger for visjonene om ”fellesskapets styrke til beste
for enkeltmennesket”. Dette er signaler som vi må ta på alvor og
som i noen grad påvirker vår måte å lese høringsdokumentet på»,
står det i BFs høringssvar, som likevel ønsker å se utfordringer og
muligheter først, dernest «skjær i sjøen».

BF sier videre : «Når det gjelder initiativet til en nyskapning innen
norsk organisasjonsverden, ser vi dette som positivt, i forhold til
gjennomslagskraft og maktfordeling sentralt. En ny, stor hovedorgani-
sasjon som tar opp i seg de endringsprosesser vi ser og lever midt
oppe i, som er partipolitisk uavhengig og som kan bli en tung aktør
med innflytelse overfor arbeidsgiversiden og vis á vis LO, er politisk
betimelig. BF mener disse elementene er vel ivaretatt i den foreslåtte
organisasjonspolitiske plattformen, forutsatt at nåværende eller
tilsvarende medlemstall blir en realitet.»

Høringssvaret til BF går videre med å gjøre tydelig at
«bibliotekarprofesjonen er et typisk velferdsyrke, med store
utfordringer innen kultur, informasjon og IKT, utdanning og
demokratiske prinsipper, rettet mot grupper og enkeltborgere. De
fleste er sysselsatt i offentlig sektor, hvor også vi merker
rekrutteringsproblemer, mens sysselsetting i privat sektor er
økende. Vi tilhører en typisk utdanningsgruppe med treårig
høgskoleutdanning, som blir mer og mer akademisert med
hovedfagspåbygging og forskningsenheter. Vi er også en typisk
kvinnedominert profesjonsgruppe med hva det har å si for
verdsetting og lønn. BF er derfor opptatt av en ny HO som tar
høyde for disse elementene. Men HO, slik medlemsmassen ser ut i
dag, vil ha ulikt syn på verdsetting av utdanning kontra real-
kompetanse, ansvar og likelønn. Utforming av samfunnspolitikk
og tariffpolitikk vil derfor bli den store utfordringen.»

BF legger i høringssvaret vekt på at felles mål kun kan nås
gjennom dialog, samarbeid, gjensidig respekt og solidaritet, og
relaterer dette til den nye HO: «Derfor er det svært viktig at
organisasjonsstrukturen bygges slik at den sikrer disse grunn-
elementene i de ulike arbeidsfora. Hvis det blir for enkelt for de
store forbundene å banke igjennom sine interesser uten hensyn
til de mindre, da får vi ikke en sterk hovedorganisasjon som
handler på vegne av sterke medlemsforbund.»

På bakgrunn av disse betraktningene slutter BF seg til prinsippet
til flertallets forslag, alternativ 1: «Vi er enige i modellen for
kongress og hovedstyre. Fire år mellom hver kongress er lange
perioder, av hensyn til at forbundene som regel har to eller tre års

BF om AF + YS + PF



Side 11Bibliotekaren - 5/2000

... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

15 og en halv side, sier førsteama-
nuensis Anbjørg Hagberg til NTB.
Hagberg kom direkte fra norskstudiet
og gikk i ordbokens tjeneste i 1964.
Nå nærmer hun seg pensjonsalderen.
- Det er de enkleste ordene som er
de vanskeligste, sier hun.

- Det vi leverer må være pålitelig og
stå gjennom tidene. Dette skal være
et kulturdokument, sier førsteama-
nuensis Dagfinn Worren. Han er en
av de to hovedredaktørene for ver-
ket. Redaktørene er bekymret for at
de ikke skal få fullføre verket i sitt
eget tempo. I ABM-meldinga tas det
til orde for at Norsk Ordbok må av-
sluttes til 200-årsmarkeringen for
Grunnloven i 2014. Det vil koste sta-
ten 20 millioner kroner i året hvert
år i 13 år. Det betyr 260 millioner
kroner. I dag er det åtte redaktører i
arbeid. Skal verket avsluttes i 2014
trengs det 23 redaktørstillinger.

Premier for god barne-
og ungdomslitteratur

Kulturminister Ellen Horn delte ut
Kulturdepartementets premier for
barne- og ungdomslitteratur utgitt i
1999 på Verdens Bokdag 13. april.
Litteraturpremien på 40.000 kroner
ble vunnet av Jon Ewo for «Sola er
en feit gud». Billedbokpremien, også
på 40.000 kroner, ble vunnet av Arne
Ruset (tekst) og Anne Kristin
Hagesæther (illustrasjoner) for «Over
fjell over hav». Videre ble fagbok-
premien vunnet av Eirik Newth for
«Fremtiden. Hva skjer etter år
2000?», spesialpremien av Oskar
Stein Bjørlykke for «Hendene i vêret!
Dikt, forteljing», debutantpremien av
Sidsel Wold for «Warra! Warra! Da de
hvite kom til Australia»,
illustrasjonspremien av Øyvind Tor-
seter for «Pode» (skrevet av Tor Arve
Røssland), og tegneseriepremien av
Bjørn Ousland for «Mumle Gåsegg.
Fritt etter Asbjørnsen og Moe». Jury
for premieringen er Statens bibliotek-
tilsyns rådgivende utvalg for barn og
ungdomslitteratur.

landsmøteperioder. Hvis dette er et økonomisk spørsmål, bør
konsekvenser for flere alternativ utredes i økonomiplan. HO må
bli ”bærekraftig” for alle forbundene», sier BF, som ønsker å
vedtektsfeste Ledermøte etter AF-modellen.

Om organisasjonsmodellen kommenterer BF videre: «Et tariffråd
for hvert seksjonsområde ser interessant ut. Disse organene vil gi
alle forbund anledning til tariffpolitisk dialog og påvirkning. Vi er
mer skeptisk til sammensetningen og representasjonsfordelingen i
seksjonsorganene. Vi ser nødvendigheten av å vekte representa-
sjon og stemmer etter medlemstall og økonomisk bidrag. Det
vanskelige er at forbund uten fast representant utgjør svært
forskjellige yrkesgrupper. Det vil derfor bli problematisk både med
valg av og stemmegivning for de to representantene med en
stemme i hvert organ. BF ønsker ikke å rokke ved grensen på
2000 medlemmer for fast representasjon. Men modellen faller
urettferdig ut for de mange små forbund som skal enes om en
stemme. BF foreslår at seksjonsorganene utvides med en represen-
tant til som gir en stemme til, altså 3-2 mot nå 2-1, for forbund
uten fast representant.. Eventuell stemmelikhet kan avgjøres ved
leders dobbeltstemme. Denne løsningen vil gjøre det mulig å velge
reelle representanter for de øvrige forbund og ta hensyn til
interessemotsetninger i vedtakssammenheng. Alternativt kan vi
støtte å senke grensen for fast representasjon til 1000 medlem-
mer. Da har vi fortsatt et problem når resterende forbund får en
felles stemme. En størrelse på inntil 20 representanter i  seksjons-
organene bør kunne håndteres.»

Om økonomien i den nye hovedorganisasjonen sier BF: «BF er et
lite forbund med en ikke spesielt lav kontingent. Vi har tidligere
vurdert en eventuell økning i felleskontingenten, og har gitt
signaler til AF om en smertegrense på 10 % av våre kontingent-
inntekter. Det er omtrent det vi betaler til AF i dag. Kontingenten
til HO må ikke bli dyrere enn dette. BF støtter sikringsfond kun i
medlemsforeningene. Vi ønsker at vi som selvstendig forbund da
får anledning til å unndra oss streik, dersom fornuftig resonne-
ment tilsier dette, og dersom streikegrunnlaget ligger langt
utenfor våre medlemmers interesser. Slike hensyn bør kunne
bakes inn i vedtektene. Det kan synes betimelig med en grundig
vurdering av tariffpolitiske virkemidler og praksis satt opp mot
måloppnåelse og lønnsdannelse generelt. BF mener dette
problemområdet bør være en viktig oppgave for nye HO.» 

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 * film-

bøker, manus &video * historie * irland * balkan *
mat & makt * indianere * reiseskildringer *

midtøsten * afrika * asia* latinamerika *

og en hel kjeller full av knalle tegneserier
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På NBFs landsmøte 8. april fremmet jeg forslag om at
NBF skulle arbeide for å omgjøre Statens Bibliotektil-
syn (SB) til et vanlig kontor i Kulturdepartementet.
Nedenfor vil jeg redegjøre mer detaljert om bakgrun-
nen for forslaget

I en samtale for noen år siden, uttrykte nåværende
bibliotekdirektør at bibliotekarer flest hadde en
feilaktig oppfatning om hva SB skulle drive med.
Bibliotekarene trodde at SB skulle ha egne bibliotek-
politiske mål og visjoner. Realiteten var – og er – at
SB er et direktorat som skal understøtte departemen-
tets politikk, samtidig som det skal gi råd til depar-
tementet. Men først og fremst er SB et forvaltnings-
organ iflg. Bibliotekdirektøren.

Jeg kjente da ikke instruksen til SB, den har ikke
vært interessant for meg å studere før denne våren
da jeg skjønner at de fortsatt vil fjerne gratis-
prinsippet for folkebibliotekene. Dette er i strid med
de retningslinjene de var tvunget til å sende ut i
rundskriv SB 1/1996. I sin tid gikk Skrede-utvalget
og SB inn for betaling av tjenester til næringslivet,
mens Stortingskomiteen hadde politisk forstand til å
opprettholde et godt prinsipp.

Bibliotekpolitisk fungerer  SB nå som en ”lyn-
avleder” for Kulturdepartementet, og i hvert fall ikke
som en viktig samarbeidspartner for biblioteke-
miljøet i Norge. Dvs. at NBF, Bibliotekarforbundet og
andre som drøfter bibliotekpolitiske spørsmål bruker
for mye tid og krefter på henvendelser til SB i stedet
for å rette nødvendig innspill til de politisk ansvar-
lige i departementet. Mer eller mindre ukjente
byråkrater, samt politisk ledelse, får i dag drive sin
markedstilpassing i fred for bibliotekenes og
bibliotekorganisasjonenes oppmerksomhet.

Etter den store omleggingen av kommunenes finansi-
ering for mange år siden, hvor øremerkede tilskudd
til bibliotekene ble tatt ut av bibliotekloven, har i
realiteten all makt som tidligere lå i SB forsvunnet.
Bibliotekdirektørens oppfatning om egen rolle kan
antagelig tilskrives dette faktum. Samtidig vet vi at
tidligere bibliotekdirektører (i hvert fall de to
foregående), i tillegg til sine forvaltningsoppgaver
også hadde klare bibliotekpolitiske mål for sitt virke.
De var glødende entusiastiske til folkebibliotekenes
rolle i utviklingen av samfunnets kunnskap og
derigjennom demokratiet. En stor visjon som i dag
kan synes svulstig, men - ved noe ettertanke -
likevel riktig å holde fast ved, er nedfelt i bibliotek-
lovens §1.

Lovens målsetting er vid og fremsynt, §1. første ledd
lyder:

- ”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å
fremme opplysning, utdanning og annen

kulturell virksomhet gjennom informasjons-
formidling og ved å stille bøker og annet egnet
materiale gratis til disposisjon for alle som bor
i landet”.

Slik presenterer SB seg nøkternt på Internett:

- ”Statens bibliotektilsyn er Kulturdepartemen-
tets fagorgan i folkebibliotekspørsmål. Statens
bibliotektilsyn skal sørge for underlags-
materiale for politiske beslutninger, ivareta
statens oppgaver etter bibliotekloven på vegne
av departementet, forvalte statstilskudd til
bestemte innsatsområder og initiere prosjekt
som styrker folke- og skolebibliotekene.
Statens bibliotektilsyn skal representere
folkebibliotekene i forhold til andre samfunns-
sektorer, og i nordisk og internasjonalt
biblioteksamarbeid.”

Altså ikke et ord om å opprettholde målsettingen i
bibliotekloven. Jeg minner om Kulturdepartementets
(KD) avd.direktør Sægrovs uttalelse i forbindelse med
den såkalte ”Oslofjord-debatten” : ”Det er ingen
urimelig forventning at SB skal være både agerende
og reagerende. Det ser jeg som et naturlig utgangs-
punkt” (BoB 4/99 s.8)

Instruksen for SB fra Kulturdepartementet er svært
åpen i den forstand at der gis vide fullmakter, for
eks.:

- ”Statens bibliotektilsyn ivaretar statens
oppgaver etter bibliotekloven på vegne av
Kultur- og vitenskapsdepartementet.

Statens bibliotektilsyn skal arbeide for at
lovens målsetting blir oppfylt og påse at
myndighetene på de ulike forvaltningsnivåer
oppretter og driver slik bibliotektjeneste som
loven forutsetter”(understreket av LHM)

Hvilket arbeid har SB gjort overfor dept., kommu-
nene og fylkene slik at det blir drevet en bibliotek-
tjeneste slik loven forutsetter – utover det som står i
reglementene? Det synes som SB behandler alle
bibliotekpolitiske spørsmål som om det kun er et
byråkratisk underkontor for Kulturdepartementet:

- Ikke å bidra til videreutdanning /-utvikling av
biblioteksjefer (slik for eksempel RBT med stor
suksess har praktisert i flere år). Etter forslag fra
Bibliotekarforbundet nøyer SB seg med henvis-
ning til at dette er arbeidsgivers (les kommune-
nes) ansvar. (Er tilsynet redd for høyere kompe-
tanse hos biblioteksjefene? I så fall – hvorfor?).

Leif H. Mathisen

Nedlegg Statens Bibliotektilsyn!
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� - Unnfallenhet i forhold til kravet til kommunene
om tilsetting av bibliotekarutdannede bibliotek-
sjefer

I statskalenderens opplysning om SB står det :

- ” Særskilt direktorat som på vegne av
Kulturdepartementet skal føre tilsyn med de
biblioteker som omfattes av lov av 20. desem-
ber 1985 nr. 108 om folkebibliotek, og gi
faglig veiledning til disse institusjoner”
(understreket av LHM)

Hva slags faglig veiledning blir det når alle ansvarlig
avdelingsledere og annet fagpersonell slutter i rask
takt? Ref. Erling Bergans artikkel i Bibliotekaren, nr.
4 / 2000.

Tilgang på informasjon ligger i bunn for bibliotek-
virksomheten, slik også prinsippet om åpenhet i
forvaltningen. Hvorfor så gjemme bort sine innspill
om gratisprinsippet, regional kompetanse og
fylkesbibliotekenes roller i forbindelse med ABM
meldingen, jfr dokumentasjon gitt av Frode Bakken
på NBFs landsmøte? Her kan vi bare spekulere:

- Den snille varianten er at forvalteren (SB) har
mottatt direktiv om at disse endringene er
ønsket fra den politiske ledelsen i departementet
på tross av SBs egen oppfatning.

- Den mindre hyggelige spekulasjonen er at SB har
tatt initiativet til å gjøre endringer i regelverket
(mrk. Ikke i forskriftene slik det var snakk om på
NBFs landsmøte) på tvers av det som opptil nå

har vært en av bærestolpene i folkebibliotekenes
eksistensberettigelse.

- En tredje mulighet er at SB – i tråd med sin
forvaltningsoppgave – ikke vil offentliggjøre sine
egne bibliotekpolitiske innspill fordi dette er en
politisk avgjørelse i Kulturdept.

Bibliotekdirektøren er herved invitert til å avklare
SBs innspill og begrunnelser. Siden dette ikke er
noen budsjettsak, skulle det ikke være nødvendig å
unnta disse dokumentene, eller muntlige innspill, fra
offentligheten. Det er klart at det foreligger flere
notater fra SB til KD i forbindelse med stortings-
meldinga. Ut fra prinsippet om meroffentlighet
(Off.lovens §2.3) bør SB vurdere om dokumentene
skal gjøres kjent.

Hva angår NBFs stadig tilbakevendende ønske om
sammenslåing/formalisert samarbeid med Riksbiblio-
tektjenesten, tror jeg nå dette er en kamp som
forlengst er avgjort med utnevningen av ny Riksbi-
bliotekar. Departementenes ønske om kontroll over
egne budsjetter vil fortsatt gjøre seg gjeldende
uavhengig av NBFs forstandige argumenter om god
forvaltning av magre ressurser. Jeg oppfordrer derfor
det nyvalgte styret i NBF om ikke å kaste bort for
mye ressurser på dette området, men heller rette
kreftene inn på direkte kontakt med den politiske
ledelse i departmentene og stortingskomiteen.
Bibliotekdirektørens uttalelse på landsmøtet om at
det var en del ting i stortingsmeldingen han ikke
kjente til og kjente igjen, forsterker bare inntrykket
av at SB har overlevd sin egen berettigelse som faglig
aktivt organ. 

Brede bånd over Norge går ...
Utbyggingen av bredbåndnett til norske husstander
bør skje i regi av markedet, ikke av staten, mener en
interdepartemental arbeidsgruppe som leverte sin
rapport til samferdselsminister Terje Moe Gustavsen
før påske. Alle landets skoler, bibliotek, sykehus og
kommuneadministrasjoner bør gis tilbud om tilknyt-
ning til bredbåndnett innen utgangen av 2002,
mener gruppa.

Blant rapportens tiltakspunkter heter det: “Alle
landets biblioteker skal ha tilbud om tilknytning til
bredbåndsnett innen utgangen av 2002.”  Tilsva-
rende står det også om utdanningssektoren, det
offentlige helsevesen og kommunal forvaltning. Alle
skal få “tilbud om tilknytning” i løpet av et par år.
Men til grunn- og videregående skoler foreslås det
noe utover dette:
- Pilotprosjekter for å vinne erfaring med drift og

bruk av bredbånd.
- Pilotprosjekter innen multimediebasert læring og

fjernundervisning.
- Stimulere utviklingen av multimediebaserte

læremidler, informasjons- og kunnskapsbaser og
multimediebaserte utdanningstilbud over nettet.

- Kompetanseutvikling for lærere slik at Internett
og bredbåndsanvendelser blir tatt i bruk i utdan-
ningen på en god måte.

Arbeidsgruppa har sett på utviklinga internasjonalt
på dette feltet, og merket seg satsinga i Finland:
“Sentralt i finnenes satsing står utdanning i alle lag
av folket. Bibliotekene har også fått en spesielt
viktig stilling.” Men likevel er utdanning og biblio-
tek ikke spesielt sterkt koblet i den norske arbeids-
gruppas forslag.  Vi merker oss likevel f.eks. følgende
poeng i rapporten: “ Når det gjelder voksne studen-

Erling Bergan
Redaktør
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ters tilgang til utdanningstjenester som krever
bredbåndsaksess, kan man tenke seg en utvikling der
studentene i første omgang gis tilgang gjennom
offentlige tilknytningspunkter som bibliotek, skoler
og kommunale studiesentra.” Vi merker oss også
følgende avsnitt i kapittelet om “Nytte og behov for
bredbånd”: “Ser man utdanning i et livslangt
læringsperspektiv, kan man forvente at brukerne vil
være interessert i at kompetanseutvikling skal kunne
skje på flere arenaer; både fra hjemmet, på arbeids-
plassen, på biblioteket eller ved å gå til den lokale
skolen. Dette utgjør en stor utfordring både med
tanke på å videreutvikle disse miljøene til lokale
studie- og læringsmiljøer, og med tanke på de krav
det stiller til båndbredde både i aksess- og transport-
nettene.”

Også under avsnittet om de økonomiske og adminis-
trative konsekvensene av bredbånd-satsinga, er det
formuleringer som bibliotekbransjen bør merke seg:
“Arbeidsgruppen har anbefalt å gjøre en systematisk
innsats for å stimulere offentlig sektors etterspørsel
etter bredbåndsbaserte anvendelser, nettilknytninger
og nødvendig utrustning, for å utnytte offentlig
sektors tyngde som IKT-bruker. Utdanningssektoren
og helsesektoren er valgt ut som hovedsatsingsom-
råder. I tillegg foreslås tiltak innenfor kommunal
forvaltning og bibliotek. Det skal gis rom for forsøks-
og pilotvirksomhet i tilknytning til satsingene.”

Finansiering er selvfølgelig et kjernepunkt i spørsmå-
let om utbygging av bredbåndnett. Arbeidsgruppen
anslår at aktørene i telemarkedet vil bruke mellom 4
og 6 milliarder kroner hvert år til bredbåndsut-
bygging de neste årene. Med en slik utbyggingstakt
tror gruppen at 70-80 prosent av landet vil ha
tilgang til bredbåndstjenester allerede innen to til
tre år. Om fem år kan nesten hele landet ha mulighet
til å koble seg til bredbåndsnett. - I dag er prisen for
tilgang til bredbånd for vanlige husstander høy. Vi
tror prisene raskt vil synke med økt konkurranse, sa
lederen av arbeidsgruppen, Jørn Ringlund, på en
pressekonferanse da rapporten ble lagt fram.

For offentlige virksomheter som bibliotek, skoler og
sykehus foreslår arbeidsgruppa “etterspørsels-
stimulerende tiltak”. De foreslår blant annet at det
vurderes å opprette en felles tilskuddsordning for å
sikre medfinansiering til offentlige virksomheter som
etterspør bredbåndsnett og -tjenester. Men ellers skal
markedet rå. - Statens oppgave bør være å sikre
konkurranse og rimelige priser der det ikke er
kommersielt grunnlag for å tilby bredbånd, sa
Ringlund på pressekonferansen.

Dette er i strid med anbefalingene fra tidligere
kommunalminister Odd Roger Enoksen, som satt ned
et utvalg som fortsatt utreder “den digitale alle-
mannsretten”. Enoksens poeng er at mens de store
teleaktørene er i full gang med å bygge ut bredbånd-
nett i norske storbyområder, har utbyggingen latt
vente på seg i kommersielt ulønnsomme distrikts-
områder. Enoksen har derfor tatt til orde for at
staten selv bygger ut et bredbåndsnett for å sikre lik
pris og tilgjengelighet for alle norske husstander.
Men Moe Gustavsen vil vente og se hvordan marke-

det ordner dette
selv. - Men staten
vil overvåke
utbyggingen av
bredbåndnettet.
Dersom utviklin-
gen går i retning
av at folk ikke får
lik tilgang til
bredbånd, må
staten vurdere å
gripe inn, sier
Moe Gustavsen.

Arbeidsgruppen
anslår at kostna-
den for å knytte
alle sykehus, skoler og kommuner og andre offentlige
institusjoner til bredbåndnettet vil være opptil 2,5
milliarder kroner. Moe Gustavsen ville overfor NTB
torsdag ikke kommentere hvem som skal betale
regningen – staten eller institusjonene selv. - Dette
får vi komme tilbake til, men det er klart at bred-
båndnettet vil bli en helt sentral og integrert del i
disse institusjonenes virke, sier
samferdselsministeren.

Det heter i arbeidsgruppas rapport at kostnadene ved
de fleste forslagene som gjelder offentlig sektor ikke
kan “ forventes dekket innenfor eksisterende
rammer”.  Og det heter også at “Forslag til tiltak- og
støtteordninger som kan benyttes i perioden 2001-
2004 må imidlertid antas å kunne medføre betydelige
kostnader.” Her er det altså spørsmål om hvilken
vilje til økonomisk satsing som finnes i regjering og
Storting. En velvillig samferdselsminister er ikke
nok.

Bredbåndnettet er spådd å revolusjonere vanlige
folks forhold til internett. Bredbånd innebærer en
enorm kapasitet for overføring av data og moderne
multimedietjenester. Mens dagens telefon- og ISDN-
nett har en vanlig overføringskapasitet på 64 000
bits i sekundet, kan bredbånd innebære en kapasitet
på 2 000 000 bits i sekundet. Når det gjelder hvilken
betydning dette har for bibliotek, og hvor langt
bibliotekene faktisk har kommet med dagens
overføringskanaler, er arbeidsgruppas rapport ikke
helt på høyden. Det viser bl.a. et avsnitt med
tittelen “Mer integrasjon og samarbeid i bibliotek-
sektoren”: “Med bibliotekene knyttet til Internett
med faste samband og tilstrekkelig båndbredde, vil
forholdene ligge vel til rette for integrasjon, koordi-
nering og samarbeid innad i biblioteksektoren. På
kort sikt kan man da se for seg at publikum kan
gjøre samtidige søk i katalogene hos mange bibliotek
via ett enkelt søkegrensesnitt. I forlengelsen av det
kan man også se for seg en distribuert felleskatalog
for de norske folkebibliotekene. Videre kan man på
noe lengre sikt forestille seg “det norske digitale
biblioteket” som vil kunne inneholde den totale
mengde av digitale tjenester fra alle bibliotek på
nett. Dette kan skje gjennom videreutvikling av
Biblioteknett Norge, og vil innebære kraftig forbe-
drede tjenester for publikum.” 
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Under Det 67. Bibliotekmøte i Oslo i april, var det et
messe-område der data-leverandørene våre hadde
plassert seg sentralt i synsfeltet. Men en runde rundt
området brakte deg også til andre aktører i bransjen,
blant dem vertsbyens eget folkebibliotek - Deichman-
ske bibliotek. Vi hadde hørt rykter om at de skulle
vise fram noe de kaller “Hele verden midt i byen” på
sin stand. Hva det var, visste vi ikke, men prosjekt-
koordinator Rigmor Dina Farstad skulle hjelpe oss.

- Hva er “Hele verden midt i byen”?

- Et multivisjonsprogram som forteller at biblioteket
er mer enn bøker. Vi fikk den ferdig i natt, så dette
er faktisk premieren!

- Er det en video-film eller et dataprogram?

- Den versjonen vi har produsert nå er en 8-minut-
ters DVD. Vi skal komme med en video-versjon også.

- Og denne skal selges til det ganske land?

- Dette er i første omgang en produksjon for framvis-
ning på storskjerm i hovedbibliotekets vestibyle.
Anledningen er Oslo bys 1000-års-jubileum. Vi
markerer dette jubileet blant annet med å ta ut vårt
unike middelalderklenodium fra midten av 1200-
tallet - Aslak Bolts bibel - til allmenn beskuelse. Den

moderne DVD-produksjonen “Hele verden midt i
byen” kan sees som et kontrapunkt til dette.

- Filmen skal vel ikke vises bare på hovedbiblioteket?

- Våre filialer vil også få tilgang til den, men uten å
kunne bruke det samme visningsutstyret som i
hovedbiblioteket. Andre bibliotek i Norge kan etter
hvert få låne den til framvising hos seg. Men noe
salg blir det ikke snakk om.

- Og hva er budskapet?

- Filmen er like mye en stemningsskaper som en
informasjonsformidler. Publikum til hovedbiblioteket
vil oppleve den som en velkomsthilsen på vei inn.
Den viser at biblioteket er mye mer enn bøker, at vi
knytter det nye og det gamle sammen. Demokratri og
informasjon blir fremhevet. For også politikerne er
en målgruppe for oss.

- Er det Deichman som fokuseres, eller bibliotek
generelt?

- Denne produksjonen håper vi kan være relevant for
folkebibliotek i hele landet, selv om den tar utgangs-
punkt i Oslo og Deichmanske bibliotek.

- Hvem står bak “Hele verden midt i byen”?

- DVD-en er laget på oppdrag fra Deichman-
ske bibliotek. Vi har fått økonomisk tilskudd
fra Biblioteksentralen og Norsk Bibliotek-
forening.

- Du har stått sentralt i prosessen med å få
virkeliggjort dette prosjektet. Har den blitt
slik du håpet?

- Du har en forestilling om hva du vil ha. Du
får ikke til alt i praksis. Dessuten var det
viktig å være åpen for innspill utenfra, fra
profesjonelle programskapere. Men det vil
alltid være ting å pirke på. Vi startet med
forestillingen om en slides-serie, med 4
forskjellige lysbilde-fremvisere mot en vegg.
Nå ble det til slutt en DVD-plate. Det gjør at
den er både mer anvendelig og billigere å
framstille.

- Hvor lenge har dere jobbet med dette
prosjektet?

- Forprosjektet kom i gang i 1998. Det
konkrete arbeidet startet i februar i fjor. Fra
desember har vi samarbeidet med
produksjonsselskapet AV Art. Og i natt -
noen timer før messa åpnet - fikk vi den

Hele verden midt i byen!

Prosjektkoordinator Rigmor Dina Farstad viser fram DVD-produksjonen “Hele verden
midt i byen”, som ble ferdig natta før bibliotekmøtet i Oslo åpnet. - Vi håper den
kan være relevant for folkebibliotek i hele landet, selv om den tar utgangspunkt i
Oslo og Deichmanske bibliotek, sier Farstad til Bibliotekaren.

Tekst & foto:
Erling Bergan
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ferdig til visning. Så nå er vi ikke så lite stolte. Har
den ikke blitt bra, kanskje?

Rigmor Dina Farstad må ta seg av stadig nye besø-
kende på Deichmanske biblioteks stand under Det
67. Norske Bibliotekmøte i Folkets Hus i Oslo. Mange
vil se “Hele verden midt i byen”, som går om igjen
og om igjen på en liten Mac. Rigmor pusher også T-
skjorter med motiv fra Aslak Bolts bibel. Brosjyrer og
annet informasjonsmateriell sprees. Sammen med en
rekke Deichman-kollegaer er hun åpenbart stolt over
å presentere institusjonen hun jobber i. 

Bibliotekmøtene vi har annethvert år prøver alltid å
spille opp til den øverste politiske ledelsen og de
sentrale beslutningstakerne innen bibliotek-
politikken. Med en relativt fersk ABM-melding og en
meget fersk kulturminister, var vi i år heldige med
«timingen». Ellen Horn var åpenbart interessert i å
gjøre sine hoser grønne i kulturmiljøer hun i ut-
gangspunktet ikke er så godt kjent med. Hun slo
innledningsvis til med at biblioteket «utgjør selve
kjernen i den kulturelle infrastruktur i ethvert
sivilisert samfunn». Via oldtidens bibliotek og sin
egen barndoms erfaring med Tønsberg bibliotek, kom
hun raskt til ABM-meldinga.

«Jeg ser fram til det viktige arbeidet videre med
samordningen av arkiv, bibliotek og museer som det
er lagt opp til i den stortingsmeldingen som min
forgjenger la fram, - og ser oppfølgingen av ABM-
meldingen som et av de aller mest spennende
prosjektene som ligger foran meg som kulturminis-
ter», sa Ellen Horn, og la til at den nye regjeringa
ikk ville trekke ABM-meldinga. Hun var klar over at
flere i bibliotekmiljøet mente at deres sektor ikke i
tilstrekkelig grad var tilgodesett i meldingen. «Det er
selvsagt klare grenser for hva vi kan sette i gang av
konkret oppfølgingsarbeid før Stortinget har sagt

Det 67. Norske Bibliotekmøte
Det begynte på onsdagen for de ivrigste. Torsdagen morgen kom hovedinnrykket. Og
da kulturminister Ellen Horn kom med sin hilsningstale torsdag ettermiddag, var de
fleste av de 462 påmeldte deltakerne på plass. Det 67. norske bibliotekmøte virvlet
sammen bransjens yrkesutøvere, forskere, firmaer, synsere og godtfolk med
markeringsbehov. En og annen politiker, byråkrat og beslutningstaker var også å se.
Vi seminariserte, lyttet og pratet oss gjennom fredagen. Lørdagen arrangerte NBF
valgkamp for nærsynte. Og da alle hadde diskutert, spist og drukket seg ferdig, og
søndagens bibliotekariske byvandringer gikk mot slutten, hadde framtida rykket ett
hakk nærmere. Det norske bibliotekmøtet er stort. Det er nyttig som faglig kontakt-
punkt. Og en rekke foredragsholdere er vel verdt å høre på. Men det ser ut til å være
mere tvil knyttet til verdien av møtet som utvikler av bibliotekpolitikk.

sitt. Jeg går inn i arbeidet med ABM-meldingen med
den klare hensikt å sørge for at bibliotekene vil
komme styrket ut», sa hun. Og forsamlingen viste å
sette pris på slike bibliotekpositive formuleringer,
samme hvor lite konkret de var.

Ellen Horn vartet opp med mer
positiv innstilling til bibliotekene i
hennes oppfølging av ABM-mel-
dinga: «Jeg har ikke tatt stand-
punkt til alle detaljer og konkrete
enkeltforslag i meldingen, - men det
ligger klare signaler i det faktum at
den ikke er trukket. Jeg ønsker å
invitere dere alle til en konstruktiv dialog innenfor
rammen av de hovedlinjer som er skissert, - og jeg
tar sjansen på å flagge ut at jeg mener den tiden vi
lever i - med globalisering og galopperende informa-
sjonsteknologi og fri flyt av nye medier – vil kreve et
særlig fokus på å styrke bibliotekenes rolle. Landets
befolkning i dag og i kommende generasjoner vil
trenge sterke, handlekraftige tidsmessige, biblioteker
som ressursbank og arena for læring og kommunika-
sjon. Den nært forestående videre- og
etterutdanningsreform vil naturlig nok også skape
stor etterspørsel i låneskrankene, med påfølgende
krav om utvidet åpningstid og tilgjengelighet. Her �

Erling Bergan
Redaktør
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ligger det store utfordringer og det blir nok å henge
fingrene i. Så håper jeg på drahjelp fra dere i mine
ambisjoner om å overbevise folk flest om at investe-
ringer i kultur er investeringer for fremtidens og
mulighetenes Norge», sa kulturministeren.

Ellen Horn brukte også hilsningstalen til å legge vekt
på det samordningspoenget som ligger i ABM-
meldinga. Hun sa at samordning ikke er noe mål i
seg selv, men at målet må være synergieffekter og
dynamikk. Hun sa videre: «I tillegg til de høyst
reelle samordningsbehovene og samordnings-
gevinstene som opplagt fins i forholdet mellom arkiv,
bibliotek og museer, føler jeg meg nokså sikker på at
det å definere disse tre områdene som en samlet
sektor i seg selv vil føre til at de får større oppmerk-
somhet og større vekst enn de ville kunne fått ved
fortsatt å bli behandlet hver for seg. Dessuten tror
jeg at dette vil bringe ny dynamikk inn i et ellers
ganske fastlåst administrativt mønster. Derved vil
det i neste omgang kunne bli lettere å overvinne
interne samordningsproblemer av administrativ art
som man sliter med både på bibliotek- og museums-
området. Ved den samlede framstilling av arkiv,
bibliotek og museer som nå er presentert, har hvert
av de tre områdene fått en enestående sjanse til å
komme videre. Min appell til dere alle er derfor: Grip
denne sjansen ! Grip denne muligheten! Det er nå
den er her!»

Etter Ellen Horn, og en rekke andre hilsninger og
velkomst-taler, var det paneldebatt om ABM-mel-
dinga. For mange ble dette kjent og drøvtygd stoff,
men spesiell interesse knyttet seg til den splitter nye
saksordføreren i Stortinget for behandlinga av denne
meldinga, stortingsrepresentant Ola T. Lånke fra
kulturkomitéen. Han innledet med å innrømme at
han ikke følte seg så høy i hatten, i en forsamling
der han sannsynligvis var den som visste minst om
bibliotek av alle de tilstedeværende. Det var bare en
uke siden han var utpekt som saksordfører for ABM-
meldinga, som han så på som et veldig viktig
dokument. Men han hadde ett godt budskap og ett
mindre godt, sa han:

«Det gode er at vi nå vil sette fokus på bibliotekene.
Dere vil si det er på høy tid, og det er jeg enig i. Jeg
har jobbet med opera i to år, som saksordfører for
operasaken, og opersaken fikk voldsom oppmerk-
somhet de to årene. Nå er det bibliotekene, arkivene
og muséene. Og jeg håper dere også kan få tilnærmet
samme oppmerksomhet, så tror jeg det vil gå godt
for dere. Det mindre gode er vel at jeg her og nå ikke
kan si så veldig mye om hva Stortinget kommer til å
foreta seg i forhold til de ulike forslagene i meldinga.
Det er altfor tidlig. Så jeg må skuffe dere litt på det
punktet der. Men bortsett fra det er det ikke noen
grunn til å tvile på at det er flertall i utgangspunk-
tet for å iverksette hovedprinsippene i meldinga,
nemlig en nærmere samordning på de tre feltene
som går under betegnelsen ABM. Og dette slutter jeg
ut fra nettopp det faktum at også den nye regjering
hverken har varsla tilbaketrekking eller en tilleggs-
melding, og dette ble bekreftet av kulturminister
Ellen Horn tidligere her i dag. Så jeg regner med at
hovedlinjene i meldinga er det stort flertall for i

Stortinget», sa Lånke, og la til at vi burde ha
forventninger til oppfølginga av meldinga. Han gikk
så over til å gjengi hvilke synspunkt på meldinga
han hadde registrert så langt: «Jeg har ikke hørt
sterke innvendinger på den foreslåtte samordningen
fra bibliotekhold så langt, selv om det har vært sagt
at man i første rekke kanskje burde ha samordnet de
ulike bibliotekene, slik at man kunne se også over
departementsgrensene litt mer, og samordnet alle de
som har samme funksjon. Målet med samrodninga
skal være å utnytte de fordelene som den nye IKT-
teknologien gir, kombinert med at man vil utvikle de
sektor-spesifikke sider - som det heter - for å skape
bedre tjenester», sa Lånke og presiserte at bedre
tjenester nettopp er målet for meldinga. Han trakk
fram målet om det «saumlause bibliotek» som
eksempel på det.  Og han viste at han hadde gjort
hjemmeleksa si da han sa: «Man kan også spørre
hvilken rolle de framtidige servicekontorene f.eks.
vil spille i en slik sammenheng, i mange bygder
rundt omkring i landet. Et spørsmål som er blitt
kasta inn i debatten, har jeg sett.»

Lånke presiserte at komitéen ennå ikke hadde starta
arbeidet for fullt. Høringene kommer senere på
våren. «Vi skal være lydhøre og prøve å ta hensyn til
gode argumenter som kommer inn. Vi kommer til å
gå inn i de ulike problemstillingene så grundig vi
kan», sa han. Lånke regnet med å høre mye om
manglende bevilgninger, at den foreslåtte oppmyk-
ningen av loven når det gjelder organiseringen av
fylkesbibliotekene er forhasta, at gratisprinsippet
blir så kraftig uthula at det faller i neste sving, m.m.
«Alt dette, og mere, vil vi lytte til og gjøre oss opp
en mening om», var hans romslige melding til
forsamlinga. Han hadde lite å si om Nasjonal-
biblioteket, annet enn at «det virkelig er behov for
en opprustning av på mange områder».

Saksordføreren hadde merket seg at Norge dessverre
er det land i Norden som bevilger minst til bibliotek.
«Det har jeg sett gjentatt flere ganger, og det syns
jeg er trist. Det er en trist plassering. Jeg mener vi
må prøve å få gjort noe med dette - forandre på det
til det bedre.  Iallefall over tid. Så vi ikke tar
munnen altfor full.»

Han kunne ikke si med sikerhet når ABM-meldinga
ville bli behandlet ferdig i Stortinget, men regnet
med at ville bli tidlig i høstsesjonen. En gang i
slutten av oktober eller begynnelsen av november,
antydet Ola T. Lånke til slutt.

Det virket som bibliotekmøtet slett ikke var misfor-
nøyd med hva de to sentrale politikerne Ellen Horn
og Ola T. Lånke hadde å si. Men hvor mange savnet
vår «andre minister», Trond Giske i KUF? Veldig få,
naturligvis. For NBF og bibliotekmøtene fortsetter å
være kraftig dominert av folkebibliotek-sektoren. Av
462 påmeldte, telte vi drøyt 40 fra universitet og
høgskoler. Fra folke/fylkesbibliotekene telte vi
nærmere 250 deltakere. Men kanskje valget av Kari
Gulbraar som ny NBF-nestleder, i tospann med «the
comeback-kid» Frode Bakken som leder, vil gjøre noe
med NBFs skeive profil. Det 67. bibliotekmøte har
iallfall ikke gjort tida framover mindre spennende. 

�
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Forskningsprosjektet mitt er ennå ikke ordentlig i
gang. I hvert fall ikke når det gjelder datainnsam-
ling. Så jeg har foreløpig flere spørsmål å rapportere
enn jeg har svar. Som de danskene jeg presenterte
tidligere - Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard
Rasmussen - er også jeg opptatt av det frisatte
bibliotek. Det vil si biblioteket som et offentlig rom
med muligheter for langt mer enn boklån. Altså
biblioteket som kultursenter, informasjonssenter,
kunnskapssenter og møtested. Folkebiblioteket er en
institusjon med flytende grenser. Jeg pleier å si at
biblioteket er en porøs institusjon - en institusjon
som «suger» til seg nye oppgaver, som egentlig er
velmenende og vil gi alt til alle - men som slites
mellom prioriteringer av ulike tjenester. Jeg er
opptatt av folkebibliotekets rolle i dagens
informasjonssamfunn, med ny informasjons- og
kommunikasjonsteknologi.

Når det gjelder bruk av folkebibliotek, vet vi endel
om omfang av bruken. Men vi vet ikke noe særlig om
betydningen av bruken for brukerne. Prosjektet mitt
heter «Hva betyr folkebiblioteket i folks hverdags-
liv?». Jeg er opptatt av folkebiblioteket som et
offentlig rom. Et av de få gjenværende offentlige

Under det 67. norske bibliotekmøte i Oslo var det en
rekke seminarer som hadde felles overskrift: «Nytt
fra forskningsfronten». Her fikk menige bibliotekarer
og bibliotekfolk innen ulike spesialiteter anledning
til å høre hva bibliotekforskerne driver på med. Vi
kunne høre alt fra Michael Preminger (Høgskolen i
Oslo) snakke om visualisering av emnene i
dokumentsamlinger og tilhørende søketeknikker, til
Marit Drange som snakket om endringsprosesser i
Farsund bibliotek som sosial møteplass og kulturell
ressurs.

Å bringe forskningsformidlingen inn på bibliotek-
møtene på denne måten må sies å være både viktig
og vellykket. Forskerne trenger å bearbeide sine
tanker og resultater slik at de fanger interesse i

bibliotekmiljøet. Og
bibliotekarer trenger å
skjerpe tanken på nye
forskningsresultater og
nye problemstillinger som
forskerne jobber med. Det
kan også knyttes håp til
en viss kommunikasjon

mellom praktikerne og forskerne, slik at forskningen
blir mest mulig relevant og praksisen mest mulig
fornuftig.

Vi festet oss spesielt ved Ellen Merete Duvolds
innlegg på ett av disse seminarene. Hun presenterte
et prosjekt som foreløpig er i startgropa. Det var ikke
svarene, men spørsmålene hunne ville ha svar på,
som gjorde hennes foredrag interessant. Og ettersom
forskning tar tid, kan dette være en anledning for
«Bibliotekaren» til å følge framdriften av et forsk-
ningsprosjekt. Vi vil fra tid til annen gi rapporter om
hva Ellen Merete Duvold tumler med, hvordan hun
jobber, hva hun stusser på og hva hun tror hun har
funnet ut. Under forutsetning av at det ikke bryter
upassende inn i forskningsprosessen hennes. 

Nytt fra
forskningsfronten...

Ellen Merete Duvold
er sosiolog, med
stipend fra Norges
forskningsråd,
bibliotekforsknings-
programmet.
Hun er doktorgrads-
student i Tromsø,
men holder til i Oslo.
Utover dette er hun
forsker i BRODD.
Her presenterer hun
forskningsprosjektet
«Spiller bibliotekene
noen rolle i folks
hverdagsliv?», som
hun nå er i start-
gropa med.

Spiller bibliotekene noen
rolle i folks hverdagsliv?

� Foto: Erling Bergan
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rom. Det er ikke så veldig mange andre steder du
kan gå inn uten å legitimere hvorfor du kommer dit.
Uten på kjøpe noe, uten å fortelle at du har rett til å
være der. Alle andre steder må du ha et ærend, på en
eller annen måte. Ellers kan du bli kastet ut. Det er
ytterst sjelden at noen blir kastet ut av folke-
bibliotek. Da må man gå langt utenfor de reglene
som finnes der.

Problemstillinger rundt folkebibliotekets rolle
aktualiseres ved at informasjon, data og dokumenter
har fått sterkere betydning og kunnskap betraktes
som en ressurs. Man har flere motstridende tenden-
ser i dagens samfunn.

På den ene siden har folk mange kilder til informa-
sjon. På mange måter overdynges vi med «informa-
sjon». Og når alt kommer rett inn i stua på en
skjerm, hva skal man da med biblioteket?

På den annen side lever vi i et samfunn hvor vann-
posten er borte, hvor det er færre møtesteder i den
offentlige sfære - eller er det det? En slik utvikling
skulle tilsi et økt behov for biblioteket.

Samtidig er det slik i dagens samfunn at folk flytter
mer. Man er fjernere fra slekt. Vi lever i et samfunn
hvor utviklingen går såpass raskt at forrige genera-
sjons kunnskap kanskje ikke lenger er gyldig.
En slik utvikling skulle tilsi at nettverkene i mindre
grad kan tilby relevant informasjon om hverdags-
livets problemer, fra matoppskrifter og babystell via
kunnskap om beskjæring av frukttrær til trygde-
rettigheter og Plan- og bygningsloven. Det er behov
for et sted å gå og hente denne informasjonen. Og
dette at vi overdynges med informasjon kan jo også
føre til et økt behov for et sted hvor man kan få
godkjent informasjonen, et sted man
kan være trygg på å få riktig infor-
masjon.

Det er mange motstridende trekk i
samfunnsutviklingen som taler både
for og mot økt behov for biblioteket
som en viktig instistusjon i folks
dagligliv. Dessuten kan man si at økt
tilgang på kunnskap, som moderne
medier gir tilgang på, generer et
behov for enda mer kunnskap. Man
får en økt refleksivitet rundt kunn-
skapens begrensinger.

Samtidig er folkebiblioteket bare en
av flere mulige informasjonskanaler.
Og informasjon er bare en av flere
mulige ting man kan bruke folke-
biblioteket til.

Jeg er opptatt av hvilken rolle
folkebiblioteket spiller i folks hver-
dagsliv. Hva er det folk bruker
folkebiblioteket til - og i hvilke
situasjoner bruker de det? Hva er det
som påvirker dem til å bruke folke-
biblioteket? Hva slags former for
kunnskap søker de? Hvordan inngår

bibliotekbruk i deres hverdagsliv? Kommer folk i
privat ærend, eller i forhold til jobb eller studier? Det
kan man ikke nødvendigvis lese ut av bruken av
bibliotek. Man kan komme og låne en lyrikksamling
som man skal lese, eller man skal bruke den til et
eller annet arrangement, eller man skal bruke den i
forhold til studier.

Er det slik at de som kommer til biblioteket opptrer
på vegne av seg selv, eller kommer de på vegne av
familien eller jobben? En del bibliotekarer mener at
mor i familien kommer og låner til hele familien. Og
det er vel også slik at en del kommer på vegne av
jobben sin. Lærere kommer for eksempel for å låne
ting de skal bruke i sin jobb.

Alt dette vet vi lite om. Og behovet for denne type
kunnskap blir ikke mindre av at folkebiblioteket er
et felt som åpnes for stadig nye typer bruk - som jeg
nevnte innledningsvis.

Vi må skille mellom folks informasjonsbehov og folks
informasjonssøkeatferd. Informasjonsbehov eksiste-
rer ikke i seg selv, som en egen kategori «behov».
Andre behov kan gi opphav til informasjons-søkende
atferd. Vi må forsøke å finne ut hvilke bakenfor-
liggende behov det er som fører folk til folke-
biblioteket.

Sentralt her står medienes form og innhold og
hvilken sammenheng bruken av mediene inngår i.
Tradisjonelt opererer folkebibliotek noe misvisende
med et skarpt skille mellom fag- og skjønnlitteratur,
hvor skjønnlitteraturen inngår i kultursfæren og
faglitteraturen i kunnskapssfæren. En roman betrak-
tes som skjønnlitteratur, men kan være faglitteratur
for en student. En illustrert kokebok vil i bibliote-

�

Ellen Merete Duvold med sentrale aktører under seminaret om
bibliotekforskning: Professor Niels Winfeld Lund fra Universitetet i
Tromsø og førsteamanuensis Tord Høivik fra Høgskolen i Oslo.
(Foto: Erling Bergan)
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kets hyller og statistikk opptre som fagbok, men kan
for en låner fungere som underholdningslitteratur.
Glansede bilder av fargerik mat i pittoreske proven-
calske omgivelser gir også næring til drømmer. For
en annen låner kan den samme boka gi en oppskrift
som vedkommende trenger i jobben, som kokk eller
husstellærer.

Et annet eksempel er svangerskap og fødsel. En
gravid kvinne vil kanskje både ønske litteratur om
svangerskap og fødsel fra et medisinsk perspektiv,
juridisk litteratur om foreldrerettigheter, veiledning
om trygderegler og tidskontoordninger for småbarns-
foreldre, samt romaner, noveller og dikt om svanger-
skap og fødsler osv. Stoffet kan finnes i både trykt
form, på video eller i lydform. Ved å se bibliotek-
bruken i en kontekst som dette, får vi en første mulig-
het til å svare på hvorfor folk søker til biblioteket.

Tradisjonelt har man forestilt seg at folk kommer til
biblioteket med et relativt veldefinert problem som
skal løses. Det er en mangel på samsvar mellom det
brukeren vet og det hun vil vite, mellom brukerens
kunnskapsnivå og informasjonsgrunnlag. Tradisjonelt
har da bibliotekarens oppgave vært å tette dette
gapet. Det er nettopp denne problemstillingen jeg vil
belyse. Og jeg vil heller ikke avgrense studiet til en
antakelse om at alle bibliotekbrukerne nødvendigvis
har klart definerte problem som bibliotekaren kan
avhjelpe. For det første kan man se informasjons-
søking som en prosess, som kan tenkes i ulike
stadier der problemet endrer karakter underveis.
Brukeren kan altså oppsøke biblioteket flere ganger
underveis i samme prosess, med ulike behov og med
vekslende grad av klarhet i hva problemet består i.
Det kan f.eks. være et menneske som skal bygge hus,
som er innom biblioteket i mange stadier, først for å
sondere hvilke reguleringer som finnes og deretter
for å finne helt konkrete bygningslover. Eller det mer
tradisjonelle eksempelet kan være studenter som
søker informasjon fordi de skal skrive en oppgave, og
kommer tilbake og tilbake i løpet av hele prosessen.

For det andre innebærer mediene og den nye infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologien som stilles
til rådighet mulighet for skapende - og ikke bare
forbrukende - virksomhet. Jeg er opptatt av i
hvilken grad bibliotekene benyttes som verksted for
kreativ virksomhet. Og sist, men ikke minst, må vi
heller ikke glemme at folkebiblioteket er ett av de få
uforpliktende og gratis tilgjengelige offentlige rom i
dagens samfunn. Folkebiblioteket har derfor
potensiale for å være et møtested og et arnested for
lokalt fellesskap. I hvilken grad fungerer folke-
biblioteket som et offentlig rom i lokalsamfunnet,
som et møtested, som «et sted å være»?

Dette er altså noen av de spørsmålene jeg ønsker å
belyse i min undersøkelse. I første omgang kommer
jeg til å observerer brukerne i et moderne bibliotek.
Jeg har valgt å se på brukerene i en middels stor
norsk by, med et moderne bibliotek som har et
bibliotek tilrettelagt for alle former for bruk, altså et
bibliotek som også innbyr til å være et offentlig rom
i lokalsamfunnet. Det var noen krav jeg stilte til
biblioteket jeg ville bruke: At det skulle ligge i en -

etter norske forhold - middels stor by. Jeg fant ut at
jeg ikke kunne bruke Oslo, Trondheim eller Bergen,
for da ville det handlet om Oslo, Trondheim eller
Bergen. Og det skulle være et bibliotek uten - eller
med færrest mulig - filialer, slik at alle brukerne i
kommunen skulle sogne til hovedbiblioteket. Det
skulle være et bibliotek med tidsmessige lokaler,
sentralt beliggende. I tillegg var det mine egne
behov for å ha et bibliotek som var i noenlunde
rimelig reiseavstand. Jeg ville ha et bibliotek med
variert brukermasse. , det betyr at det også skulle
være en viss grad av innvandrere der. Dessuten er
det viktig for meg at biblioteket gjør det mulig å
observere. Tradisjonelle bibliotek i Norge - litt eldre
bygninger - er vanskelige å observere for en forsker.
Det er ingen overordnet plass hvor man kan stå og se
på brukerne.

Det jeg er opptatt av er hva brukerne gjør i dette
biblioteket, hvordan de bruker det. I første omgang
skal jeg observere brukerne og se brukerne utenfra.
Hva gjør de? Hvordan oppfører de seg? Hvordan ser
det ut til at de tar i bruk biblioteklokalet? Seinere vil
jeg også gjøre kvalitative intervjuer med brukerne,
for å få tak i meningen og hensikten med bibliotek-
bruken, for å få tak i betydningen av biblioteket i
deres liv.

Dette er altså noen av spørsmålene jeg ønsker å
belyse i undersøkelsen min. Så foreløpig er det bare
spørsmål og ikke svar. 

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 fly-
billetter til gunstige priser. Har mange kontakter i området som fin-
ner fram til billige og gode hoteller. Utflukter 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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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
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

NB! Det tas
forbehold om feil.

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

25.-26. Oslo Front Page II BRODD

Juni

 Tid Sted Arrangement Arrangør

5. Oslo Litteraturformidling HiO/JBI

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

HiO/JBI, i samarbeid med FN-
sambandet og Utenriksdepartementet

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

23. Oslo Informasjonskvalitet i internett og fag-
databaser

UBiT-INFOSØK

24. Oslo Søkekurs i BIBSYS-databasene UBiT-INFOSØK

25. Oslo MultiMedia på CD-ROM/DVD og Internett UBiT-INFOSØK

22. Reykjavik NVBF medlemsmøte NVBF

11. Stavanger Jubilerende forfattere - dømt til ufarliggjør-
ing?

Stavanger 2000

18.-21. Oslo Barnebibliotekenes nye profil - en felles-
nordisk konferanse på Rønningen Folkehøg-
skole 18.-21. mai

Nordisk nettverk for barnebibliote-
karer

22.-23. Reykjavik Referansearbeidet i det elektroniske miljø :
bibliotekar, bruker, betjening

NVBF

25. Oslo Informasjonskvalitet i internett og
fagdatabaser

UBiT-INFOSØK

12.-17. Winnipeg 18th Polar Libraries Colloquy

18.-22. Lillehammer Dårskap og diktere - Norsk litteratur-
festival/Sigrid Undset-dagene
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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

M
ø
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

August

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

IFLA

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

Mai 2001

30.5-1.6 Reykjavik 11. nordiske konferansen for informasjon
og dokumentasjon (Nord IoD, 11)

16.-25. Boston 67th IFLA Council and General
Conference

IFLA

August 2001

Juli

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

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. 
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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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2. gangs utlysing

AVDELINGSBIBLIOTEKAR

Ved Trondheim folkebibliotek, Saupstad filial er det fra
1. februar 2000 ledig fast, hel stilling som avdelingsleder.

Saupstad filial skal betjene en befolkning på 14.000 men-
nesker. Filialen disponerer 3,3 årsverk fordelt på fire per-
soner, som også dekker vakter i hovedbiblioteket.

Avdelingslederen har ansvaret for filialens daglige drift.
Arbeidsoppgavene vil i tillegg være knyttet til veiledning
og informasjon til publikum.

Vi søker en bibliotekar som har en frisk innstilling og
motivasjon for oppgaver, som er kreativ og utadvendt og
som kan vise til gode erfaringer med publikumsarbeid,
ledelse og samarbeid. Evne til omstilling, vilje til faglig
utvikling og et aktivt engasjement i filialens nærmiljø er
viktige stikkord i ansettelsesprosessen.

Vi krever eksamen fra Høgskolen i Oslo, avdeling JBI
eller tilsvarende utdanning, og praksis fra bibliotek.

Vi tilbyr en spennende og krevende jobb med gode utvi-
klingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø. Filialene har et
godt utviklet samarbeid.

Stillingen lønnes i min. ltr. 30.

Arbeidstid 38 t. pr uke, med for- og ettermiddagsvakter
og vakt hver 3. lørdag.

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

Søknaden sendes til Trondheim folkebibliotek, Peter
Egges plass 1, 7004 Trondheim innen 15. mai 2000.

Trondheim folkebibliotek består av
hovedbibliotek, seks filialer og bokbuss.
Vi har et høyt aktivitetsnivå med mer enn
en million besøkende hvert år. Bibliote-
ket benytter Bibliofil og er tilknyttet
Internett og kommunens datanett. Folke-

biblioteket er vertsbibliotek for Sør-Trøndelag fylkesbiblio-
tek. Vi er vel 60 ansatte.

Rygge kommune

Avdelingsleder bibliotek

Rygge bibliotek søker avdelingsleder bibliotek i 100%
stilling fra 26.07.2000. Stillingen har varierte oppgaver
med hovedvekt på barn/ungdom og oppgaver knyttet til
bibliotekets daglige drift med vekt på publikumsarbeid.

Personlige egenskaper/utdanningsbakgrunn:

� Like å jobbe med barn/ungdom, godt lag med
publikum, være utadvendt.

� God samarbeidsevne, evne til å jobbe i team
� IT-kompetanse

Vi tilbyr en spennende og utviklende jobb i et bibliotek
med mye aktiviteter.

Søkeren må ha eksamen fra Høgskolen i Oslo, avdeling
for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller til-
svarende utdanning og praksis. Stillingskode 7027. An-
settelse skjer etter gjeldende regler og tariffavtaler.

Søknadsfrist: 05.06.2000

For nærmer opplysninger kontakt:
Biblioteksjef Svein Bendik Hansen, tlf. 69 26 44 20,
e-post svein.hansen@rygge.kommune.no.

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

«Bibliotekaren» har etablert seg som et rimelig og effek-
tivt 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 annon-
sepriser på side 3. Neste gang du skal jakte på en biblio-
tekar kan du trygt ta kontakt med oss!

Jakt på kollegaer?
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Stillingen (100%) er knyttet til 
hovedbibliotekets voksenavdeling.
Arbeidsoppgavene vil vesentlig 
bestå av referanse- og veilednings-
vakter samt arbeidsoppgaver 
knyttet til fjernlån og tidsskrift-
samlingen i biblioteket. Vikariatet
er fra 15. august 2000 til august
2001. Stillingskode 7026, lønns-
ramme 7.1, lønnstrinn 20-27. 
Stillingen inngår i vaktturnus med
én kveldsvakt i uka og vakt hver 
3. lørdag.

Vi ønsker bibliotekar med:
• eksamen fra Høgskolen i Oslo,

avd. for journalistikk, bibliotek
og informasjonsfag eller tilsva-
rende utdanning

• personlige egenskaper: selvsten-
dig, utadvendt, initiativrik, sam-
arbeidsvillig og serviceinnstilt

Vi kan tilby:
• en spennende arbeidsplass i 

stadig utvikling med varierte 
arbeidsoppgaver

• gode kolleger og godt arbeids-
miljø

• vanlige kommunale tilsettings-
vilkår

Spørsmål om stillingene kan rettes
til konstituert biblioteksjef Berit
Norvoll, tlf. 32 80 63 07/01.
Søknad med referanser og kopi av
vitnemål sendes 
Drammen folkebibliotek, 
Postboks 1136, 3001 Drammen.
Søknadsfrist 26. mai 2000.

Bibliotekar - vikariat  

www.drammen.kommune.no 

DRAMMEN FOLKEBIBLIOTEK SØKER: 

BAMBLE BIBLIOTEK

Bamble bibliotek ligger i Langesund, med filialer på Herre, Stat-
helle og Rønholt.
Vi bruker datasystemet Bibliofil og har internett-tilgang både for
personalet og publikum.
Biblioteket har i alt 5,75 stillinger.

BIBLIOTEKAR I - ltr. 25 - 29
100% fast stilling

Stillingen inngår i vanlig vakttjeneste, med hovedvekt på biblio-
tektilbudet til barn og unge. Dette er et område som har høy
prioritet hos oss. Biblioteket har et godt samarbeid med Enhet
for skole, som vi ønsker å utvikle videre. Inntil vår barne-
bibliotekar er tilbake fra omsorgspermisjon inngår ansvar for
biblioteket på Rønholt skole, med vakt en dag i uka. De øvrige
arbeidsoppgavene vil bl.a. være skrankevakter, katalogisering
og bokinnkjøp. Har du gode IT-kunnskaper, vil vi ha egnede
oppgaver her. Vi har et engasjert personale som gjerne deler på
oppgaver og samarbeider om arrangementer og utadrettede til-
tak. Derfor ønsker vi oss søkere med godt humør og vilje til
forandring og utvikling.

50% fast stilling/50 % stilling
vikariat til 31.03.01

Stillingen omfatter ansvar og drift av filialen på Stathelle som
driver utstrakt aktiv virksomhet. Stathelle filial har en hyggelig
atmosfære med gode kontakter i nærmiljøet. Vi ønsker oss sø-
kere med sans for publikumsarbeid som kan utvikle biblioteket
til en kulturell og sosial møteplass. I tillegg kommer arbeid på
hovedbiblioteket. Her vil oppgavene være:
Katalogisering, fjernlån, utstillinger, kassering og skrankevakter.

Krav til stillingene:

Eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk, bibliotek-
og informasjonsfag eller annen tilsvarende godkjent bibliotekar-
utdanning.

I tilfelle søkere uten formell kompetanse vil vi vurdere søkere
med annen fag- og erfaringsbakgrunn for midlertidig ansettelse.

Studenter fra årets kull oppfordres til å søke.

For alle stillingene gjelder:

Arbeidstaker tilsettes i Bamble kommune på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover,  tariffavtaler, reglement og
ansettelsesdokumenter.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vektlegges. Vi jobber for kjønnsmessig balanse i alle stillinger.

Opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til biblioteksjef Åsta Hagen, tlf. 35 96 53 10.

Søknad på stillingen vedlagt CV og kopier av vitnemål og attester sendes Bamble kommune, personalavdelingen,
3970 Langesund innen 20.juni 2000.

BAMBLE KOMMUNE
Bamble kommune ønsker medarbeidere som er serviceorientert, fleksible, forandringsvillige, ærlige og har evne og
vilje til samarbeid
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SURNADAL KOMMUNE
KULTURAVDELINGA

Surnadal kommune ligg på Nordmøre, ca 13 mil sørvest
for Trondheim, og har ca 6 300 innbyggjarar. Barnehage-
og skoletilbodet er godt utbygd. Det ligg til rette for idretts-
og friluftsliv. Kommunen har eit aktivt kulturliv, og skal
byggje eit regionalt kulturhus for regionen Halsa, Rindal
og Surnadal. Kulturhuset vil stå ferdig til drift frå år 2002,
og inneheld kino, bibliotek, kulturskole og stor sal for tea-
ter og konsertar.

Biblioteksjef - vikariat i 100% stilling

Frå om lag 15.06.00 til 01.07.01 er det ledig vikariat som
biblioteksjef i heil stilling. Hovudbiblioteket er plassert på
kommunesenteret Skei, i tillegg er det pr. i dag 5 små filialar
med filialstyrarar i stillingar i deltid, og ei
bokombringingsteneste.

Bibliotekkatalogen er under automatisering (Mikromarc)
ved hovudbiblioteket. Biblioteket har internett for tilsette
og publikum. I tillegg til vanlege bibliotekfaglege oppgåver
vil planlegging av biblioteket i kulturhuset bli prioritert.

For stillinga krevst godkjent eksamen frå Høgskolen i Oslo,
avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag,
eller tilsvarande. Ein ønskjer sørvisinnstilte og sjølvsten-
dige personar til stillinga. Erfaring med bruk av Mikromarc
vil bli tillagt vekt.

Stillinga er plassert i stillingskode 7439, p.t. ltr. 30. Nærare
opplysningar om stillinga ved kulturleiar Åse Bjerke, tlf.
71 66 14 11, eller biblioteksjef Bodil Arnestad, tlf. 71 66
07 20.

For stillinga gjeld:
Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår. For at praksis og ut-
danning skal bli medrekna, er det nødvendig å sende med
bekrefta kopiar av attestar og vitnemål. Administrasjons-
språket er nynorsk.

Søknaden skal skrivast på eige søknadsskjema, som ein får
ved å vende seg til personal- og lønnsavdelinga, tlf. 71 66
14 11, eller på følgjande internettadresse: http://
www.surnadal.kommune.no/kommunen.htm

Søknadene skal sendast Surnadal kommune, rådmanns-
kontoret, 6650 Surnadal, innan 20.05.00.
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Sogn og Fjordane
fylkeskommune

Sogn og Fjordane Fylkesbibliotek søkjer etter 1 distrikts-
bibliotekarar i 100% fast stilling.

Fylkesbiblioteket er lokalisert i kulturbygget Førdehuset i
Førde i Sunnfjord. Førde har eit rikt kulturliv og mange
ulike fritidstilbod, byen er eit skulesenter med vel 10.000
innbyggjarar.

Distriktsbibliotekar

Stillinga kan by på  interessante utfordringar som
vedlikehald av fylkesbiblioteket sine heimesider og opp-
følging av Biblioteknett  i samarbeid med KulturNett Sogn
og Fjordane ved Kulturavdelinga i fylkeskommunen.

Fylkesbiblioteket står for drifta av bokbåten og bokbus-
sen i fylket og tenester her kan verte pålagt. Andre ten-
ester kan og verte aktuelle. Fylket har 26 kommunar og
distriktsbibliotekaren kan rekne med ein del reiseverksemd.

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

Vi kan tilby:
- godt sosialt og fagleg miljø
- varierte og utfordrande oppgåver
- vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår
- løn i LR 8,  lønsteg 24 – 35

Sjå meir på desse sidene:

http://www.sf.fylkesbibl.no
http://sognogfjordane.kulturnett.no

Interesserte kan ta kontakt med fylkesbiblioteksjef Sol-
veig Bjordal tlf. 57 72 18 88.

Søknad med attesterte kopiar av vitnemål og attester
sendast til :

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek,
Førdehuset, 6800 FØRDE
innan 1. juni 2000.
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA

Postnr.        Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.      Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

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

Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.

E-post:
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Finnmark

Merete Bratteteig
Gamvik folkebibliotek
9770 Mehamn
Telefon:  78 49 74 86
Telefaks: 78 49 74 92
E-post: ga-kbibl@online.no

Troms

Helga Amdal Stensen
Kvæfjord bibliotek
Bygdevn. 6, 9475 Borkenes
Telefon:  77 02 33 06
Telefaks: 77 02 33 07
E-post: kvaefjord.bibliotek@online.no

Nordland

Aasa Storlien
Brønnøy bibliotek
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 05 29 00
Telefaks: 74 05 29 09
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:
rannei.furre@kristiansund.kommune.no

Sogn og Fjordane

Anne Sagen
Førde bibliotek
Postboks 144, 6801 Førde
Telefon: 57 72 19 10
Telefaks: 57 72 19 09
E-post: anne.sagen@forde.kommune.no

Hordaland

Kjetil Monsen
Askøy folkebibliotek
5323 Kleppestø
Telefon: 56 15 85 00
Telefaks: 56 15 83 95
E-post: befo@AoyBib.bibsyst.no

Rogaland

Elisabeth Dyvik
AS Norske Shell
Undersøkelse og produksjon
Boks 40, 4056 Tananger
Telefon:  51 69 34 29
Telefaks: 51 69 30 30
E-post: mudy@online.no

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:
turid.samset@telemark-f.kommune.no

Vestfold

Pippi Døvle Larssen
Vestfold fylkesbibliotek
Storgt. 16, 3126 Tønsberg
Telefon: 33 31 93 03
Telefaks: 33 31 33 25
E-post: pippi@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

Veslemøy Grinde Karlsen
Tynset bibliotek
Nord-Østerdal vg. skole
2640 Vinstra
Telefon: 62 48 52 00
E-post: tybib@online.no

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/Akershus

Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Boks 85, 2027 Kjeller
Telefon: 63 80 10 20
Telefaks: 63 81 09 26
E-post: cathrine.undhjem@vgs.

  akershus-f.kommune.no

Studentlaget i Oslo

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

Bibliotekarforbundets lokallag



Side 31Bibliotekaren - 5/2000

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

��������
“Med bibliotekene knyttet til Internett med faste samband og tilstrekkelig båndbredde, vil
forholdene ligge vel til rette for integrasjon, koordinering og samarbeid innad i bibliotek-
sektoren. På kort sikt kan man da se for seg at publikum kan gjøre samtidige søk i
katalogene hos mange bibliotek via ett enkelt søkegrensesnitt.”

I “Bredbånd til hele landet - forslag til nasjonal satsing”  : Rapport fra interdepartemental
arbeidsgruppe om bredbånd”, april 2000. 


