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Månedens Wegner

Bokorm

Jeg er en bokorm.
Jeg leser bøker og etterpå spiser
jeg dem. Jeg elsker bøker. Hver
eneste dag leser jeg.
Hver eneste dag peser jeg.
Jeg elsker bøker
fordi jeg er en bokorm.
Jeg elsker bøker. Jeg spiser bøker

Dikt av Berit Sandnes (11 år) fra Telemark, som hennes bidrag til
«Skrivebua» - Nasjonalt publiseringssenter for barn og unge som skriver.
(http://www.narvik.folkebibl.no/skrivebua/skrive/)
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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

Den 19. mai la kommunalminister Sylvia Brustad fram sitt
departements tilråding om kommuneøkonomien 2001 m.v.,
St.prp.nr. 62. Den gir uttrykk for å imøtekomme kommunenes
ønsker - i meget trange tider - om å fjerne øremerkede, statlige
overføringer, styrke de økonomiske rammene, og derved gi
bedre armslag i prioritering av kommunenes oppgaver.
St.propen er også et ledd i regjeringens mål om modernisering
og effektivisering av kommune-Norge.

Som mange kolleger har også jeg med stigende bekymring lest
Regjeringens forslag til avvikling av statlige tilskuddsordninger.
Som ett av mange tiltak – hver for seg ikke nødvendigvis særlig
dyre tiltak – foreslås her å avvikle tilskudd til investering og
drift av mobile bibliotektjenester og tilskudd til bibliotek-
lokaler. Dette kan få alvorlige konsekvenser for mobil bibliotek-
drift som et viktig og vellykket utjevningstiltak. Denne saken
har det vært kjempet mange kamper om, sist da driftstilskudd
ble gjort til en fast ordning, og bokbussentusiaster pustet
lettere - for en stund.

Bibliotekloven vil bli berørt og svekket – både § 11 og § 14 kan
stå for fall i neste runde - og derved et viktig stimulerings-
redskap for SB og for fylkesbibliotekene. Mobil bibliotekdrift er
riktignok et kommunalt ansvar, men er samtidig et sentralt,
distriktspolitisk virkemiddel for å ivareta nasjonale interesser.
Det er vanskelig, synes jeg, å få helt tak på hvordan man nå
tenker seg at de såkalte frie inntektene for kommunene, og
kommunenes eget skjønn for forvaltningen av disse, skal dekke
opp, enn si garantere for viktige, statlige tilskudd, tilskudd som
har bidradd til å sikre en viss oppfølging av overordnete,
nasjonale standarder og hensyn. Fordi det er så mange andre
“livsviktige” behov som skal betales av den kommunale kassen.

Det er et tankekors at i gode og fredelige tider når folk har nok
av det meste, da har den lettere og ofte tomme underholdning
stort spillerom. Kommersen rår, mens offentlig innsats for å
opprettholde ønsket standard for eksempel innen kultur og i et
mer langsiktig perspektiv, synes å synke proporsjonalt. Vi ser
det bl.a.i Deichman-saken. Hovedstadens bibliotek blir ikke
fremmet som et nasjonalt anliggende. Dette har helt klart med
holdninger å gjøre. I trengselstider kan trenden snu. Da Finland
hadde sin tyngste periode med høy arbeidsledighet, ble ny og
kostbar opera bygget! Det er lett å være skeptisk og mistenk-
som overfor kommunenes gode vilje og evne til å prioritere for
eksempel bibliotek, om de ikke må. Det er ikke vanskelig å
trekke slutninger om at forslag til økning i tilskudd til kultur-
bygg i ABM-meldingen, vil bli en vits.

Jeg har samtidig forståelse for at kommunene ønsker å ta hånd
om egen pengepung. I disse dager vil KS sende ut en oppfor-
dring til kommuner og fylkeskommuner om selv å øremerke
midler til kulturformål – et positivt utspill! Dersom overførin-
gene til kommunene kunne stå i forhold til minstestandarder
for velferdssamfunnet - dvs også gode bibliotektjenester - ville
det fremlagte forslag være mer spiselig. APs stortingsgruppe har
oppnådd noe. Nå er det opposisjonspartienes tur til å kjempe
for flere milliarder til lokaldemokratiene. Og vår tur til å
påvirke og overbevise gjennom alle tilgjengelige kanaler. En
ting er sikkert: Det er mange stortingspolitikere som har mye å
svare overfor kommune-Norge. Det burde ikke være så veldig
vanskelig å finne noen allierte for vår sak? 
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                                            Regnskap           Budsjett
Inntekter

Kontingent 2 524 088,67 2 500 000
Abonnement      21 600,00 25 000
Annonser      86 300,00 80 000
OU-fond      85 620,00 95 000
Kursrefusjon      86 270,52        0
Diverse inntekter              0,00 10 000
Renter      29 710,52 10 000

2 833 589,71 2 720 000

Utgifter
Kontingent AF 254 854,00 260 000
Lønn 826 489,31 940 000
Husleie, kantine 114 968,00 150 000
Datautgifter 112 380,81 115 000
Medlemssystem 43 333,00 0
Inventar        2 644,50 30 000
Porto, telekostnader 46 262,20 70 000
Rekvisita, trykkeutg. 58 271,01 40 000
Reise- og møtekostnader 157 246,10 180 000
Kursutgifter 175 132,10 170 000
Stipend 15 000,00  0
Landsmøtet 137 008,10 150 000
Bibliotekaren 273 922,90 280 000
Lokallag 118 000,00 130 000
Markedsføring  23 056,40 0
Diverse utgifter 43 372,10 50 000

2 401 940,53 2 565 000

Konfliktfond 71 595,99 60 000
OU-fond 92 497,64 95 000

2 566 034,16 2 720 000

Overskudd 267 555,55

Regnskap for BF 1999

Balanse pr. 31.12.1999
Eiendeler
Bank og kasse pr. 31.12. 967 945,20
Aksjer SALA 2 000,00
Utestående kontingent 37 410,27
Utestående annonser 1 000,00
Husleie 2000 21 630,00
Sum eiendeler 1 029 985,47

Gjeld/egenkapital
Kortsiktig gjeld 93 677,42
Konfliktfond 218 937,23
OU-fond 138  454,98

357 392,21
Egenkapital pr. 1.1. 311 360,29
Overskudd  267 555,55
Egenkapital pr. 31.12.     578 915,84
Sum gjeld/egenkapital 1 029 985,47

Oslo, 30. mars 2000
Siri Sjursen

BF nærmer seg 1000
medlemmer

Bibliotekarforbundet får stadig til-
sig av nye medlemmer. Pågangen er
naturlig nok ikke like stor som den
var i oppbyggingsfasen midt på nitti-
tallet. Men det går sakte men sik-
kert mot 1000 medlemmer i BF. Pr.
18. mai var det innmeldt 997 i for-
bundet, og av disse var 937 yrkesak-
tive. De yrkesaktive fordelte seg med
76 i staten, 23 i privat sektor, 93 i
Oslo kommune, 525 i kommunene
ellers og 220 i fylkeskommunene. Av
de 60 som ikke var yrkesaktive, var
det 31 studenter. Kjønnsfordelinga i
BF er på 91 % kvinner og 9 prosent
menn.

Nytt søkeverktøy

Nye søkemotorer lanseres stadig
vekk, og nå er det forskere ved
Adelaide’s Flinders University i Aust-
ralia som hevder å ha kommet fram
til den “ultimate søkemotor”. I følge
forskerne skal søkemotoren
“YourAmigo” gi opptil 20 ganger flere
sider enn eksisterende søkemotorer.
Bruk av avansert språkteknologi og
såkalt kunstig intelligens-teknologi
skal ifølge forskerne gi bedre ranger-
ing og relevans av søkeresultater.
“YourAmigo” forventes å bli lansert
i løpet av kort tid, og da får vi se om
dette er “keiserens nye klær” eller
om det virkelig dreier seg om en av-
ansert søkemotor.

Frisvold ny dekan på JBI

Det har denne våren vært valg på ny
ledelse ved Høgskolens i Oslo, avde-
ing for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag. Kongen på haugen
fra 1. august blir førsteamanuensis
Øivind Frisvold, som kan smykke seg
med tittelen dekan. Han overtar et-
ter Egil Fossum. Frisvold fikk 59,2 %
av stemmene, mens konkurrenten
Knut Sogstad fikk 40,8 %. Til pro-
dekan er valgt høgskolelektor Aase
Hjelde fra journalistutdanninga. I
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Bibliotekarforbundets
fond pr. 31.12.1999
Konfliktfond
Pr. 1.1. 188 965,24
Avsatt 1999 60 000,00
Renter 1999 11 595,99  71 595,99

260 561,23

Streikeutgifter  -41 624,00

Pr. 31.12.         218 937,23

OU-fond
Pr. 1.11 79 957,34
Avsatt 1999 85 620,00
Renter 1999   6 877,64  92 497,64

172 454,98

Utbetalt stipend -34 000,00

Pr. 31.12. 138 454,98

Revisjonsberetning for 1999
Vi har revidert årsoppgjøret for Foreningen Bibliotekarforbundet
for 1999 som viser et årsoverskudd på kr 267.555. Årsoppgjøret
som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter,
er avgitt av foreningens styre.

Vår oppgave er å granske foreningens årsoppgjør, regnskaper og
behandlingen av dens anliggender for øvrig.

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter
og god revisjonsskikk. Vi har gjennomført de revisjons-
handlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at
årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi
har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som
underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede
regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er
foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsopp-
gjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi
gjennomgått foreningens formuesforvaltning og interne kon-
troll.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for
foreningens økonomiske stilling pr. 311299 og for resultatet av
virksomheten i regnskapsåret i overenstemmelse med god
regnsakpsskikk.

Oslo, 040400.

AARSTAD REVISJON AS

Sjønne Aarstad

JBIs avdelingsstyre er forøvrig inn-
valgt Bjørg Halvorsen, Ragnar
Audunson, Rune Ottosen, Åse Kris-
tine Tveit og Ingeborg Westerheim,
med Solveig Gullbekk, Odd Raaum,
Søren Hvenekilde, Jofrid Holter og
Elisabeth Eide som vararepresentan-
ter. Studieleder for bibliotekarstudiet
er nå Inger Cathrine Spangen, med
Ragnar Nordlie som stedfortreder.

Göteborgs Universitets-
bibliotek beste svenske
vevsted

Blant over 20 nominerte kandidater
ble Gøteborgs Universitetsbibliotek
kåret til å ha årets beste svenske
vevsider. Det er Svenska
Bibliotekariesamfundet (SBS) som
står for denne konkurransen, som
fikk sin avgjørelse under foreningens
årsmøte i mars. Førstebibliotekar
Angelica Schneider-Larsson tok imot
utmerkelsen, som hovedansvarlig for
bibliotekets web-design. Göteborgs
UB har vev-adressa http://
www.ub.gu.se/.

Få norske bibliotek
søker EU-penger

I andre utlysning av prosjektmidler
i IST-programmet i EUs 5.
Rammeporgram for forskning og
teknologsk utvikling, kom det inn
totalt 1138 søknader. Etter ekstern
evaluering er 217 prosjektforslag
plukket ut til innledende forhand-
linger, som begynte i april. I følge
rådgiver Torill Redse i Riksbibliotek-
tjenesten var det få søknader med
norsk deltakelse denne gangen. Det
var prosjektforslag med partnere fra
UiO og UiB, men disse nådde ikke
opp. Det gjorde derimot 2 prosjekt
der RBT er partner. Disse går til gjen-
gjeld på informasjonsformidling om
programmet. Tidligere år har det
stort sett vært de “store” norske in-
stitusjonene som går igjen på søker-
lista, som BIBSYS, Nasjonal-
biblioteket, BRODD og UBO. Men også
noen folkebibliotek har meldt sin
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30. april 1998 oppnevnte regjeringa et utvalg for å utrede høgre
utdanning etter år 2000. Leder for utvalget har vært Ole
Danbolt Mjøs, med det derav følgende navnet “Mjøs-utvalget”. I
mandatet ble utvalget bedt om å foreta en bred drøfting av de
utfordringer som høyere utdanning i Norge vil stå overfor i
årene framover. 8. mai i år la utvalget fram sin innstilling
“Frihet med ansvar: Om høgre utdanning og forskning i Norge”.
Innstillinga skal nå ut på høring. Det er ventet at KUF i løpet
av 2001 utarbeider en stortingsmelding som bygger på Mjøs-
utvalgets innstilling.

I rapportens kapittel for “Sammenfatninger og forslag”, er det
et eget underkapittel som heter “Bibliotekene i høgre utdan-
ning”, der det står:

“I løpet av de siste 20 år har bibliotekene - og særlig universi-
tets- og høgskolebibliotekene - gjennomgått store forandringer.
De tradisjonelle oppgavene med ansvar for samlinger av bøker,
tidsskrifter, manuskripter, kart og annet har gradvis kommet i
skyggen av arbeidsoppgaver basert på informasjonsteknologi og
digitale hjelpemidler. Imidlertid har bibliotekene, uavhengig av
hvilke medier som benyttes, ansvar for å bygge opp samlinger
av bøker, tidsskrifter og andre typer litteratur, både på papir og
i digital form. Dette er grunnlaget for å kunne møte de
utdannings- og forskningsbehov som studenter og ansatte har,
samtidig som det er et av fundamentene for Norge som kultur-
nasjon.

I et samfunn som satser på livslang og fleksibel læring også
innenfor høgre utdanning, har fag- og forskningsbibliotekene
sentrale oppgaver. Både utdanningstilbud og bibliotektjenester
er i økende grad tilgjengelige gjennom Internett. De samme
digitalt tilgjengelige utdannings- og informasjonsressursene kan
nås, brukes og gjenbrukes, uavhengig av hvor brukerne fysisk
sett befinner seg. Den tekniske tilgjengeligheten til ressursene
er enkel, mens problemstillinger knyttet til eiendomsrett,
opphavsrett og betaling for bruk og tilgang er ytterst kompli-
serte. Problemene kan ikke løses ved enkle organisatoriske
grep, fordi den kompetanse og de ressurser som trengs for
landet som helhet ikke finnes hos en enkelt yrkesgruppe eller i
en enkelt institusjon. Det trengs et nettverkssamarbeid med
deling av kompetanse og ressurser, med klar plassering av
ansvar for drift og vedlikehold av digitale tjenester.”

Og så blir utvalgets forslag på dette området listet opp:

“- Det må etableres ordninger som sikrer alle studenter under
utdanning tilgang til nødvendige informasjons- og
dokumentasjonstjenester, uavhengig av hvor de bor i landet.

- Etter- og videreutdanningen i næringslivet bør inkludere
avsetninger til kjøp av spesialtilpassede informasjons- og
bibliotekressurser.

- Det bør satses sentralt på nasjonale lisensavtaler for tilgang
til elektroniske informasjonsressurser.

- Det bør innføres et nasjonalt system for kompensasjon for
netto bidrag til det nasjonale fjernlånsystemet. Et slikt
system må utvikles i samarbeid med andre sentrale institu-
sjoner på bibliotekområdet, som Nasjonalbiblioteket og
Statens bibliotektilsyn.

Mjøs-utvalget er ute
Erling Bergan
Redaktør

interesse, blant annet Bergen Offent-
lige Bibliotek.

IST står for “Information Society
Technologies Programme”, og innen
EUs 5. Rammeporgram er det dette
som er av særlig interesse for
biblioteksektoren. Bibliotek-
forskningsprogrammet er ikke vide-
reført i den form det fremsto i 4.
Rammeprogram. IST-programmet er
delt i følgende aktiviteter: Systemer
og tjenester for samfunnet, Nye ar-
beidsmetoder og elektronisk forret-
ningsvirksomhet, Multimedia inn-
hold og verktøy, Viktige teknologier
og infrastruktur, Generiske
teknologier og infrastruktur.
Prosjektmidler blir tildelt i flere run-
der. Det er altså 2. runde som går
nå. I år 2000 er det i alt planlagt 3
utlysninger. For informasjon om pro-
sjekter som fikk støtte i 1. tildelings-
runde, se http://www.cordis.lu/ist/
projects.htm.

Tre ess med bibliotek-
kronikk

Under tittelen “Bibliotek i omstil-
ling” skrev de tre “s”-ene Helge
Salvesen (bibliotekdirektør ved UB
Tromsø), Paul Stray (bibliotek- og IT-
direktør ved Norges landbrukshøg-
skole) og Leiv K. Sydnes (leder av
bibliotekstyret ved UB Bergen) en
kronikk i Aftenposten 5. mai. Tema
var ABM-meldinga og den
stemoderlige behandlinga som fag-
og forskningsbibliotekene hadde fått
der. De slår innledningsvis fast: “Et
slående trekk ved denne meldingen
er at de nærmere 400 universitets-
og høyskolebibliotekene, som har
ansvar for vitenskapelig og faglig lit-
teratur og som har ca. 1600 medar-
beidere med samlet budsjett på 682
millioner kroner i 1998, bare omta-
les perifert. I stedet har meldingen
konsentrert seg om folkebibliotekene
og Nasjonalbiblioteket, og bare over-
fladisk omtales det ideelle mål å få
til et enhetlig bibliotektilbud i Norge.
Det er dessuten tvilsomt om forny-
else av det norske biblioteksystem,
som forvalter budsjetter på ca. to
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- Det må etableres systemer som sikrer lagring og tilgang til
eldre elektroniske dokumenter i regi av BIBSYS og Nasjonal-
biblioteket.

- De opphavsrettslige unntak som gjelder for trykt materiale
bør videreføres og videreutvikles også for elektronisk mate-
riale.

- Det bør etableres et kompetansesenter for praktisk kontrakts-
rett, opphavsrett og patentrett innen norsk universitets- og
høgskolesektor.”

Senere i rapporten er det et eget kapittel som behandler
universitets- og høgskolebibliotekene på bred basis. Der blir
både ressurssituasjonen, opphavsrettproblemer, IT-spørsmål,
tjenester til fjernstudenter, m.m. tatt opp. Bibliotekenes
betydning når høgskoler og universitet beveger seg fra “fra
undervisning til læring” har absolutt ikke gått Mjøs-utvalget
hus forbi. De sier blant annet at det synes å være “en voksende
erkjennelse i eierinstitusjonene av at fag-og forsknings-
bibliotekene må bli en viktig og aktiv del av et fleksibelt og
forskningsbasert læringsmiljø”.

Og i forlengelsen av dette har rapporten også fått med seg
høgskole-trenden med læresentra, der bibliotekene inngår:
“Mange høgskoler og universiteter planlegger nå å etablere
såkalte fysiske læringsressurssentre for studentene, der tett
samarbeid mellom lærere og informasjonsspesialister samt
utstrakt bruk av PC er blant hovedelementene. Mange universi-
tets- og høgskolebibliotek har i løpet av de siste ti årene fått
nye lokaler i nye bygg eller tilbygg/ombygg. Dette har resultert
i større enheter og bedre utnyttelse av ressurser/ressursdeling.
Spørsmålet er om lokalene vil egne seg for etablering av
læringsressurssentre - med stort innslag av PCer og med
samarbeid mellom bibliotekarer og undervisningspersonale om å
tilrettelegge informasjonstilgangen for studentene. Situasjonen
kan synes paradoksal. Nettopp Internett og mulighetene for
interaktiv læring uavhengig av lærestedene som fysiske steder,
fører til behov for å utforme biblioteklokaler på andre måter.
Forklaringen er at man kombinerer læring og bruk av informa-
sjonsressurser. Til dette formålet trengs det egnede opplærings-
plasser - fysisk sett.”

I kapittelet om “Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens
betydning”, heter det blant annet: “Den økte elektroniske
publiseringen vil neppe minske bibliotekarenes betydning for
forskning og utdanning. Det vil være behov for mennesker med
spesialkompetanse i å innhente og vurdere faglitteratur over
nettet og i spesielle internasjonale databaser.”

En klar holdning til spørsmålet om bl.a. bibliotekbudsjettenes
størrelse finner vi i kapittelet “Kvalitet og effektivitet i
læringsmiljøet” der vi finner følgende formuleringer: “Noe av
problemene ved manglende kvalitet i høgre utdanning vil
kunne tilskrives tradisjonelle arbeidsformer, etablerte holdnin-
ger og for liten interesse for omstilling og nytenking. Men sett i
lys av den betydelige veksten innenfor utdanningssektoren vil
det ikke være mulig å diskutere spørsmålet om kvalitet uavhen-
gig av spørsmålet om ressurser. Veksten i søkningen til høgre
utdanning legger press på en rekke infrastrukturelle forhold
ved institusjonene, bygninger, grupperom, kontorer, bibliotek,
lesesalsplasser, teknisk utstyr osv. Forholdstallet mellom antall
lærere per student er blitt vesentlig svekket, og det vil være
feil å tro at alle disse forholdene ikke har hatt konsekvenser for
kvaliteten på høgre utdanning i de siste tiårene. Utviklingen vil
måtte møtes med økt studieintensitet, nytenking, omstilling og
systematisk kvalitetsutvikling. Men etter utvalgets vurdering �

milliarder kroner årlig, kan skje ved
at det blir en del av en samhandlende
sektor for arkiver, biblioteker og
museer, som meldingen legger opp
til. Selv om disse tre institusjons-
typene har likhetstrekk, spiller bi-
bliotekene en mye mer omfattende
og aktiv rolle i dagligliv, utdannelse
og forskning enn museene og arki-
vene”, skriver de tre s-ene, og viser
til at biblioteksektorens deling mel-
lom to departement trolig er forkla-
ringen på den skjeve beskrivelsen.

I den tankevekkende kronikken trek-
ker de opp noen utfordringer “som
krever handling på bred basis, hvis
Norge ikke skal bli akterutseilt”. Det
er behovet for et nasjonalt elektro-
nisk forskningsbibliotek, med solid
finansiell opp-backing fra staten,
som er et hovedanliggende for kro-
nikk-forfatterne. De påpeker Norges
jumbo-rolle i Norden i denne sam-
menhengen. De går videre med å
drøfte hvordan bibliotekene ved våre
utdanninsinstitusjoner må takle det
som forfatterne kaller et
“sosiokulturelt og økonomisk
paradigmeskifte”, der “forskning og
undervisning på høyt nivå er blitt
en viktig økonomisk faktor”. De et-
terlyser mer fokus på “undervisnings-
kvalitet målt ut fra eksamen-
resultater” og mindre på “byråkra-
tiske kontrollrutiner”. Og dette stil-
ler store krav til institusjonenes fag-
biblioteker: “Bibliotekenes grunnleg-
gende utfordring i møtet med dagens
og morgendagens  informasjons-
samfunn er å forene ansvaret for
kunnskapsformidling i vitenskapelig
og kulturhistorisk forstand med ut-
vikling av effektive informasjons-
systemer tilpasset arbeids- og studie-
måtene som kommer i kjølvannet av
informasjonsteknologien.” Og der-
med beskriver de læringssentra som
løsning på denne utfordringa, der
bibliotekene bør bli “faglige service-
enheter, engasjert i produksjon av
digitale læremidler, i pedagogisk ut-
viklingsarbeid og i referanse- og in-
formasjonsarbeid”.

Salvesen, Stray og Sydnes legger vekt
på å se “hele det norske bibliotek-
systemet som en felles ressurs”.
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Ifølge en nylig offentliggjort studie utført av NPD Group Inc.
sier de fleste web-brukere at søkeverktøyene alltid eller nesten
alltid finner informasjonen de leter etter. Lojaliteten til
søkeverktøyene er også høy – web-brukere bruker ofte samme
søkeverktøy selv om det ikke alltid finner riktig informasjon.

Undersøkelsen viser at 82 % av brukerne fant den informasjone
de søkte, og dette er en liten økning fra 77 % i undersøkelsen
som ble utført våren 1999. 39 % av web-brukerne betegner sitt
favoritt søkeverktøy som ”utmerket, ypperlig”, en økning fra
33 %. Hele 77 % av brukerne sa at de foretrakk å bruke samme
søkeverktøy for å gjøre en nytt søk i stedet for å gå til et annet
søkeverktøy. Bare 19 % ville utføre det samme søket ved hjelp
av et annet søkeverktøy. Videre opplyser 60 % av brukerne at
de lager bokmerker/favoritter til søkeverktøy, noe som er en
økning fra 50 % fra forrige undersøkelse. Dette indikerer en
større kundetilfredshet blant brukerne av web-søkeverktøy. Når
det gjelder selve søkingen, så viser undersøkelsen at brukerne
over tid endrer søkestrategi – bare 45 % av brukerne i den siste
undersøkelsen oppga at de bruker mer enn ett ord. I undersø-
kelsen fra våren 1999 var det hele 60 % som oppga at de brukte
mer enn ett ord. 29 % bruker bare ett ord, 9 % bruker hele
setninger og 18 % oppgir å bruke andre søkemuligheter som
søkeverktøyet gir.

Yahoo! er fortsatt det søkeverktøyet flest brukere anbefaler til
venner, tett fulgt av AltaVista. Videre nedover på lista finner
man Netscape og Excite. Interessant er det å merke seg at
Google, som ble lansert sist høst, er blitt svært populær på
grunn av bl.a. resultatrelevans, brukervennlighet, hastighet,
pålitelighet og omfanget av søke-resultatet.

I følge NPD er undersøkelsen utført på bakgrunn av respons fra
33 000 mennesker som svarte via ”banner-invitasjoner” lagt ut
på de 13 deltagende søkeverktøyene i løpet av første kvartal
2000. Mer informasjon om undersøkelsen: http://
www.npd.com/corp/press/press_000509.htm 

Stadig større tilfredshet
med søkemotorene
Klaus Jøran Tollan
Bibliotekar
Høgskolen i Hedmark

vil det ikke være mulig å heve kvaliteten i høgre utdanning
vesentlig uten en betydelig tilførsel av ressurser til dette
området.”

Det er mye som tyder på at Mjøs-utvalget kan bli like heftig
debattert blant bibliotekarer som ABM-meldinga har blitt det.
Det er ingen grunn til sektor-vis interesse for de to dokumen-
tene, de griper begge inn i hverdagen til de fleste bibliotekarer
i Norge. Men kanskje bibliotekmiljøet ser mer positivt på
Mjøsutvalgets innstilling enn på ABM-meldinga? 

�

Avslutningsvis kommenterer de man-
glene som ligger i ABM-meldinga på
dette punkt, og at det står svært lite
om de store utfordringene norsk
bibliotekvesen står overfor. De skri-
ver til slutt: “Særlig ille er det at
Nasjonalbibliotekets viktige rolle i
utviklingen av fag- og forsknings-
biblioteksektoren ikke er tilstrekke-
lig omtalt. Stortinget kan dermed
forledes til å tro at alle utfordringer
i biblioteksektoren løses ved å opp-
rette et nytt statlig samordnings-
organ for biblioteker, museer og ar-
kiver.   Fag- og forsknings-
bibliotekene har intet der å gjøre,
forhåpentlig heller ikke Nasjonal-
biblioteket.”

Lite norsk publisering

I tidsrommet 1994-1998 sto USA for
38 prosent av publiserte artikler og
Storbritannia, Japan og Tyskland for
i underkant av 10 prosent hver. Nor-
ges andel av artikkel-produksjonen
utgjør 0,7 prosent. Det er lavere enn
både Sverige med 2,1 prosent, Dan-
mark med 1,0 prosent og Finland med
0,9 prosent, i følge NTB.

Gulbraar om sam-
biblioteket i Härnösand

I februar ble det holdt en konferanse
i den svenske byen Härnösand. An-
ledningen var innvielsen av det mye
omtalte Sambiblioteket i Härnösand,
og tittelen for konferansen var “Nya
tider - nya bibliotek, eller sambo i
nöd och lust” Det var ca. 350 delta-
kere på konferansen, men bare 2 fra
Norge. Hovedbibliotekar Kari
Gulbraar, Høgskolen i Oslo, har skre-
vet en artikkel som tar utgangspunkt
i denne konferansen og lagt den ut
på internett. Her polemiserer hun
innledningsvis med at det var få nor-
ske på konferansen: “Med tanke på
situasjonen i Norge der man i årevis
har forsøkt å få tidsmessige forhold
for hovedstadens folkebibliotek, og
der en rekke høgskolebibliotek har
mildt sagt primitive lokaler, er det
underlig at ingen av følgende instan-
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Søkertall til Institutt for dokumentasjonsvitenskap sine studie-
tilbud ved Universitetet i Tromsø er ikke skilt ut i Samordna
Opptak sine tall-oppstillinger. Både bibliotekkunnskap og
dokumentasjonsvitenskap, de to fagene som inngår i
bibliotekarutdanninga i Tromsø, hører inn under sekke-
betegnelsen for de frie fagstudiene ved Universitetet i Tromsø.

Dokumentasjonsvitenskap grunnfag har oppstart kun i vår-
semesteret og der går det nå 32 registrerte kandidater. De skal
avlegge eksamen til jul, opplyser førstekonsulent Helen Mæhre
ved Institutt for dokumentasjonsvitenskap.

Dok.vit. mellomfag hadde eksamensavvikling nå i mai, med 22
kandidater som hadde meldt seg opp til eksamen. Neste
mellomfagskull tas ikke opp før til våren 2001, forteller Helen
Mæhre. Som tidligere meldt i Bibliotekaren, satser Institutt for
dokumentasjonsvitenskap på at flest mulig fullfører alle de 50
vekttallene innen bibliotek/dok.vit.-fag som instituttet tilbyr.
Dette oppnår de ved å kreve fullført dok.vit. grunnfag (20
vekttall) før opptak på bibliotekkunnskap grunnfag (20
vekttall), og i tillegg legge inn et mellomrom på ett semester
mellom dok.vit.grunnnfagseksamen og starten på grunnfaget i
bibliotekkunnskap. Og det er nettopp i dette “mellomrommet”
at dok.vit. mellomfag (10 vekttall) tilbys.

Bibliotekkunnskap grunnfag har også eksamensavvikling i disse
dager. 16 kandidater hadde meldt seg opp til eksamen. Institut-
tet tar opp nye kandidater høsten 2000 og regner med et kull
på rundt 20 studenter. Men det finnes altså ikke egne tall skilt
ut for søkningen til dette studiet nå.

Dokumentasjonsvitenskap hovedfag hadde 5 søkere innen
fristen gikk ut nå. Det er allerede 4 hovedfagskandidater i
systemet, forteller Helen Mæhre til Bibliotekaren. 

Nok studenter i Tromsø
Erling Bergan
Redaktør

ser var representert: Statens biblio-
tektilsyn, Riksbibliotektjenesten,
Deichmanske bibliotek, Norsk
bibliotekforening, for ikke å snakke
om de utdanningsinstitusjoner som
utdanner framtidens bibliotekarer.”
Du kan lese hele artikkelen på http:/
/www.hioslo.no/bibl/fakta/litt/
sambiblioteket.htm.

Nupedia

En ny nettbasert leksikal tjeneste er
under etablering under navnet
“Nupedia”. Det dreier seg om et
“Open Content Encyclopedia”, der
innholdet og avledete verker fra det
skal være fritt tilgjengelig for alle og
enhver. Initiativtakerne sier de plan-
legger dette til å bli “the largest ge-
neral encyclopedia in history”, så her
er i hvert fall ambisjonene svære nok
til å slå Encyclopedia Britannica - i
omfang. De sier også at artiklene i
verket skal kvalitetsvurderes. Det
står eiere med betydelige finansielle
ressurser bak, sier de selv. Nå invite-
rer de forfattere, redaktører, m.m.
innen alle fagområder til å bidra i
arbeidet med å bygge opp verket.
Med begrepet “open content” mener
initiativtakerne at enhver kan bruke
Nupedia-artikler til et hvilket som
helst formål, også kommersielt, så
lenge Nupedia blir angitt som kilde,
og så lenge den som videre-distribu-
erer informasjonen ikke forsøker å
begrense andre fra å distribuere den
samme informasjonen. Nupedia skal
altså være “open content” på samme
måten som Linux og Open Directory
Project (dmoz.com) er “open source”.
De håper å samle like mange talent-
fulle bidragsytere som disse to pro-
sjektene har greidd. Se forøvrig hvor-
dan dette prosjektet skrider fram på
http://www.nupedia.com/. Der kan
man også tegne seg som medlem,
som er gratis.

Amazon.com øker mest

Nettbokhandelen Amazon.com har
rapportert om kjempetap i første
kvartal i år, melder Digi.no. Men de

Det foregår for tiden en vellykket prosess for å slå sammen
Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) og Svenska
bibliotekariesamfundet (SBS). En rekke møter er avholdt og
vedtak fattet for å nå målet om én allmenn bibliotekforening i
Sverige. Den siste viktige hendelsen var SABs årsmøte 9. mai,
der medlemmene gikk inn for nytt navn, organisasjonsmodell
og vedtekter for å kunne gjennomføre sammenslåinga med SBS.
Siste etappe i prosessen går nå, og det hele avgjøres 16. juni.
Da har SBS har sitt ekstraordinære årsmøte for å vedta oppløs-
ning av sin forening. Hvis dette skjer, oppstår Svensk
Biblioteksförening fra samme dato. For mer informasjon, se
http://www.sab.se/ eller http://ww.bibliotekariesamfundet.se/ 

Svenskene samler seg i
én bibliotekforening
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Det er Øivind Frisvold som sier dette til Bibliotekaren, på
spørsmål om han er fornøyd med kontakten mellom bibliotekar-
utdanninga og bibliotekmiljøet. Bakgrunnen er at Statens
bibliotek- og informasjonshøgskole midt på nittitallet ble
innlemmet i den nye Høgskolen i Oslo (HiO), og plassert
sammen med journalistutdanninga. Den nye enheten fikk
navnet “Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjons-
fag” (JBI). Avdelinga velger sin faglige leder for tre år av
gangen, og vedkommende får den akademiske tittelen “dekan”,
med “prodekan” som sin nestleder. De tre siste årene har
journalisten Egil Fossum vært dekan, og bibliotekaren Øivind
Frisvold prodekan. Etter vårens valg rykker Frisvold helt til
topps på avdelinga. Fra 1. august og tre år framover er han
dekan på JBI. Vi slo av en prat med Øivind Frisvold om dekan-
jobben, om forholdene på JBI, om forholdet til journalistene,
om bibliotekets rolle i utdanninga, m.m.

- Det fristet å ta imot dette vervet?

- Det er en spennende jobb. I begge utdanninger skjer det store
forandringer.

- Skal du fortsette å undervise?

- For meg er undervisning og læring så viktig at jeg ville få
fullstendig abstinens hvis jeg ikke var i nærheten av et kateter.
Så jeg skal ikke legge det helt av meg. Men jeg må begrense
det. Det er mange andre ting som skal gjøres.

- Hvilke fag er det du skal undervise i?

- Til høsten skal jeg ha noen timer i et fag som etter den nye
studieordningen heter Bibliotek og samfunn. Jeg skal få lov til
å snakke litt om bibliotekhistorie.

Frisvold til
topps på JBI

selger likevel mer enn noen gang og
fikk i samme perioden 3,1 millioner
nye kunder. Selskapet solgte bøker
og andre artikler for 574 millioner
dollar (over 5 milliarder norske kro-
ner). Dette er nesten en dobling fra
første kvartal i fjor, da selskapet
solgte for 293,6 millioner dollar.

Endelig samlet til ett
postliste-rike

Bibliotek-Norge er endelig samlet til
ett postliste-rike. Nasjonalbiblioteket
har etablert tre elektroniske
diskusjonslister med hele bibliotek-
sektoren som målgruppe. Listene er
åpne for alle interesserte, men man
må melde seg inn i en liste for å
kunne delta i diskusjonen i listen.
De tre listene er
biblioteknorge@nb.no (for generell
diskusjon om bibliotekspørsmål),
referanse@nb.no (for referanse-
spørsmål) og ledigstilling@nb.no (for
stillingsannonser). Alle meldinger til
listene legges i et digitalt arkiv som
er søkbart via Internett. Dermed har
Statens bibliotektilsyn sagt at de skal
legge ned sin sektorspesifikke liste
etter en kort overgangsperiode. Riks-
bibliotektjenesten har sagt at de vil
opprettholde sine sektorspesifikke
lister. Men det blir neppe lenge før
de må innse at deres generelle
diskusjonsliste bibliotek@rbt.no blir
uinteressant, når de fleste også innen
fag- og forskningsbibliotekene vil
foretrekke å føre sine synspunkter
fram på biblioteknorge@nb.no. I
mellomtida kan vi stusse på hvor-
dan RBT formulerer dette på sin
hjemmeside: “RBT gjør oppmerksom
på at Statens bibliotektilsyn har en
egen postliste som retter seg mot
folkebiblioteksektoren og at
Nasjonalbiblioteket også har noen
postlister”.

Målpris til vevleseren
Opera

Noregs Mållag har gitt årets Målpris
til to svært ulike prisvinnere. Guri

- Jeg synes kontakten mellom bibliotekarutdanninga og bibliotek-
miljøet fortsatt er god. De første par årene etter høgskolesammen-
slåingen måtte vi riktignok bruke mange krefter på å bygge høgsko-
len internt. Men kontaktnettet er rimelig godt nå. Det er kursvirk-
somheten som er det viktigste bindeleddet. Det er nesten til enhver
tid ett eller annet kurs som arrangeres her. Det vil si at de fleste av
de som underviser får kontakt med bibliotekarer på kurs. Jeg tror
også at mange bibliotekarer fortsatt føler tilhørighet til bibliotek-
utdanningen her, selv om bibliotekhøgskolen ikke eksisterer lenger.
Og vi ser at bibliotekorganisasjonene er aktive med å fremme øn-
sker om etter- og videreutdanningstilbud. Vi ønsker oss jo bibliote-
karer som er stolte av utdannelsen sin og anbefaler utdannelsen til
andre. Det tror jeg vi har lykkes med.

Tekst & foto:
Erling Bergan
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- Et spennende
tema?

- Det er viktig med
bibliotekhistorie i
en tid med så store
forandringer som
nå. Om du ikke
akkurat kan lære så
mye av historien, så
kan du bedre forstå
dynamikken i
forandringer.
Bibliotekene har
forandret seg
grunnleggende
mange ganger. Når
samfunn og tekno-
logi har skifta
karakter, så er de
gode bibliotekene
på banen, fanger det
opp og tilpasser seg på en utmerket måte. Bibliotek oppstår i
nye varianter. Det å se disse forandringene tror jeg er viktig for
unge mennesker som kanskje tar bibliotekene for gitt.

- Er det interesse for bibliotekhistorie utenfor JBI?

- Jeg tror den er økende. Det er stor interesse for bibliotek-
historie internasjonalt også. Her hos oss er det flere som har
kommet inn på bibliotekhistoriske temaer i forskningsarbeidene
sine. Og det er jo interessant at vi er i en bransje som har en
historie. Hvis du ser på kulturfeltet, for eksempel, så er det
ikke mange institusjoner som har to hundre år på baken, med
noenlunde sammenhengende historie. Det er en veldig styrke.
Men det betyr også at vi må reflektere over hvilke idealer det er
verdt å ta med seg videre, og hvilke som ikke er det.

- Bibliotekstudiet og journalistikkstudiet ser ut til å leve
atskilte liv på JBI. Er dette noe man må innfinne seg med eller
er det noen grep du ønsker å gjøre for å knytte disse to miljø-
ene nærmere sammen.

- For det første så må man begynne i en ende. Det er gjort et
godt arbeid med å bringe disse to fagene sammen på
forskningsplanet. Vi har felles fou-utvalg, felles forsknings-
ledelse og felles forskerforum. Interessen for hverandres
arbeidsområde må skapes et sted, og dette har vært et godt
sted å begynne.

- Hva med undervisning?

- Det er mulig å lage gode tverrfaglige studietilbud her. Det
mest naturlige sted å starte er med det som går på litteratur-
søking og kildekritikk. Det er fag som utvikler hverandre og
som det undervises i ved begge utdanninger. Det skjer allerede
et samarbeid på dette området, selv om det ikke er de samme
lærerne som underviser begge steder. Men generelt er det et
mål å få til friere flyt mellom utdanningene. Men det er for-
skjellige utdanninger. For journalistene er den preget av det de
først og fremst skal beherske skrivevirksomheten. Studiet har
en tydelig veiledningspedagogisk arbeidsform, som går på å
skrive og rette og skrive og rette og få tilbakemelding. Dette er
viktig i journalistutdanningen. Kjernefagene kan heller ikke
sies å være de samme. Men vi har mange interessante berørings-
punkt. Begge yrkene jobber jo med tekst. Men det blir galt å

Vesaas fikk prisen for arbeidet sitt
for den nynorske barnelitteraturen.
Mer overraskende var den andre pris-
vinneren. Opera Software ble tildelt
Målprisen 2000 fordi de har utviklet
nynorsk programvare. Om ikke ny-
norsk blir fullverdig IT-språk i løpet
av noen år, vil språket vårt bli satt
på sidelinja i løpet av en generasjon,
uttaler styret i Noregs Mållag i sam-
band med pristildelinga. De påpeker
at skjermmiljøet som møter oss er
på bokmål, dersom det ikke er på
engelsk. Programvareprodusentene
har ikke vist interesse for nynorsk
og myndighetene har vært trege å få
på banen, heter det fra Noregs Mål-
lag, som deler ut Målprisen med
ujevne mellomrom til personer som
på ulike måter har gjort en stor inn-
sats for nynorsken på felt som er
særlig viktig for språket.

Databasen Norge i 1814
er åpnet

1814 er blitt karakterisert som det
merkelige året i norsk historie, det
året Norge fikk “friheten i gave”. Til
tross for at grunnlovsåret er et av de
mest omdiskuterte i norsk historie-
debatt, har det ikke foreligget en
samlet bibliografi over 1814-littera-
turen. Ikke før 11. mai, da kultur-
minister Ellen Horn foretok den of-
fisielle åpninga av databasen Norge
i 1814 i Nasjonalbiblioteket i Oslo.
Databasen er et resultat av et sam-
arbeidsprosjekt mellom Eidsvoll 1814
- Rikspolitisk senter, Nasjonal-
biblioteket og Stortinget. Norge i
1814 blir å finne blant Nasjonal-
bibliotekets databaser, og er bereg-
net både på forskere og et bredt
historieinteressert publikum. Den
rommer monografier, artikler i bøker
og tidsskrifter, oversiktsverk, biogra-
fier, dagbøker, erindringer og kilde-
samlinger for tidsrommet 1815-1999.
Selve 1814 er allerede dekket gjen-
nom Ragnar Anker Nilsens Hva fikk
nordmennene å lese i 1814? Databa-
sen Norge i 1814 er utarbeidet av
historikeren Mari Jonassen under le-
delse av en styringsgruppe. Samar-
beidsprosjektet må regnes som gan-

�

Påtroppende dekan Øivind Frisvold blant bibliotekarer i JBIs
bibliotek: Anne Kristin Hegdal til venstre og Sissel Stork til
høyre. Dette biblioteket er ikke lenger administrativt underlagt
JBI, det er nå en del av høgskolens felles bibliotektjeneste.
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stille for store krav til fellesskap mellom de to studiene. De må
få beholde egenarten sin.

- Er det kunstig at bibliotek- og journalistutdanningene er
plassert sammen?

- Nei, det er ikke unikt for Norge at nettopp disse er slått
sammen til en avdeling. Det er mange andre steder i verden der
medieutdanninger og bibliotekutdanninger holder til under
samme tak. Og det går aldeles utmerket.

- Hvordan opplever du da at regjeringa på folkebibliotek-
området grupperer arkiv, bibliotek og museum sammen, mens
høgskolebibliotek preges av læresentertrenden som beveger oss
i retning IT og pedagogikk, og her på JBI altså bibliotek og
journalistikk sammen. Er bibliotekfaget ute av stand til å se
hvilke partnere som er naturlig for oss?

- Jeg tror bibliotekfaget passer i nesten samtlige sammenhen-
ger. Det er jo en metode som handler om å beskrive og lagre og
gjenfinne dokumenter. I vår tid kan du nesten ikke tenke deg
en bransje der denne metoden ikke er interessant. Så om noen

kobler seg med museer og andre
med pedagogikk, så viser det bare
fagets anvendelighet.

- Ser du noen tendenser i sam-
funns- eller bibliotekutviklinga som
kommer til å prege bibliotekar-
utdanninga de nærmeste åra.

- Bibliotekfeltet viser stor interesse
for oppdatering. Vi har et forholds-
vis stort yrkeskorps med ulik og
tildels høy gjennomsnittsalder. Det
er en stor utfordring å bidra til
kontinuerlig oppdatering i et yrke
hvor det skjer så mye hele tiden.
Etterspørselen etter etter- og
videreutdanning kommer bare til å
øke på. Jeg tror utdanning kommer
til å bli livsprosjekter for
mange.Man får kanskje mer opp-
delte utdanninger, mer sammen-
satte utdanninger. Noen vil kanskje
studere forskjellige steder, både i
Norge og i utlandet. De vil komme
og kombinere dette med utdan-
ningstilbud hos oss. De vil komme
tilbake og ta påfyll, utvidelser og

hovedfag. Vi regner med at kompetanse-etterspørselen blir stor
i et yrke med kontinuerlig behov for oppdatering. Nå er det
økende interesse og bevissthet rundt dette i hele høgskolen.
Det er et felt med mange aktører, og høgskolen vil være med. Vi
har forsvidt alltid syntes at etter- og videreutdanning har vært
viktig for oss å videreføre fra Statens bibliotekskoles tid også.

- Har du inntrykk av at bibliotekarutdanninga har en god
posisjon innad i Høgskolen i Oslo?

- Absolutt. Både journalist- og bibliotekarutdanningene er
såkalte knutepunktinstitusjoner i Norgesnettet. Det betyr at
høgskolen har prioritert dette feltet og har det som satsingsom-
råde. Dessuten må jeg nevne at årets søkertall til bibliotekar-
utdanningen er positive, og det påvirker høgskolen når den skal
prioritere hvilke utdanninger den skal satse på.

ske godt i tråd med tankene i ABM-
meldinga, som nettopp poengterer
verdien av denne typen samarbeid.
Under lanseringa i Nasjonal-
bibliotekets lokaler i Drammensveien
11. mai, var det avdelingsdirektør
Sissel Nilsen som ønsket velkommen.
Foruten Ellens Horns offisielle åpning
av databasen, ble det spilt
“bernadotte-musikk” og historikeren
Odd Arvid Storsveen orienterte om
1814-litteraturen.

Frank Aarebrot om
fagforeningsflukt

I et oppslag i siste nummer av
Forskerforum, tidsskrift for Norsk
Forskerforbund, advarer valgforsker
Frank Aarebrot mot fagforeningsflukt
blant unge akademikere. Bakgrunnen
er at AF og Akademikerne er vinnere
i kampen om nye medlemmer med
høyere utdanning, mens LO-forbun-
dene sliter tungt med å rekruttere
unge mennesker med universitets-
bakgrunn. “Forskyvningen er ikke
ideologisk betinget, den handler om
fagforeningers evne til å tilpasse seg
strukturene i dagens arbeidsliv”, sier
Frank Aarebrot. Han advarer Forsker-
forbundet mot å ta situasjonen for
gitt, og tro at medlemsmassen vil
være lojal for all framtid. Det kreves
hard jobbing for å skaffe nye med-
lemmer og for å holde på dem man
allerede har. FAFO-rapporten
“Organisasjonsgrader i norsk arbeids-
liv 1945-1998” viser at det i 1998
var 54.9 prosent av de sysselsatte i
Norge som var organisert. Tallet har
holdt seg forbausende stabilt de siste
20 årene. Men andelen av de syssel-
satte som er medlem i LO har sunket
fra 38.2 prosent i 1980 til 29.4 pro-
sent i 1998. Tilsvarende steg ande-
len som var organisert utenfor LO fra
18.6 prosent i 1980 til 25.5 prosent i
1998. Av de 25.5 prosentene var 9.4
i YS, 6.5 i AF, 3.8 i Akademikerne,
og 5.7 var frittstående. Årsaken til
at LO favner om en mindre andel av
de sysselsatte enn tidligere, er i følge
rapporten ikke utmeldinger, men
manglende tilvekst av medlemmer.
Aarebrot ser ikke dette som en ideo-

�

Det er en stor utfordring å bidra til kontinuer-
lig oppdatering i et yrke hvor det skjer så mye
hele tiden, sier Frisvold. Han forventer økende
etterspørsel etter etter- og videreutdanning.



Side 13Bibliotekaren - 6/2000

... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

- Dere har markedsført dere godt i det siste?

- Det er ikke vi som rekrutterer studenter aleine. Det er det
viktig å si. Det er gode bibliotek og gode bibliotekarer som
skaper interesse for sitt arbeid som gjør at unge mennesker blir
interessert i bibliotek. Vi ønsker et godt samarbeid med biblio-
tekene for å skape interesse for yrket.

- Hvordan merker dere konkurransen fra bibliotekarutdanninga
i Tromsø, tilbudet i Nesna, og etterhvert en mulig bibliotekar-
utdanning i Bergen?

- Jeg synes det er positivt med dette mangfoldet. Utdanningene
har forskjellig vinkling. Det gjør at det kanskje er flere som
velger bibliotekyrket fordi det er muligheter til å sette sammen
og hente fra utdanninger med ulik profil. Det er ikke bare
geografiske hensyn som påvirker valg av utdanning. Det faglige
mangfoldet virker også positivt.

- Hvordan står det til med kvaliteten på det faglige personalet
her for tida?

- Det er nettopp gjennomført en evaluering i regi av Norges-
nettrådet. De er svært godt fornøyd både med forsknings-
innsatsen her og med at begge utdanninger har satset såpass
sterkt på oppdatering gjennom forsknings- og utviklingsarbeid.
Det får vi sterk ros for. Dette har etterhvert blitt noe som står
sentralt i kvalitetsarbeidet. Det er ikke nok å være en god
lærer. Du må ha noe å meddele også. Og forskningsbasert
undervisning er viktig både for høgskoler og universitet.

- Med forskningsbasert undervisning mener du at lærerne
faktisk forsker selv?

- De forsker selv og de er i stand til å vurdere internasjonal
forskning og bringe det inn i undervisningen. Det har mye å si
for fornyelsen i et yrke at det er noen som gjennom egne
forskningsarbeider blir tvunget til å følge med, ikke bare i det
de forsker i selv, men i et stort felt. Det er kostbart å bygge opp
og det tar tid. Men vi har prioritert det. Det er en investering
som betyr at du sår ett år og høster seinere.

- Det må være spesielt viktig at evnen til faglig oppdatering blir

logisk endring. “Folk tar nok ikke
farvel med LO-systemet eller lar være
å melde seg inn i et LO-forbund ut
fra ideologiske hensyn. Dette er nok
mer et spørsmål om fagforeningene
makter å ta medlemmenes behov på
alvor”, sier Aarebrot til Forskerforum.
Han mener LO-forbundene etter hvert
har fått store legitimitetsproblemer
blant folk med høyere utdanning, og
at manglende fokusering på
studiefinansieringsordningen må ta
mye av skylda. “Tiden har gått litt
for fort for fagforeningslederne på
Youngstorget. LO har ikke klart å til-
passe seg strukturene i dagens ar-
beidsliv - overgangen fra industri-
samfunn til informasjonssamfunn.
Folk med høyere utdannelse har kom-
met i andre rekke i det sentrale
fagforeningsarbeidet” sier Aarebrot,
som roper et varsko mot at nye ar-
beidstakere i informasjonssamfunnet
kan komme til å gi opp fag-
organisering som prinsipp, dersom
ikke fagforeningene endrer strategi.
“Kollektivtankegangen svekkes i in-
formasjonssamfunnet - skillet mel-
lom workers og management forvi-
trer. Eierskap og lønn blir sidestilt
etter hvert som akademikerne star-
ter nye konsulentselskaper og selv-
stendige it-selskaper. Dermed vil fag-
foreningene også spille en mindre
rolle”, spår Frank Aarebrot, som til
daglig er førsteamanuensis ved In-
stitutt for sammensliknende politikk
ved Universitetet i Bergen.

Endringer for NLS-bi-
blioteket

Nasjonalt læremiddelsenter (NLS)
avvikles 31. juli i år. Oppgaver som
NLS har hatt vil i hovedsak bli ført
videre i Nasjonalt senter for læring
og utvikling. Biblioteket i NLS er der-
for stengt for både besøk og utlån i
sommer, fram til skolestart. Biblio-
tekar Inger Beate Nylund melder at
de ser fram til å informere brukerne
om fremtidige bibliotektjenester i det
nye senteret og beklager den ulempe
endringene medfører. Biblioteket i
NLS inneholder totalt ca. 230.000
bind, og har Norges største samling

�

Norgesnettrådets evaluering av forskningsinnsatsen ved JBI
er positiv. - Det er ikke nok å være en god lærer. Du må ha
noe å meddele også. Og forskningsbasert undervisning er
viktig, sier Øivind Frisvold. JBI-biblioteket er en viktig
medspiller, her ved avd.bibliotekar Anne Kristin Hegdal.
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vurdert positivt når man er en knutepunktinstitusjon?

- Ja. Som knutepunkt må vi ha noe å bidra med, vi må ha et
sterkt faglig miljø. Dette har altså høgskolen satset på. Og
bibliotekforskningsprogrammet har hatt mye å si for alle som
driver med bibliotekutdanning. Kompetanse bygges opp og
deles mellom bibliotekutdanningene i landet. Jeg tror det vil få
mye å si for utdanningen, selv om ikke resultatene kommer
med en gang. I den nye studieordningen ser du at det blir stilt
andre krav til studentene, de skal jobbe mer selvstendig og mer
forskningsbasert.

- Så det blir mindre forelesninger og mer arbeid i retning
læringsenter?

- Det gjelder hele
Høgskolen i Oslo, at
man ønsker mindre
kateterundervisning
og mer aktive
læringsformer. Det
betyr mer bruk av
bibliotek, og det er
vel ikke noe mer
spesielt med lærings-
senter enn at det er
en aktiv bruk av
bibliotekressurser.

- Er det da et tanke-
kors at bibliotekar-
utdanningen er
fratatt råderetten
over sitt eget biblio-
tek, som nå er
administrativt
underlagt den felles
bibliotektjenesten i
høgskolen? Vanskelig-
gjør dette endringer i
læringsformene?

- Nei, men det er viktig at læringssenteret er en desentralisert
enhet, plassert i avdelingen. Vi har også beholdt en “egen” del
- et biblioteklaboratorium. Det er en utfordring å samarbeide
med et stort bibliotek, som  høgskolebiblioteket er. Det ser jeg
positivt på. Men alle læringssentre og alle bibliotek bør ha en
fysisk nærhet til lærestedet, hvor studenter og lærere befinner
seg. Det viktigste for dem er å være nær ressursene. Jo lenger
du fjerner et bibliotek fra det stedet hvor læringen foregår, jo
mindre blir det brukt. Armlengdes avstand er best, og det er en
revolusjon at såpass mange bibliotekressurser er tilgjengelige på
internett. Du ser hvor stor økning det er i bruken av en del
kilder. Offentlige publikasjoner har aldri vært brukt så mye som
de er i dag, ved at de er distribuert gjennom et nettverk.

Offentlige publikasjoner, ja. Mange forbinder nettopp Øivind
Frisvold med kompetanse på dette området. Han har forelest og
holdt kurs, skrevet artikler og anmeldt bøker. Nå blir det nok
mindre tid til dette. En dekan blir fort slukt av systemet.
Frisvold kommer trolig til å bruke mer tid de neste tre årene på
å forfatte og lese offentlige publikasjoner enn å holde orden på
dem. Til beste for JBI. 

pedagogisk faglitteratur. Antall
tidsskriftabonnement er for tiden
350. I biblioteket finner du en opp-
datert samling av lærebøker til Re-
form 94 og Reform 97. I tillegg har
biblioteket eldre lærebøker og en
enestående samling norsk skole-
historie. Fram til nå har de også hatt
permanente utstillinger av materiell
til fjernundervisning og spesial-
pedagogiske læremidler.

Vaa savner legitimitet
for biblioteksatsing

Kulturredaktør Ida Lou Larsen i avisa
Nationen har i mange år sørget for
at bibliotekene blir problematisert og
synliggjort i spaltene. 10. mai bekref-
tet hun dette, med et intervju med
fylkeskultursjef i Nordland, Aaslaug
Vaa, som tydelig markerer et sterkt
engasjement for utvikling av bedre
bibliotek i Norge. Hun sier f.eks.: “Nå
har vi fått en melding om arkiv, bi-
bliotek og museer. Der refereres det
pliktskyldigst til bibliotekene i de
øvrige nordiske landene. Men det står
ikke et ord om hva vi skal gjøre for å
få et like godt bibliotekvesen, enda
vi ligger på jumboplass i norden på
dette området.” Aaslaug Vaa har ny-
lig vært i Finland, der hun blant an-
net besøkte biblioteket i Oulu, en by
på 115.000 innbyggere der 60 pro-
sent av innbyggerne har lånekort på
byens bibliotek. Biblioteket har tolv
filialer, to bokbusser og låner ut bø-
ker til seks sykehus/aldershjem. Det
kjøpes tidsskrifter og aviser fra hele
verden for 1,2 millioner norske kro-
ner i året, og du kan sitte og lese
dem under meget kofortable forhold.
Det er fri tilgang på internett gjen-
nom seks linjer. Årlig velger den fin-
ske stat og Oulu kommune å bruke
45 millioner kroner på driften av
byens folkebibliotek. Aaslaug Vaa
kommenterer det hun så slik: “Det
var en fabelaktig opplevelse å befinne
seg i dette biblioteket i en by hvor
hver innbygger i snitt låner 24 bø-
ker i året, mens vi i Nordland låner
fire. Hvorfor har vi ikke et slikt bi-
bliotek i en norsk by av tilsvarende
størrelse? Svaret er enkelt: Det er

�

- I den nye studieordningen  ser du
at det blir stilt andre krav til
studentene, de skal jobbe mer
selvstendig og mer forskningsbasert,
forteller Øivind Frisvold til Bibliote-
karen.
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ikke legitimitet i det norske folk for
å lage et slikt bibliotek. Vi er langt
rikere enn finnene, men kanskje på
grunn av landets spesielle geogra-
fiske beliggenhet skjønner finnene
langt bedre enn oss hvor viktig det
er å drive en offensiv kulturpolitikk
for å bygge en selvstendig nasjon.
Vi er en nasjon av nyrike bønder og
fiskere, og vi er mest opptatt av å
putte det meste av vår økonomiske
vekst i vår egen lomme. Vi kunne
hatt råd til å bygge verdens beste
bibliotek, men det interesserer oss
ikke. Derfor gjør vi det heller ikke,
for politikk handler om legitimitet.”

Meksikansk postliste-
initiativ

Med utgangspunkt i “The Mexican
Circle of Progressive Studies in
Librarinaship”, er det nå startet en
ny “progressive librarianship
discussion list”. Lista blir hovedsak-
lig på spansk, men mottar også inn-
legg på engelsk. Bakgrunnen for at
lista blir opprettet er at det er få res-
surser på spansk som dreier seg om
progressivt eller alternativt
bibliotekfag. Hovedmålene med lista
er blant annet å støtte demokratiske
bibliotekstrukturer, stille spørsmål
ved trenden som reduserer bibliotek
til markedsplasser for informasjon,
sette opp et offentlig forum for å
utvikle kritiske spørsmål innen
bibliotekfaget og de tilhørende so-
siale, kulturelle, politiske og økono-
miske problemene, fremme enhet og
solidaritet mellom aktivist-bibliotek
og andre bibliotekarbeidere i sosiale
motstandsbevegelser, støtte motstan-
den mot antidemokratiske tenden-
ser og praksis i administreringen av
bibliotek - hovedsaklig i Latin-Ame-
rika. Lista blir administrert av Lorena
Torres, og heter på spansk
“Biblitecarios Progresistas”. Dersom
du ønsker å delta på lista, sender du
en melding om det til biblio-progre-
sistas-subscribe@egroups.com. Nær-
mere beskrivelse av postlista finner
du på http://libr.org/PLG/
study_circle.html.

Antall primærsøkere til bibliotekarstudiet i Oslo viser en
gledelig oppgang sammenlignet med i fjor. Men det er fremdeles
et stykke tilbake til tallet for 1998. 232 søkere hadde
bibliotekarstudiet ved Høgskolen i Oslo som førstevalg i år, en
oppgang på 8,4 prosent sammenlignet med de 214 som søkte
dette studiet i fjor. I 1998 var det 272 som søkte bibliotekar-
studiet ved HiO.

- Vi er selvfølgelig glade for at flere søker bibliotekstudiet. Det
er ikke noen stor oppgang, men likevel en motsatt tendens av
hva andre opplever. Søkningen til journalistikkstudiet har gått
noe ned. Til og med søkningen til dataingeniør-studiet er gått
ned. Ledelsen ved Høgskolen i Oslo begynner å bli bekymret,
forteller studieleder Inger Cathrine Spangen til Bibliotekaren.
Den reelle nedgangen for hele HiO er på 9,3 prosent i år. Også i
fjor gikk søkertallet ned med rundt 10 prosent. Og det er en
del.

- Vi har stolt på at det å studere i Oslo alltid ville være attrak-
tivt, at alle vil hit. Men det koster å bo i Oslo. Høgskolen må i
gang med markedsføring for å snu denne tendensen, sier
Spangen.

- Oppgangen på 8,4 prosent for bibliotekarstudiet gjelder
primærsøkere. Hvordan har utviklingen vært for det totale
søkertallet, dvs. antallet som har søkt bibliotekarstudiet -

enten dette er
førstevalg, andre-
valg eller lenger
ned på prioritets-
lista de har satt
opp?

- Det totale søker-
tallet til bibliotek-
studiet har også
gått litt opp. Nå er
det på 682, en liten
fremgang fra
fjorårets 663
søkere. Men
fremdeles er det
vesentlig lavere
enn den gangen det
var arbeidsledighet.
Da var det helt

ekstreme tall. Vi hadde et totalt søkertall på 1458 på det meste.
Det var i toppåret 1995, forteller Spangen. Det tas opp 120
studenter ved bibliotekstudiet i Oslo.

Nedgangen i søking til høgre grunnutdanning i Norge ser nå ut
til å flate ut, viser tall fra Samordna opptak. Totaltallet i år
ligger på rundt 76 000, mens tilsvarende tall i fjor var på 78
000. Når 99 prosent av søknadene er talt opp, viser det seg at
nedgangen i søkertall på landsbasis er redusert fra 5,5 i fjor til
2,8 prosent i år. Det samordna opptaket omfatter søkere til

Flere søker bibliotekar-
studiet i Oslo

�

Studieleder Inger Cathrine Spangen kan
notere en oppgang på 8,4 % i søkning
til bibliotekstudiet, mens Høgskolen i
Oslo ellers går ned med 9,3 %.

Tekst & foto:
Erling Bergan
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universitetene, de fleste vitenskapelige høgskolene og de
statlige høgskolene. Også noen private høgskoler er med.

I høgskolesektoren er nedgang og framgang i søkertallene jevnt
fordelt over hele landet, uten noen klare geografiske skiller.
Utdanninger som har hatt markert framgang i søkertallet, er
faglærerutdanning, medisin, vernepleier, sivilingeniør og
siviløkonom. Tilbakegangen i søkning fortsetter for
førskolelærerutdanningen, mens den flater ut for sykepleier- og
allmennlærerutdanningen.

Søkere kan omprioritere studieønskene fram til 1. juli. I tillegg
vil det bli lagt ut tilbud om ledige studieplasser for nye søkere
på Restetorget. Primærsøkertallene vil derfor forandre seg noe
fram til denne datoen. De endelige tallene foreligger etter
hovedopptaket 25. juli.

Ved Høgskolen i Oslo har altså det samlede søkertallet gått
kraftig ned nok en gang. Nærmere 10 prosent nedgang på
primærsøkere både i fjor og i år er dramatisk. I fjor bidro
bibliotekarstudiet til nedgangen, med sine minus 20 prosent. I
år bidrar de heldigvis i motsatt retning. Høgskolen i Oslo sin
nettavis HiO-nytt kommenterer søkertallene til bibliotekar-
studiet slik: “Noen få av HiOs utdanninger opplever i år en
økning i søkertallene. Spesielt er det verdt å merke seg at
utdaninngen i bibliotek- og informasjonsfag har 8,4 prosent
flere søkere enn i fjor. Dette kan ha flere grunner, men egne
avisannonser og kampanjen utdanning.nu kan være medvir-
kende årsaker.” Vi spør Inger Cathrine Spangen om hvor hun
tror årsakene til svingningene ligger:

- Vi hadde en merkbar nedgang i fjor. Men når vårt totale
søkertall de tre siste årene svinger fra 839, til 663 og nå til
682, så synes jeg ikke dette er dramatisk. Men det ble blåst
veldig opp.  Jeg tror nok at nedgangen i fjor var en del av den
generelle tendensen. Skal jeg være ærlig, så tror jeg det er litt
tilfeldigheter som slår ut også.

- Hva med bibliotekarstudiet i Tromsø, spiller konkurransen
derfra inn på søkertallene i Oslo?

- Ja, på en positiv måte. Det hjelper oss at det er studier andre
steder. Tromsø har bibliotekstudier, Bergen vil i gang med
bibliotekstudier, Stavanger har begynt å fatte interesse. Jo mer
det snakkes om det at det går an å studere og bli bibliotekar, jo
flere kommer på at det er en vei å gå. Så jeg tror vi vinner mye
på dette.

- Er det noen spesiell markedsføring dere har gjort forut for
opptaket nå, som kan ha virket.

- Vi har gjort en del, men jeg tror den effekten kommer først
neste år. Det har vært avertert i Universitas (studentavisa i
Oslo, red.anm.) et par ganger, i håp om å fange studenter fra
Blindern som har oppdaget at det er litt utrivelig å gå der oppe.
Det kan ha fanget noen. Så har vi sendt ut melding til alle
folkebibliotek, med oppfordring om at de skulle anbefale yrket
og studiet. Vi har sendt ut brosjyrer som de kunne legge ut i
biblioteket. Hvor mange som har gjort noe effektivt med dette,
vet jeg ikke. I tillegg har vi lagt ut informasjon på nettet, men
det tror jeg ikke har hatt noen stor effekt ennå. Studenter har
laget et nett-sted hvor de presenterer yrket, studiet, kjente
bibliotekarer, myter om bibliotekarer, osv. Et veldig bra sted. Du
kan se det på http://www.utdanning.nu/.

- Hvordan ble dette nettstedet til?

�

Askildsen og Nilsen på
italiensk

Et italiensk forlag har kjøpt de na-
sjonale rettighetene til Kjell Askilds-
ens novellesamling Et stort øde land-
skap, melder avisa Klassekampen.
Askildsen er oversatt til 14 språk og
den kritikerprisvinnende boka, som
kom ut i Norge i 1991, er nå klar for
lansering i Italia. Det samme er Tove
Nilsens Øyets sult, som alt foreligger
i italiensk språkdrakt. Italienske
anmeldere har karakterisert boka
som “ambisiøs, raffinert og kom-
pleks”.

Reklame på internett tar
av

Første kvartal i fjor ble det solgt nett-
annonser for 19 millioner kroner. I
årets tre første måneder ble det solgt
nettannonser for over 70 millioner
kroner. Det er tall fra mediebyrået
Mediacom som viser at veksten i
annonsemarkedet på internett har
vært nesten 280 prosent det siste
året. Med denne veksttakten er
internett i ferd med å bli den fjerde
største annonsekanalen her i landet,
skriver Dagens Næringsliv. Tallene er
basert på rapportert omsetning fra
sju av de største nettaktørene:
Digi.no, Nettavisen, DinSide, 24/7,
Webad, Doubleclick og Sol. Disse
hadde en samlet annonseomsetning
på 50 millioner kroner i første kvar-
tal i år. I hele fjor hadde de sju en
andel av nettannonsemarkedet på 70
prosent.

SwetsNet vokser

Swets Blackwell melder at de har inn-
gått avtaler med en rekke forleggere
om online tilgang til innholdsforteg-
nelser i tidsskrifter gjennom
SwetsNet. Med dette skal antallet
primær-forleggere som er med i
SwetsNet nå ha kommet opp i 63. Og
disse representerer mer enn 3100
periodika innen vitenskap og fors-
kning.
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- Høgskolen i Oslo fant i høst ut det måtte gjøres noe for å øke
studenttallet. De plukket ut førskole, ingeniør og bibliotek.
Men det var vel bare vi som var så heldige at vi hadde studenter
i sving med å lage et slikt nettsted. I det øyeblikket studiead-
ministrasjonen kom og ba oss om å legge ut noe, kunne vi si
“Vær så god, her er det!”. Det var virkelig profesjonelt gjort.
Bibliotekstudenter har laget nettstedet, - som hovedoppgave.
De samme studentene har også vært rundt og snakket med
rådgivere og lærere i skoler, de har presentert studiet for
skolerådgivere som var samlet til møte her på Bislet, osv.
Ganske modig. Jeg tror de har gjort en god jobb, sier Inger
Cathrine Spangen.

- Hva med flytting av bibliotekarutdanninga fra Dælenenggata
til Bislet, og den administrative sammenslåinga med journalist-
utdanninga. Har dette påvirket rekrutteringa til bibliotekar-
studiet?

- Jeg tror egentlig ikke det. Men det er vanskelig virkelig å vite
sikkert. Det er ikke ofte at journalist- og bibliotekstudenter
kjenner hverandre. Det er faktisk slik at studentene på de to
studiene har lite eller ingenting med hverandre å gjøre og synes
å vise liten interesse for hverandre. Nå har de riktignok fått
felles avdelingsbibliotek her på JBI. Så journaliststudentene vil
etterhvert bli tvunget til å bevege seg inn i disse lokalene. Men
de har holdt seg for seg selv så langt.

- Hvordan er det med kvaliteten på studentene dere tar opp nå?

- Det vet vi ikke ennå. Det blir spennende å se om det er de
gode studentene som har ønsket å komme seg hit, eller om det
er de middelmådige. I fjor var det altså 214 primærsøkere, og da
hadde de siste som kom inn, relativt lave karakterer. Det var
ikke skremmende lavt, men vi kunne godt ha tenkt oss nivået
litt høyere. Men dette gjelder altså de aller siste som blir tatt
opp. Vi har hele spekteret fra søkere med masse seksere til den
laveste, som hadde 3,4 i gjennomsnitt.

- Hva med aldersfordelinga?

- Departementet har tidligere bestemt at 30 prosent skulle

Beste trønderske roman

Hvilken trøndersk roman er den
beste? Duun? Falkberget? Loe? Bojer?
Eller en outsider som bare noen få
har hørt om? Norsk Bibliotekforening
i Nord- og Sør-Trøndelag inviterer
lesende trøndere til å delta i en av-
stemming. I tiden fram til utstillin-
gen Trøndelag 2000 (16. - 20. au-
gust) skal man i bibliotekene finne
NBF i Nord- og Sør-Trøndelag samar-
beide med Bruns Libris om en kåring
av årtusenets trønderbok. Kåringen
vil skje ute i folkebibliotekene.
Mange av bibliotekene i Trøndelag vil
lage utstillinger av de nominerte
kandidatene. Her er det plakater med
oversikt over de nominerte, og det
er utlagt postkort som skal brukes
under avstemningen. Postkortene
kan enten sendes inn av hver enkelt,
eller leveres på biblioteket. Kåringen
får etterhvert også sin egen vevside
http://www.st.fylkesbibl.no/nbf-st/
tronderboka.html, og det skal være
mulig å stemme via epost.

Det er nominert 15 bøker. I tillegg
er det rom for den enkelte til å fore-
slå andre bøker / egne favoritter.
Juryen for nominasjon har bestått av
bibliotekar Einar Rædergård, Trond-
heim folkebibliotek, professor Gun-
nar Foss, NTNU og Gro Spieler, Norsk
Forfattersentrum. De nominerte er
Olavssoga, Kongespegelen, Arne
Dybfest (Ira), Bojer (Den siste vi-
king), Duun (I eventyret), Falkberget
(Den fjerde nattevakt), Egge (Han-
sine Solstad), Kristian Kristiansen
(Adrian Posepilt), Uppdal (Dansen
gjennom skuggeheimen), Mykle
(Lasso rundt fru Luna), Haalke (Allis
sønn), Olaf Berg (Martin
Kvænnavika), Nini Roll Anker (Hu-
set i søgaten), Torvald Sund (Onkel
Oskar) og Erlend Loe (Naiv. Super).

MCB-tidsskrifter
gjennom SilverLinker

SilverPlatter og MCB University Press
har inngått en avtale om å gi tilgang
til 130 tidsskrifter innen bedriftsø-

�

- Det hjelper oss at det er bibliotekstudier andre steder i
landet. Jo mer det snakkes om at det går an å studere og bli
bibliotekar, jo flere kommer på at det er en vei å gå. Jeg tror
vi vinner mye på dette, sier Inger Cathrine Spangen. Hun er
studieleder for bibliotekstudiet ved Høgskolen i Oslo.
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komme rett fra videregående. Og nå har de øket dette til 40
prosent. Det uroer meg noe. Denne fordelingen kan fortrenge
dem som har en del andre studier, og som kanskje virkelig
ønsker å bli bibliotekarer. Det er ikke tvil om at de som har
noen år på baken, er veldig motivert. De vet hva de vil. De har
drømt om å bli bibliotekar, men fant på å gjøre noe annet først,
og så oppdaget de at de hadde bommet. Noen har sosiologi, jus
eller språkfag ved universitetet, andre har utdanning som
førskolelærer eller sykepleier. Det er et spennende og variert
spekter.

- Hva slags inntrykk har du av motivasjonen til de som begynte
i fjor. Har de stort sett fortsatt?

- Ja, det er det behage-
lige. De som søker
bibliotekstudiene og sier
at dette er det jeg
primært vil, de gjør ikke
dette i panikk. Nå kan de
velge og vrake i studie-
tilbud, og da får vi nok i
større grad dem som
virkelig ønsker å bli
bibliotekarer.

- Og de fleste fortsetter
på 2. året, etter fullført
grunnfag?

- Vi tok opp 125 studen-
ter i fjor sommer. Noen av
dem forsvant ganske fort
igjen, de var egentlig
aldri studenter her.
Resten har fullført det

første året. Og nå har vi fått tilbakemelding fra 110 av disse,
som bekrefter at de fortsetter. De siste 10 har vi ikke hørt noe
fra så langt.

- Kjønnsfordelinga blant bibliotekarstudentene holder seg?

- Det er ingen stor forskjell fra år til år. Litt flere mannlige
søkere er det nok, sammenlignet med tidligere. De utgjør vel 25
prosent av studentene nå. Det er ikke tvil om at edb har
hjulpet oss. Det er jo en fin ting med denne utdanningen, at
folk ser at her kan de lære edb og samtidig bruke det på noe
vettug, sier Spangen til Bibliotekaren.

Inger Cathrine Spangen har vært undervisningsleder eller
studieleder ved bibliotekarutdanninga i Oslo nesten sammen-
hengende fra 1988 til i dag. Nå går hun på en ny tre-årsperiode,
etter vårens valg på faglige ledere i høgskolene. Hun syntes
egentlig nok var nok nå, men lot seg overtale til gjenvalg fra
fornøyde kollegaer og studenter.

- Jeg synes det er både spennende og slitsomt å holde på med
dette. Vi driver en stor virksomhet, med kurs, oppdrag, fjernun-
dervisning, i tillegg til de ordinære studiene. Men vi har fine
medarbeidere, så dette går i grunnen greitt. Selv driver jeg med
undervisning i tillegg til å være studieleder, fordi vi er i beit for
folk. Det blir veldig mye. Så nå har jeg fått innvilget et halvt
års permisjon før jeg går på en periode til som studieleder. Da
skal jeg ligge og se på himmelen, sier Inger Cathrine Spangen
til slutt. 

konomi og bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap via SilverLinker, som
er SilverPlatters løsning for å koble
bibliografiske referanser til fulltekst
tidsskriftartikler.

WebSPIRS på fire språk

Silver Platters vev-grensesnitt
WebSPIRS har nå blitt gjort tilgjenge-
lig på fransk, tysk og spansk - i til-
legg til engelsk. Det er i versjon 4.11
at disse fire språkene ligger inne. Over-
settelsene er gjort både i brukergrense-
snittet når man søker, og i hjelpe-
skjermbildene. WebSPIRS QuickStart
Guide skal også oversettes til de tre
nye språkene, sier WebSPIRS produkt-
sjef Barbara Herzog i en pressemel-
ding fra Silver Platter.

Musikk på internett

I over ett år har mp3 vært det mest
brukte søkeordet på Kvasir, melder
nyhetsbyrået Newswire. Over en halv
million nordmenn laster ned mp3-
filer fra internett. - Før eller siden
vil internettaktørene dominere
musikkmarkedet. Musikk egner seg
særdeles bra til å bli distribuert på
nettet. Når vi får klare regler vil det
dukke opp et fåtall aktører som vil
dominere alt salg av musikk, hevder
Svein Stavelin i Den norske Data-
forening. Han mener det er usikkert
hvorvidt fremtidens musikksalg først
og fremst vil bestå av nedlastbare
filer eller av fysiske CD’er som sen-
des i posten. - Sikkert er det imid-
lertid at de aktørene som ikke vil
eller makter omstillingen til e-han-
del ikke har noen fremtid, konstate-
rer han. Det er gründer og eier av
det nettbaserte plateselskapet
Freetrax, Lars Kilevold, enig i. - Det
vil fremdeles være behov for plate-
selskapene, blant annet til finansi-
ering og markedsføring av artister.
Men veldig mye vil foregå på inter-
nett, og hvis musikkindustrien vil
henge med må det komme store om-
struktureringer i plateselskapene,
sier han. Av alle nordmenn som las-
ter ned musikk fra nettet er det bare
fire prosent som betaler for filene. I

�

Edb har bidratt til at bibliotek-
studiet nå rekrutterer flere menn,
hevder studieleder Spangen. Menn
utgjør nå 25 % av studentene.
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en undersøkelse foretatt av Norsk
Gallup svarer hele seks av ti at de
kunne tenke seg å betale for å laste
ned musikk i fremtiden. - Årsaken
til ulovlige nedlastinger er at det ikke
finnes reelle alternativer. Det viser seg
at folk flest heller vil betale for en
lovlig tjeneste enn å benytte seg av
en som er ulovlig. Det er dermed opp
til plateselskapene å skape et slikt til-
bud, sier Kilevold til Newswire.

Kulturnytt om kutt
til buss og bygg

Kulturnytt på NRK P2 brakte 24.mai
et innslag med tittelen «Parkerte
bokbusser og kulturbåt i opplag», der
det het: «Både lederen for Kultur-
båten Innvik, og lederen av Norsk
bibliotekforening reagerer nå på re-
gjeringens forslag om å ta bort penge-
støtten til disse foretakene. Regje-
ringen vil fjerne til sammen 22 mil-
lioner kroner i statstilskudd neste år,
i den såkalte kommuneøkonomi-pro-
posisjonen. Støtten til bokbussene og
tilskudd til bygging av nye bibliotek
er i år på 19 millioner kroner.

Aktivitet rundt
Mjøs-innstillinga

Det norske universitetsråd og Det
norske høgskolerådet ble 8. mai of-
fisielt slått sammen til Det norske
universitets- og høgskolerådet. For
første gang har all offentlig høyere
utdanning ett felles, representativt
talerør. Det er historisk. 8. mai var
også dagen da Mjøs-utvalget la fram
sin innstilling. Det skjedde på et
møte der medlemmene av utvalget
holdt foredrag. Interessen for møtet
var så stor at de sist ankomne ikke
slapp inn. Dagen etter var KUF-stats-
råd Trond Giske i Bergen for offisielt
å åpne «Norgesuniversitetet», som er
det felles etter- og videreutdannings-
torget som partene i arbeidslivet og
institusjonene i høyere utdanning
har opprettet. Og et par dager etter
dette var det i Bergen en stor Noregs-
nett-konferanse, i kjølvannet av
Mjøs-innstillinga.

Tariffoppgjøret vel i havn!
Like før dette nummeret av Bibliotekaren gikk i trykken, ti timer på
overtid, anbefalte AF sine medlemmer å si ja til statens tilbud til ny
tariffavtale. En drøy time etter dette anbefalte AF riksmeglingsmann-
ens skisse på kommunesektoren. Og helt på tampen av vår trykketid
kom meldingen om at AF anbefalte riksmeglingsmannens skisse også
i Oslo kommune. Dermed er alle tre tariffområder i offentlig sektor i
havn, uten streik. Tariff-løsningene kom for tett opp til utgivelsen av
dette nummeret av Bibliotekaren til at vi kan bringe annet enn
hovedresultater i stikkordsform. Vi må ta forbehold om mulige feil.
For mer tariffinformasjon, se AFs hjemmesider (www.af.no), ring AFs
tarifftelefon (21 02 34 90), se på BFs hjemmesider (www.bibforb.no)
eller ring BFs sekretariat (22 17 04 95).

KS-sektoren

Det er satt av en betydelig pott til lokale forhandlinger begge
avtaleår. Den anbefalte skissen går til organisasjonsmessig behandling
i AFs medlemsorganisasjoner. Hovedelementer:
   2000: Kr 5.000 i generelle tillegg pr. 1. mai
   2000: 1,5 prosent til lokale forhandlinger pr. 1. aug.
   2001: 0,9 prosent til lokale forhandlinger pr. 1. nov.
   2001: Kr 2.200 i generelle tillegg per 1. mai
   Innføring av femte ferieuke: 2 dgr.  i 2001, resten i 2002

Endringer i stillingskodene:
7026 Bibliotekar:  Flyttes fra LK 7.1 til ny grunnlønnsplassering i LK
10.1 (l.tr. 23-31) med virkning fra 1.5.2000. Fra 1.7.2001 gis det
opprykk til LK 10.2 etter 16 års lønnsansiennitet.
7593 Bibliotekar I:  Flyttes fra LK 8.1 til LK 11.1.
6112 Distriktsbibliotekar:  Flyttes fra LK 8.1 til LK 11.1.
7027 Avdelingsleder bibliotek:  For de som er ansatt i denne stillin-
gen pr. 30.04.2000 og som er i lavere ltr. enn ltr. 34, gis opprykk til
ltr 34. Virkningstidspunkt er også her 1.5.2000.

Oslo kommune

Avtalen innebærer betydelige lønnstillegg til høyskolegruppene i
AF.Den anbefalte skissen er nå til organisasjonsmessig behandling i
AFs medlemsorganisasjoner. Hovedelementer:
   2000: Kr. 5.000 i generelle tillegg pr. 1. mai
   2001: Kr. 2.200 i generelle tillegg pr. 1. mai
   2000: Kr 116 mill. til lokale forhandlinger pr. 1.juni
   2001: Kr 62 mill. Til lokale forhandlinger pr. 1. juni
   Innføring av femte ferieuke: 2 dgr. i 2001, resten i 2002

Statssektoren

Tilbudet viser at sentrale justeringer og lokale forhandlinger nå er
viktigere enn det generelle tillegget. Det er avsatt et betydelig beløp
til sentrale justeringer og pottene til lokale forhandlinger er større
enn noen gang tidligere. Den anbefalte skissen går til organisasjons-
messig behandling i AFs medlemsorganisasjoner. Hovedelementer:
   2000: Kr 5.000 i generelt tillegg pr. 1. mai
   2001: Kr 2.200 i generelt tillegg pr. 1. mai
   2000: 2,2 prosent til sentrale justeringer pr. 15. juli
   2001: 1 prosent til sentrale justeringer pr. 1. sept.
   2000: 0,85 prosent til lokale forhandlinger pr.1.sept.
   2001: 0,6 prosent til lokale forhandlinger pr. 1. okt.
   Innføring av femte ferieuke: 2 dgr. i 2001, resten i 2002
Endringer i stillingskodene: I staten vil dette komme som et resultat
av sentrale justeringsforhandlinger. 

Tekst & foto:
Erling Bergan
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Mange mindre kommuner i distrikts-Norge oppfyller
ikke Biblioteklovens bestemmelse om fagutdannet
biblioteksjef. Ifølge Statens bibliotektilsyn er
nærmere 40 % av kommunene uten slik kompetanse.
Det er sikkert mange grunner til det, men hele 185
av landets 433 biblioteksjefstillinger er deltids-
stillinger. Det er ikke alltid en dårlig betalt deltids-
jobb uten kolleger er den jobben som frister mest.

Da Sigrid Nesland våren 1998 var ferdig utdannet
bibliotekar fra Høgskolen i Oslo, gikk hun rett over i
biblioteksjefstillingen i Åmli kommune i Aust-Agder
som landets yngste fagutdannede biblioteksjef. Åmli
er en typisk sørlandsk innlandskommune med
ca.1900 innbyggere. Kommunen sliter med fraflyt-
ting og stram kommuneøkonomi, en velkjent
situasjon for svært mange kommuner, og bibliotek-
sjefstillingen var - typisk nok -deltidsstilling.

Bibliotekaren har tatt en prat med Sigrid om hvordan
det var å komme fersk og uten erfaring til et
«enmannsbetjent» bibliotek uten kolleger og faglig
miljø.

- Hvorfor havnet du akkurat i Åmli, Sigrid?

- Jeg søkte mange stillinger og var til flere inter-
vjuer. Så fikk jeg tilfeldigvis greie på at
biblioteksjefstillingen i heimbygda mi var ledig.
Stillingen var ikke utlyst annet sted enn i Agderpos-
ten, men jeg fikk vite om den via jungeltelegrafen,
og så søkte jeg og fikk den. Det var den eneste
sjefsstillingen jeg søkte, men jeg fikk også en
avdelingslederstilling et annet sted og måtte ta et
valg. Det kom nokså brått på, men jeg følte at jeg
måtte ta jobben i Åmli.

- Men dette var jo ingen full stilling ?

- Nei, det er riktig, den var utlyst i 70 %, men jeg
var bare interessert i 100 % stilling, og satte det som
betingelse.

Og ettersom Sigrid var eneste søker med fagutdan-
ning, fant kommunen en løsning ved å opprette en
stilling som 30 % skolebibliotekar i grunnskolen.

- Kommunen hadde vært uten biblioteksjef en stund
- følte du at du ble møtt med spesielle forventnin-
ger?

- Jeg følte nok at det ble forventet at nå skulle det

skje en del på bibliotekfronten. Biblioteket er
administrativt organisert under kultur- og
utdanningssjefen, og som tidligere skolesjef hadde
nok han store forventninger bl.a. til skolebiblioteket.
Skolen forventet nok å få en god del igjen for den
stillingen.

- Den største utfordringen?

- Å bli kastet ut på dypt vann - det var knalltøft
fordi det ikke var noen å spørre. Jeg kjente nok
biblioteket fra utsiden som låner fra før, men det var
noe helt annet å komme på innsiden. Fordi dette var
den første jobben min, hadde jeg ingen innarbeidede
rutiner, visste ikke at det kunne være så vanskelig.
Brukte en halv dag på å lete etter nøkkelen til safen,
bl.a.. Oppdaget etter hvert at kortkatalogen ikke var
til å stole på, dataregistreringen var påbegynt, men
mesteparten av registreringen var gått tapt. Og før
det var gått 14 dager, måtte jeg - på 1 dags varsel -
komme med en uttalelse til administrasjonens forslag
om å legge ned begge filialene. Skjebnen til filialene
avhang av hva jeg kunne hoste opp i løpet av en
ettermiddag. Det var da jeg følte at fylkesbiblioteket
var navlestrengen.

Det har heller ikke vært lett å få de to stillingene til
å gå i hop. Skolebiblioteket var en uorganisert haug
med bøker og måtte bygges opp fra grunnen. Det
gode med dette er at jeg får dobbelt opp med
erfaringer, fra to miljøer. Og det er spennende å
forholde seg til en helt annen brukergruppe, ikke
minst lærerne. Det at to profesjoner skal arbeide
sammen er en stor utfordring, ofte vanskelig med
kommunikasjonen.

- I en slik situasjon - vil du da si at bibliotekar-
utdanningen ved Høgskolen i Oslo har gitt deg et
tilstrekkelig grunnlag for den stillingen du valgte
som nyutdannet bibliotekar?

- Jeg synes nok utdanningen er et godt grunnlag,
selv om det ble mye teori. Vi lærte lite praktisk
bibliotekarbeid og kontortekniske ting, det ble
stadig sagt at det hadde en annet personale til. Men
virkeligheten er ikke alltid slik den fortoner seg fra
skolen. I denne stillingen har jeg nok hatt mest bruk
for de administrative fagene. Jeg synes ellers at
forslaget om å kutte ut litteraturundervisningen i
bibliotekarstudiet er helt håpløst. Det er jo mye dét
som er grunnlaget, legitimiteten for folkebiblioteket.
I et folkebibliotek må en dekke et bredt spekter,

Ingebjørg Aagre
leder BF Agder

Knalltøft å bli kastet ut
på dypt vann
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trenger mye litteraturkunnskap, barnelitteratur,
sjangerkunnskap, det kunne gjerne ha vært mer
litteratur for de som sikter seg inn mot folke-
bibliotek. Hvis jeg ikke hadde lest så mye i fritida
hadde jeg hatt et problem. Men det er også viktig
med bredde i bibliotekarutdanningen - bibliotekaren
må være litt av en generalist, vite litt om alt, en kan
ikke bare ri på IT-bølgen.

- Rolf Storm-Solberg, politiker fra Tønsberg, uttalte i
Bibliotekforum i fjor at bibliotekarutdanningen bør
sørge for at studentene får kunnskap om hvordan det
politiske system fungerer - uten å kjenne de poli-
tiske spillereglene, bli ofte biblioteksjefen lite synlig.
Hvordan vil du kommentere det?

- Der synes jeg undervisningen var tilfredsstillende -
jeg tror dette har mer med personlighet å gjøre.
Biblioteket er som oftest fysisk adskilt fra resten av
kommuneadministrasjonen, det er derfor lett å
gjemme seg bort eller bli «glemt» - det er nødvendig
å stå på for å bli synliggjort.

- Nå har du vært i denne stillingen i snart 2 år.
Hvilke erfaringer har du gjort på den tiden?

- Det har vært både spennende og givende. Men
hadde jeg visst hva jeg gikk til, hadde jeg ikke tort -
kanskje ikke. Men det er viktig å tørre å søke på en
jobb selv om du er usikker på om du vil beherske den
100 %. Jeg har faktisk greid mer enn jeg trodde. Da
jeg begynte hadde jeg lyst til å ta fatt på alt, jeg
følte at jeg kunne arbeide døgnet rundt, og det ble
mye jobbing for å få biblioteket i drift igjen. Men
etterhvert innså jeg at jeg måtte prioritere og har

valgt å legge mest
arbeid i det
publikum ser, å
være utadvendt
med arrangemen-
ter, utstillinger,
klassebesøk,
barnehagebesøk.
På den måten får
jeg synliggjort
biblioteket mest.

Og Sigrid har
sannelig synlig-
gjort biblioteket.
På disse to årene
har Åmli bibliotek
vært i lokalavisen
både titt og ofte.
Hun har hatt
forfatterbesøk for
barn og voksne,
bamseuke,
markert verdens
bokdag og nordisk
bibliotekuke med
en rekke arrange-
menter, satt i
gang lesesirkel og
åpnet magasinet

for publikum. Og sammen med kulturkonsulent og
musikkskole startet prosjektet «Kulturloftet» for å få
utnyttet lokalene i 2.etasje i den tidligere jernbane-
stasjonen hvor biblioteket holder til.

- Vil du anbefale andre studenter som kommer rett
fra bibliotekarutdanningen å søke en slik stilling?

- Jobben er kjempeflott, men det er mye arbeid og
en må like utfordringer - det å takle uforutsatte ting,
å ta vanskelige avgjørelser. Du har frihet til selv i
stor grad å bestemme hva du vil gjøre og du får god
anledning til å reise på faglige kurs og møter. Minus
er at det er en ensom jobb, det å ikke ha kolleger,
ikke få innspill fra de du arbeider sammen med. Min
måte å kompensere for dette på har bl.a. vært å
engasjere meg i lokallaget i NBF.

Når vi til slutt spør Sigrid om hun er fornøyd med
lønna, får vi et litt nølende svar om at det ikke er så
godt betalt i det offentlige, men at kommunen på sin
side har gitt uttrykk for at de har gitt henne en
kjempelønn. Bibliotekaren vet imidlertid at Sigrid er
ansatt i en kommune som ennå ikke har akseptert at
biblioteksjefen har en lederstilling hvor avlønningen
skal være minimum lønnstrinn 30. BF har fortsatt en
jobb å gjøre! 

- Fordi dette var den første jobben min, hadde jeg ingen innarbeidede rutiner,
visste ikke at det kunne være så vanskelig, forteller Sigrid Nesland til Biblioteka-
ren. Som nyutdannet bibliotekar kom hun i 1998 til heimbygda Åmli og ble
biblioteksjef. (Foto: Nils Mosberg/Agderposten)
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Kolleger! Vi lever i en revolusjon! Vi ånder, arbeider,
planlegger og bibliotekarerer (bibliotekarerer = nytt
verb, bøyes: å bibliotakere - bibliotekarerer -
bibliotekarerte - har bibliotekt) midt i IKT-revolusjo-
nen.  Det er iallefall det den blir kalt, denne tiden
som innfører stadig nye medier, kommunikasjons-
kanaler og teknologiske vidundre. Og det er sann-
synligvis ikke helt uten grunn, for det går fort og
det spinner videre. IKT-revolusjonen trenger seg inn
i alle kroker av vårt samfunnsliv, setter ny dagsor-
den, og påvirker menneskers sosiale omgang, deres
arbeidsliv, deres helse, deres hobbies - deres liv. Den
har for lengst trengt seg inn i bibliotekene og
bibliotekarenes hverdag og virkelighet.

Bibliotekene har mestret den teknologiske revolusjon
godt. Det har lykkes oss å automatisere samlinger og
utlån, ta i bruk Internett både til å dekke egne og
brukernes behov, vi har innlemmet nye medier i
samlingene, vi har Biblioteknettet og vi har e-
postlistene. Vi har vært flinke, vi har vært akkurat
like flinke som en gjennomsnittlig 4-åring:
1. Vi har greid å skrike oss til å få det nye (maskiner,
nye medier)
2. Vi har greid å lære oss bruken av nye redskaper
(maskiner, nye medier, kommunikasjonskanaler,
baser)

Med disse nyervervelsene, og en dertil hørende deilig
følelse av “å leve i tiden” durer vi dermed rundt og
bibliotekarerer AKKURAT som før. Vi bygger bibliotek
som ser ut som de gjorde før, vi klipper aviser som vi
gjorde før, vi formidler den gode bok som vi har gjort
det i uminnelige tider, ja - akkurat det gjør vi nesten
enda mer av enn før. For dette har av en eller annen
mystisk grunn blitt veldig mye viktigere etter IKT-
revolusjonen. Vi kjøper bøker som om ingenting
skulle ha hendt, og vi katalogiserer dem etter de
beste korttradisjoner i dusinvis av ulike biblioteks-
baser, under parolen: “Hvert bibliotek - sin katalog,
Hvert bibliotek - sin egen katalogiseringspraksis”.

Og sist, men ikke minst: Det faktum at enhver med
en PC og en nettoppkobling langt på veg kan være
sin egen bibliotekar, og at hegemoniet over basene
forsvinner og kunnskapen om søkeverktøyene
almenngjøres. Det tør vi nesten ikke engang tenke
på. Og i den grad vi gjør det, ser vi hverandre dypt,
bønnfallende og panisk inn i øynene og sier: “Det
har aldri vært større behov for bibliotekarer enn nå!”

Og det er selvfølgelig sant!
Men da må vi evne å ta et skritt tilbake, frigjøre oss
fra IKT-revolusjonens detaljer (og alle andre detaljer
for den saks skyld) og forsøke å finne ut av hva det
er IKT-revolusjonen EGENTLIG betyr for samfunnet,
for samkvemet mennesker imellom, hva den betyr

for utvikling av bibliotek og bibliotektjenester, og
ikke minst for oss som yrkesgruppe.

Dette er det selvfølgelig ingen som vet alt om, men
mange kan gjette og alle kan mene.

Selv føler jeg meg ganske sikker på at den viktigste
forutsetning for bibliotekenes (og bibliotekarenes)
fortsatte suksess er evne til forandring og fleksibili-
tet. Både enkeltmedarbeideres og institusjoners vilje
til omstilling og læring, samarbeidskvalifikasjoner og
evnen til å definere seg inn i nye sammenhenger blir
nøkkelkvalifikasjoner i en verden der tempoet stadig
øker, og kravet om effektivitet, kvalitet og punktlig-
het blir stadig større.

Videre tror jeg at det landsdekkende bibliotek-
nettverket vil bli bibliotekenes store konkurranse-
fortrinn i forhold til eventuelle konkurrerende
informasjonsleverandører, dersom vi ikke selv greier
å ødelegge effekten av dette gjennom stivbente
fjernlånsregler. Det at andre informasjonstilbydere vil
ta betalt for sine tjenester, vil spille mindre rolle for
sluttbruker, det som spiller en rolle for sluttbruker er
service, kvalitet og tid.

Brukerfokusering og fokus på tjenester som retter
seg mot bestemte grupper vil være essensielt. Alt
tyder på at brukergruppene blir mer segmenterte, og
at de forventer avanserte tjenester på “sine” felt.
Brukerstyring og større grad av et reellt samarbeid
med brukeren vil være forventet. Bibliotekene må
lære seg å kommunisere mer direkte og hyppigere
med brukerne enn det vi har vært vant til.

Et av de mest fremtredende, og muligens omveltende
trekk ved IKT-revolusjonen er at produksjon og
publisering av informasjon, kunst og kultur i stor
skala ikke lenger er forbeholdt noen få, men er
allemannseie. Bibliotekene vil merke dette gjennom
et økt behov for kildekunnskap og kildekritikk. Det
er også i forlengelsen av dette naturlig å tenke seg
biblioteket som produksjons- og publiseringsarena
for sine brukere.

Utdanningsnivået i samfunnet øker stadig, og snart
tilhører en bibliotekar med 3-årig høgskoleutdanning
en gruppe som i forhold til utdanningsnivå for øvrig
har en relativt lav utdanning. Vi kommer selvfølgelig
til å videreutdanne oss i stor grad, slik som resten av
samfunnet. Allikevel må vi stille spørsmål ved om
grunnutdanningen bør utvides, og dersom den bør
det - med hva da?

Bibliotekarenes kjernekompetanse:
analysering-organisering-gjenfinning-formidling av
informasjon, kunst- og kulturuttrykk vil bli enda

Øvelser i forandring

Deil.dok
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viktigere for samfunnet og enkeltindivider, simpelt-
hen fordi strømmen av disse uttrykkene blir mer
intensiv. I denne sammenhengen er det viktigere enn
noensinne at vi åpner opp for andres kompetanse
enn vår egen, og evner å spille på lag med og lære av
andre yrkesgrupper. Det å tro at å markedsføre sin
egen kompetanse er det samme som å drive
profesjonskamp, er en farlig misforståelse.

Jeg har ingen tro på bokas død. Den skjønnlitterære
bok er en altfor god oppfinnelse til at den kommer
til å forsvinne. Ulike dokumenter, hvorav noen er
dynamiske (som html-dokumenter) og noen statiske
som den trykte bok, vil eksistere side om side. Form
vil i all hovedsak forbli underordnet innholdet.

”Den gode historie” enten den er å finne i bokform,
på film eller på dataspill har allerede fått en renes-
sanse. Dette er en trend jeg tror vil forsterke seg.
Informasjonsstrømmen vil føre til at folk periodevis
får behov for å slippe unna og å drømme seg bort.
Framtidens bibliotek må derfor inneholde “drømme-
soner”.

I framtidsbibliotekets drømmesone kan vi drømme
hvordan framtida vil se på denne tiden som vi kaller

IKT-revolusjonen. Kanskje vil den le av oss, og synes
vi var søte som syntes at vi levde i en brytningstid,
kanskje denne revolusjonen egentlig bare er en
bitteliten en, sett i lys av de revolusjoner som snart
vil komme: IKUVRUTT-revolusjonen for eksempel?
Jeg snakker selvfølgelig om Informasjons-
KommunikasjonsUltraVirtualRealityUniversal-
TidTeknologirevolusjonen! Ikke at jeg vet hva den
innebærer, eller når den dukker opp eller OM den
gjør det. Men HVIS den gjør det kommer den til å
være enorm! Fullstendig og fatalt omveltende på en
eller annen måte som ingen aner noe om. Og hva
skal vi gjøre da? Vi skal gjøre det vi må, vi skal
bruke det vi kan til å gjøre det vi ikke kan : Vi skal
fortsette å bibliotekarere, og vi skal finne helt nye
hittil ukjente, ennå uante måter å gjøre det på. Og
denne lille, litt knuslete IKT-revolusjonen som vi
geberder oss over akkurat nå, den kan vi bruke til å
øve oss med. Øve oss i forandringsferdigheter.
Ferdigheter som paradoksalt nok er de mest grunn-
leggende i all utviklingslære.

Historien har vist at forandring er universets eneste
konstant. 

Det danske Folketinget vedtok 4. mai en ny
biblioteklov. Og den blir møtt med applaus og
brede smil i det danske bibliotekmiljøet. Biblio-
tekenes og bibliotekarenes organisasjoner - samlet
i den såkalte “Biblioteksparaplyen” - sier det er
“den mest visionære bibliotekslov til dato” og sier
videre at “Nu er folkebibliotekerne rustet til det
21. århundrede.” Under Biblioteksparaplyen finner
vi blant annet det danske Bibliotekarforbundet og
Danmarks Biblioteksforening.

Den nye bibliotekloven innfører det utvidede
bibliotekbegrep, som gjør det obligatorisk for
folkebibliotekene å stille internett, cd-rom og
musikk til rådighet for den danske befolkning.
Det er ikke lenger formen, men innholdet, som
bestemmer hva som står i bibliotekenes hyller. I
en pressemelding fra Biblioteksparaplyen heter
det:

“Bibliotekerne bliver via den nye lov også
grundstenen i Videnssamfundet. Her bliver det en
nødvendighed, at alle danskere er med på vognen

Ny biblioteklov
vedtatt i Danmark

hvad angår internet, elektronisk informations-
formidling og elektronisk handel. I den ny
økonomi har Danmark ikke råd til, at befolknin-
gen er opdelt i informationsteknologiske A- og B-
hold. Det første skridt bliver hele Danmarks
elektroniske bibliotek www.bibliotek.dk, der får
sin virtuelle debut i august i år.”

Den nye danske bibliotekloven trer i kraft 1. juli i
år. Deretter har bibliotekene tre år til å bygge opp
sine samlinger av nye medier og til å finne nye
samarbeidsformer innen for det samarbeidende
bibliotekvesen. Til dette formålet er det over de
neste tre år avsatt 170 millioner kroner på det
danske statsbudsjettet. En stor del av disse
pengene kommer ut til kommunene som blokk-
tilskudd. 
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Hver vår arrangerer Ungdomssservicekontoret i Alta i
samarbeid med den videregående skolen
yrksorienteringsmesse. Da kommer det ungdommer
og andre utdanningssøkende fra hele Vest-Finnmark,
og enkelte år har besøkstallet nærmet seg 2000
fordelt på to dager!

Vi er bibliotekarer som trives med arbeidet vårt, men
som merker mangelen på utdannende kollegaer. Vi
har derfor deltatt på yrkesmessene  flere ganger med
bøker, plakater, bokstavkjeks og godt humør!

Dette har vært et samarbeidspro-
sjekt mellom folkebibliotek,
høgskolebibliotek og biblioteket
ved den videregående skolen i Alta.
På denne måten har de besøkende
på messen kunne møte representan-
ter fra ulike bibliotek og bibliotek-
folk med forskjellig yrkeserfaring.
Et slikt samarbeid mellom biblio-
tekene i kommunen har også vært
positivt for oss internt og har blitt
utgangspunkt for samarbeid på
andre felt.

Vi blir ikke akkurat nedrent av
ungdommer som vil bli biblioteka-
rer, men vi har truffet seriøse
arbeidssøkere som  vil ha informa-
sjon om utdanning og yrke. Det er
også viktig at vi blir sett, år etter
år, og på den måten går inn i
bevisstheten til folk.

Foruten møte med de utdanningssøkende har det
vært positivt å treffe andre yrkesgrupper, og ikke
minst viktig å få kontakt med rådgivere og andre
yrkesveiledere.

Veier til bibliotekarutdanning og kompetansegivende
kurs for bibliotekansatte er etter hvert mange. Det
er bra, men for dem som skal finne ut hva de skal
gjøre, er det et virvar. Internett ressursen http://
utdanning.nu/bibstud/ som ble lansert for kort tid
siden er kjempefin! Noe lignende burde vi hatt i
papirutgave slik at ungdommen kan få den i hånden,
studere den, gruble og ta den frem igjen på bussen
hjem.

Informasjonsmateriale til å dele ut var det vi savnet
mest på årets yrkesmesse i Alta. Det blir liksom ikke
det samme med en bunke papirer som er utskrift fra
fagplanene, eller å henvise til Internett sider.
Kanskje noen kunne laget noen plakater også?
Enkelte utdanningsmesser har også deltageravgift og

hvem sitt bokbudsjett skal man da ta fra?  Har vi tid
til å bruke av vår dyrebare arbeidsdag til slikt
arbeid?

Hadde det vært lagt bedre til rette for å delta på
slike arrangement, så hadde kanskje flere utdan-
ningssøkende blitt presentert for bibliotekaryrket.

Vi mener det må satses på informasjon om
bibliotekarutdanning og yrke til både rådgivere ved
skolene og andre yrkesveiledere. I tillegg er det

viktig å delta på slike yrkesmesser/yrkes-
orienteringer.

Vi oppfordrer Bibliotekarforbundet og Norsk
Bibliotekforening til å jobbe med tilrettelegging for
denne typen rekrutteringsarbeid. Vi som jobber i
bibliotekene stiller gjerne opp på lokale messer, men
et godt informasjonsmateriale ville gjøre arbeidet
enklere.

NB! Den viktigste rekrutteringen skjer i hverdagen i
møte med våre lånere!

Med hilsen fra bibliotekansatte ved
Høgskolen i Finnmark,
Alta videregående skole
Alta bibliotek

Frøydis Totland
Avdelingsbibliotekar,
Alta videreg. skole

Rekruttering til bibliotekaryrket

Yrkesorienteringsmesse i Alta

Karin Simonsen på Yrkesorienteringens dag i Alta. (Foto: Kirsten
Båsmo)
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«Bibliotekaren» har i sju år formidlet mange av de
forestillinger og motforestillinger som finnes i vårt
yrke. Vi har brakt analyser og tankesprang, skulder-

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

Sterke meninger!

«Tvunget til et liv
som bibliotekar»
Grigorij Pomerants har hatt et hardt liv. Ingen tvil
om det. Men hvor hardt det faktisk ble etter 1953, er
det bare Dagbladet (24. mai) som har tatt inn over
seg. Etter å ha sittet i fangeleir i Stalin-tidas Sov-
jetunionen, fikk han amnesti i 1953, bare for å møte
nok en skjebne: «Tvunget til et liv som bibliotekar»,

kan Dagbladet fortelle. Men til
gjengjeld ble han anerkjent og
hedret etter perestrojka og
kommunismens fall. Det var da
enda godt. 

Det danske Konkurranserådet avgjorde i slutten av
april at den danske bokbransjen skal utsettes for den
samme frie konkurransen som andre bransjer.
Bokhandlere og forfattere ønsker en beskyttet
bokbransje, mens forleggerne ønsker en noe mindre
regulert tilstand enn hittil. Den danske kultur-
ministeren Elsebeth Gerner Nilsen har sagt at hun vil
kjempe for faste priser, men det er ikke sikkert hun
kan sørge for fortsatt konkurransebeskyttelse for
bokbransjen, i følge Aftenposten. Danske bokhand-
lere mister dermed monopolet på å selge nye bøker.
Og forlagene skal selv kunne velge om de vil sette
faste eller veiledende priser på bøkene sine, i følge
Jyllandsposten.

- En gledelig dag, sa informasjonssjefen i Dansk
Supermarked, Poul Guldborg. Det samme mener Uffe
Erup Larsen i den svensk-eide internett-bokhandelen
Bokus.com. Bokhandlerforeningens Olaf Winsløw spår
at ca. 100 av de 450 bokhandelene må stenge dørene
de neste par årene. Hvis det danske Konkurranse-
rådets avgjørelse blir stående, blir Norge det eneste
land i Norden med fastpris på bøker. I Norge som i
Danmark ønsker ikke bokhandlerne et fritt marked,
fordi man mener bokprisene rundt i landet blir

Fastpris på bøker faller i
Danmark

forskjellige, at distriktsbokhandler vil forsvinne og at
blant annet dagens frie bytterett på bøker vil
forsvinne.

I Norge er det enighet i bransjen om faste priser,
men også det norske Konkurransetilsynet er imot.
Bransjen har i dag dispensasjon fra konkurranse-
reglene til ut 2004. I Europa ellers er det høyst
forskjellig praktisering av bokprising. I Storbritan-
nia, som har hatt frie bokpriser en stund, har svært
få bøker blitt rimeligere, og bokhandlerkjedene har
blitt enda sterkere med frie priser, i følge Aftenpos-
ten.  Frankrike, Spania og Portugal har lov om
fastpris på bøker. Konkurransereglene i EU og EØS
har ført til at mange land har, eller ønsker å få, en
lov om faste bokpriser.

Den danske bransjeavisen Bogmarkedet, skriver at
det ser ut som om det er flertall blant de politiske
partier for faste bokpriser, men at politikerne ikke
har lyst til å regulere handelen med bøker i Dan-
mark. Det kan dermed bli vanskelig for kultur-
ministeren å få støtte for at bokbransjen i Danmark
fortsatt skal være beskyttet. 
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1. Oppvåkningen

Det var i et kombinasjonsbibliotek jeg første gang
hørte snakk om Baltikum i profesjonell sammen-
heng. Våren 1993 satt jeg i Matre i Hordaland og
klekket ut strategier for å lure skolebarn til å lese
mer. En stor uro hadde nemlig kommet over meg -
jeg fryktet at en hel generasjon smårollinger skulle
visne intellektuelt hvis ikke et bomberegn av
lesestimulerende impulser falt over fjordbygda. Så
ringte telefonen og Geir Vestheim (nå professor ved
Högskolan i Borås) ga seg til kjenne. Den gang var
Vestheim nesten vanvittig “het” med sin studie
Folkebibliotek i forvandling. Han hadde fullstendig
overrumplet bibliotek-Norge høsten før, med egne
teorier om blant annet “funksjonelle regioner” og
“superbrukere - de som står ved disken og krever”. I
Matre der jeg befant meg - en plass det tar tjue
sekunder å sykle forbi - kunne det gå evigheter
mellom hver “superbruker”. Og i takt med at det
evige regnet falt over strilen og hans brekende lam,
fikk jeg et enda dypere behov for å ha en teoretisk
overbygning over min bibliotekarvirksomhet.

Vestheim hade dratt inn over bibliotek-Norge, frisk
som en polarvind, hans tanker og idéer kunne
oppleves som en frodig oase midt i et infertilt, øde
landskap. I 1993 dukket han opp som foredragshol-
der ved et samrådsmøte på Kokstad og i den egen-
skapen nektet Vestheim seg ingenting som angikk
teoretisk utbrodering. Når Vestheim senere gikk i
mål, følte fylkesbiblioteksjefen seg tvunget til å
erkjenne i plenum at det meste av foredraget hadde
gått henne hus forbi. Hukommelsen er sannelig en
svikefull følgesvenn, men jeg må innrømme at jeg
ikke husker om dette var første og eneste gangen jeg
oppfattet at hun snakket sant.

Altså: Matre, Vestheim i telefonen og samtalen gled
inn på Baltikum, en del av verden som jeg burde
involvere meg i, syntes Vestheim. Foruten å være et
intellektuelt forbilde fant jeg i Vestheim også en
rollemodell som jeg ikke har støtt på tidligere i
bibliotekvesenet. Kort sagt: de gangene vi møttes
fungerte Vestheim som en mentor som for meg betød
- kanskje sammenligningen halter - hva Dr. Samuel
Johnson en gang betød for James Boswell. Baltikum
var framtiden, kunne Vestheim opplyse. Broer skulle
bygges mellom oss og de nylig oppvåknede baltiske
statene. Gjennom aktiv norsk utenrikspolitikk og
innrettede tiltak, skulle Baltikum assimileres i den
nordiske sfæren. Og det mest fantastiske av alt: Jeg

kunne selv bli en del av dette forbrødringsprosjekt,
sa Vestheim.

Og akkurat slik ble det. Sju år senere – etter et
intermezzo ved Arendal bibliotek - har jeg nettopp
avsluttet etableringen av et norsk informasjonskon-
tor i byen Rezekne i det østligste Latvia og i august
gifter jeg meg i Riga domkirke. Alt skjer til min store
overraskelse. Jeg kan bare konstatere at Vestheim
har hva man i platebransjen kallar “hit pick” - evnen
til å forutse flip eller flop gjennom intuisjon.
Vestheim ville ha skrevet kontrakt med Mayhem, om
han hadde vært direktør for et plateselskap i
blackmetal-bransjen og ikke bibliotekprofessor i
Borås. Det er i det minste min teori.

2. Latvia

Byen Rezekne ligger i Latgale-regionen i det østligste
Latvia. I august i fjor tok jeg toget dit fra hovedsta-
den Riga for å bo der et skoleår: dette ikke bare for å
tiltre en stilling som lektor ved den regionale
høgskolen, men også for å opprette et permanent
knutepunkt for norsk-latviske kontakter, noe som
ble utviklet til konseptet Swoosch!InformationOffice.
Togreisen - med Moskvaekspressen - fra Riga, tar i
underkant av tre og en halv time, og på ferden
krysser jernbanelinjen gjennom vakker landsbygd
som her og der krydres med minnesmerker fra det
havererte kommunistiske prosjektet: skjelett av
kombinater og fabrikker der hjulene ikke har snurret
rundt på lenge - i det minste ikke siden taket raste
inn over den russiske økonomien i 1998, hvoretter
store deler av den latviske eksportindustien ble stilt
i sjakk-matt.

Forbedringen går rykkvis og er ujevnt fordelt over
landet. Verst er det i Latgale-regionen, der tilveksten
og skatteinngangen er svakest i landet. I Rezekne
peker stort sett alle kurver nedover bortsett fra dem
som skal beskrive sysselsettningsgraden. Dette i
kontrast til hovudstaden Riga der økonomien vokser
og blomstrer. Det er en tid for fiksere, entreprenører
og kjøpmenn. Det finnes et urbant sug som tapper
landsbygda for kvalifisert arbeidskraft. I Rezekne
leder vegen vekk snarere enn hjem. Igjen på landet
blir mormor og katten. EU lokker og tidvis har de
pro-europeiske stemningene vært sterke. Fra et
Rigaperspektiv framstår lett Latgale-regionen som en
håpløs byrde i medlemsskapsforhandlingene, en
landsdel som sparker bein under landets muligheter
til å klare EUs konvergenskrav.

Swoosch – et norsk
informasjonskontor i Latvia

Jon Einar Spetz
Bibliotekar
Rezekne, Latvia
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Den som reiser til og rundt i Latvia blir før eller
seinere oppmerksom på spenningen mellom de
latviske innbyggerne og de som på nyspråk kalles
non-citizens, det vil si de etniske russerne. I flere
internasjonale fora - EU, Europarådet og OSSE - er
det bred enighet om at det latviske parlamentets
politikk ikke primært har som målsetting å få til
forsoning mellom latviere og den etnisk russiske
befolkningen. Russerne har stort sett to problem:
statsborgerskap og retten til arbeid. Latvias parla-
ment Saiman vedtok i 1998 en lov som gjør det
mulig å avskjedige offentlig ansatte for ”mangel-
fulle” kunnskaper i latvisk. Loven praktiseres faktisk
bokstavlig og ved Rezekne bibliotek har to ansatte
blitt tvunget bort på grunn av dette.

På en skandinav gjør dette et uhyggelig politisk
ukorrekt inntrykk, mens de fleste latviere jeg
snakker med anser at dette er helt i orden, ”nor-
malt”. Samtidig som man lett innser russernes
vanskeligheter, er det umulig å lukke øynene for de
historiske årsakene til den etniske friksjonen: den
sovjetiske okkupasjonen, russifiseringspolitikken,
tvangsinnlemmingen i Sovjetunionen, masse-
deportasjonene til Sibir, samt undertrykkingen av de
nasjonale stemningene fra den første latviske
republiken (1918-1940). Tydeligst er imidlertid den
ikke-politiske spenningen mellom befolkningsgrup-
pene, den som handler om dagligdags, grensløs
irritasjon over hverandre, som at russerne ikke klarer
å lære seg det latviske språket. På den annen side er
det ubegripelig for den russiske del av befolkningen
hvorfor ikke alle i stedet kan snakke russisk akkurat
som før. Eller forholdet at russerne stadig strør
solsikkefrø rundt seg samtidig som den latviske
popmusikken skurrer av disharmoni i russiske ører.

3. Bibliotekene

Mot denna bakgrunn av elendighet og etnisk krangel
driver Rezeknes biblioteksjef Marija Sproge og
hennes stab virksomheten ved tre bibliotek-
avdelinger med ustoppelig entusiasme. I det minste
høres ingen klagerop etter at det ble vedtatt å bygge
nytt hovedbibliotek. Innvielsen, som også omfatter
åpningen av et norsk informasjonskontor, skjer i
andre uken av juni i år. Bibliotek finnes overalt på
jorden og overalt er målsetningen selvfølgelig å
utvikle en bibliotekstjeneste med relevans for alle og
enhver med litteratur- og dokumentasjonsbehov.
Over hele verden gjør bibliotekarer og assistenter
dette så godt de kan, så lenge de kan, ut fra en
profesjonell innstilling. Men for den som sammenlig-
ner bibliotekforholdene i Latvia og Norge framtrer
likevel en rekke åpenbare forskjeller. I Norge bygges
det familiebibliotek, i Latvia er voksenbibliotek og
barnebibliotek som oftest skilt fra hverandre. I
Latvia er ofte magasinene større enn alle de åpne
delene av biblioteket, lesesalene inkludert. I Latvia
er 95 prosent av de som arbeider i bibliotek fag-
utdannede bibliotekarer, mens andelen bibliotekarer
aldri kommer å bli så høy i noe skandinavisk land. I
Latvia holder man åpent på søndager. I Norge
kasserer vi for harde livet mens man går forsiktigere

fram i Latvia. Men kassering av ideologiske grunner
har vært en del av utvaskingen av kommunismen
etter selvstendigheten.

Parlamentet reviderte nylig biblioteklovgivingen. Den
nye lovteksten er blitt beskrevet som detaljrik og
instruerende. En iøyenfallende forskjell sammenlig-
net med de skandinaviske biblioteklovene er at også
brukersidens plikter blir definert. Det betyr at den
som ikke tilbakeleverer lånt materiale i tide, faktisk
bryter loven. De siste årene har alle offentlige
bibliotek gått gjennom en såkalt akkrediterings-
prosess. Målsetningen har vært en total gjennom-
tresking av bibliotekssystemet med sikte på å tvinge
feil og svakheter opp til overflaten. I praksis innebæ-
rer dette at funksjonærer fra nasjonalbiblioteket
reiser land og strand rundt og evaluerer virksomhe-
ten ved alle bibliotek. Dette tiltaket kan framstå som
en byråkratisk perversjon og de ekstra bevilgninger
som har sammenheng med akkrediteringen har vært
mikroskopiske sammenlignet med de identifiserte
misforholdene.

Det var lokalpolitisk enighet i Rezekne om at det
trengtes en opprusking på biblioteksiden. Den norske
vennskapskommunen Arendal, artikkelforfatterens
arbeidsgiver, har uten tvil virket for denne satsin-
gen. Siden det nyeste biblioteket på Sørlandet slo
opp sine dører i Arendal i mai 1998, har flere
delegasjoner fra Rezekne vært på besøk. Nå må det
sies at kontaktene mellom Arendal og Rezekne neppe
kunne vært hjerteligere eller mer velutviklet enn de
er. Samarbeidet foregår ikke bare på politisk og
administrativt nivå, men omfatter også rikelige
kontakter mellom skoler, elever, sykehus og biblio-
tek. Venneforeninger har blitt dannet både i Rezekne
og Arendal, og Aust-Agder Røde Kors bidrar også med
omfattende innsats. Hver del av samarbeidet organi-
seres som egne prosjekt. UD bakker opp med støtte-
penger som kanaliseres gjennom Kommunenes
Sentralforbund. At Arendal har hatt fast representa-
sjon i Rezekne siden 1993 har gjort kontakten
enklere. Som en pedagogisk stafett har fem sende-
bud undervist i norsk språk ved Rezeknes høgskole.
Dette har ført til at flere hundre studenter de siste
sju årene i større eller mindre grad har lært norsk.
Det er ikke noe merklig med dette - også ved
høgskoler og universitet i Riga, Valmeira og Daugava-
pils kan studenter lese skandinaviske språk.

4. Swoosch! The sound of information!

I løpet av det siste året har artikkelforfatteren
arbeidet med å etablere et informasjonskontor i
Rezeknes nye bibliotek. Med dette vil den norske
siden for det første bidra aktivt i demokrati-
utviklingsarbeidet. På kommunalt område i Latvia
finnes ingen tradisjoner for den meroffentlighet som
vi varmt verner om i Skandinavia. Kontoret skal her
offensivt gå inn og arbeide for større innsyns-
muligheter i lokalpolitikken. Deretter tilbyr kontoret
internett. Internettrafikken går via radiolink med en
maksimalt mulig båndbredde på 2 Mbit/sekund.
Kontoret skal også produsere og formidle informasjon �
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om alle aspekter av nordisk-baltisk og norsk-latvisk
samarbeid. Som støtte for språkundervisningen ved
Rezekne høgskole har kontoret også en slank og
muskuløs mediasamling på 250 enheter. Det er
skjønnlitteratur, språkbøker og kassetter. Og i
samarbeid med bibliotekets katalogavdeling er alt
klassifisert etter UDK. Konseptet er blitt døpt
Swoosch! og det er slett ikke uvanlig at folk lurer på
om navnet betyr noe. Og jeg skal være helt ærlig,
navnet kom til etter at jeg fosøkte å sette sammen
en forkortelse av initialene i navnene Rezekne
region og kommune, Arendal og Aust-Agder fylke.
Hvilket ble en for overmektig oppgave for meg. For

� meg står Swoosch! for lyden som oppstår når
informasjon fra internett treffer veien inn i våre
datamaskiner med en maksimal båndbredde på 2
MBit/sec. Offisielt har Swoosch! allerede blitt åpnet
under overoppsyn av kommunetopper fra Arendal og
Rezekne. Media har velvillig rapportert om hendel-
sen. En nasjonal tv-kanal sendte nylig et lengre
nyhetsinnslag. Fra og med 8. juni driver Rezekne
bibliotek informasjonskontoret videre selv. For å
snakke i lignelser kan det sies at nordmennene har
bygget en båt. Nå gjelder det bare for latvierne å ro
den i land. 

Da Erling spurte om jeg kunne skrive om mine fem
favorittnettsteder, var min første reaksjon at jeg ikke
har noen - en upassende reaksjon for en «moderne»
bibliotekar og IT-ansvarlig? Jeg mener fortsatt at jeg
egentlig ikke har noen «favoritter»; jeg har ikke
engang noen startside for tida og bokmerkene er
mest av typen «kjekke å ha - jeg kan kanskje få bruk
for dette siden». Noen steder er jeg selvfølgelig
innom oftere enn andre; mer av nødvendighet enn
fordi de er gode/artige/interesserer meg. Stedene jeg
nevner i de følgende avsnitta er jeg ganske ofte
innom i jobbsammenheng, de øvrige besøker jeg mer
sporadisk og har lite og ikke noe med jobb å gjøre.

kvasir.sol.no må vel
med, først og fremst fordi
det er et greit utgangs-
punkt for å finne norske
sider og fordi jeg har ei
venninne som jobber der.
(Veit ikke helt om jeg
liker deres nye design og
søkemotor, forresten.) I
det siste har jeg hatt
bruk for den svenske
utgaven
evreka.passagen.se.

Heldigvis (eller dessverre?) har vi ikke alle titler i
vårt bibliotek, så når lånerne vil ha noe vi ikke har,
må vi finne ut hvor de kan skaffes fra. Da blir det å
søke i forskjellige norske bibliotekkataloger, oftest
Bibsys wgate.bibsys.no/search/pub og Sambok
www.nb.no/baser/sambok.

Vi inviterer bibliotekarar
med forskjellig bakgrunn til
å presentere sine favoritt-
steder på verdensveven.
Hva har de funnet av

informative, interessante eller flotte nett-
steder? I dette nummeret er det Gro Heidi
Råmundal sin tur. Hun er bibliotekar ved
Kristiansand folkebibliotek.

Tips fra verdensveven
Hva med aviser? Liker egentlig ikke å lese avis på
nettet, men er innom av og til uten å ha noen
favoritt.

Nå i vår har jeg hatt skjermsparer og skrivebords-
bakgrunn henta fra Webshots www.webshots.com.
Her er det veldig mange bilder innen mange temaer;
fra strektegninger til militærbilder til flotte dyre- og
naturbilder.

Jeg hører en del på NRK-radio (og ser alt for mye på
fjernsyn - heller det enn husarbeid), og når det har
vært innslag om mat får jeg ofte lyst til å prøve å

lage det samme. Selvføl-
gelig har jeg ikke penn
og papir akkurat da,
men da tyr jeg seinere til
NRKs nettsted
www.nrk.no for å finne
oppskriftene der.

I mitt tidligere liv jobba
jeg bl.a. som tekniker på
Jan Mayen, et spesielt
sted som setter merke i
sjela. Når «hjemlengse-
len» dit blir for stor, slår
jeg opp på sidene til

Vidar Teigen home.sol.no/~vteigen/index.html for
å mimre litt. Sidene handler mest om å vise foto av
natur, nyere historie og dagligliv på Jan Mayen. Det
er ikke så mye tekst, og mesteparten er på engelsk.
Dette er de beste Jan Mayen-sidene jeg veit om! Takk
for i dag - når skal jeg søke meg opp igjen,
tro........... 

Gro Heidi Råmundal
Bibliotekar
Kristiansand
folkebibliotek
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Men før bystyremøtet raderte ut Stiklestad-kvartalet
som alternativ, fikk vi en prat med biblioteksjefen i
Oslo, Liv Sæteren. Om prosessen. Om alternativene.
Og om visjonene hun har for et nytt hovedbibliotek.
Men aller først måtte vi få oppklart noe mange har
stusset på. Når politikerne går ut i media og viser til
at det er politisk flertall for å flytte Deichman til
Vestbanen, så uttaler biblioteksjef Liv Sæteren at
hun er positiv til det. Når det noen måneder seinere
kommer ut at det er politisk flertall for å lokalisere
biblioteket til Postterminal-bygningen, så er hun
positiv til det også.

- Hva med Stiklestad-kvartalet? Stadig like positiv?

- Jeg har forholdt meg til politiske utspill om
alternativer som jeg for så vidt selv har jobbet med.
Jeg har i utgangspunktet vurdert disse og ment noe
om dem. Når politikere lanserer slike forslag, så er de
ikke fremmede for meg. Jeg kan kanskje til og med
ha hjulpet dem fram, som aktuelle løsninger. Både
Vestbanen og Postterminalen er alternativer vi har
kjent til og vurdert. Begge to er veldig interessante å
jobbe videre med. Når dette er kjente alternativer
som jeg syns vi skal jobbe videre med, da sier jeg til
media at - jo, dette er interessant. Men ellers
forsøker jeg å holde en lav profil. For det blir ikke
noe nytt bibliotek i Oslo hvis biblioteksjefen har
dette som sin flaggsak og står som frontfigur for
dette alene. Det viktige er at det er sentrale politi-
kere som fremmer dette som sine egne saker, som de
har hjertebank for, som de vil følge inn i den
politiske prosess, og som de kanskje vil gi føringer
på for det administrative arbeidet i Rådhuset.

- Men hva med Stiklestad-kvartalet?

Nytt hovedbibliotek i
Oslo rykker nærmere

Biblioteksjef Liv Sæteren holder en knapp på Postterminal-bygningen:

Oslo har kommet et langt skritt nærmere å få seg nytt hovedbibliotek. 24. mai
sluttet bystyret seg til byrådets bibliotekmelding «Deichmanske biblioteks møte
med år 2000 og fremtiden». De vedtok også å be byrådet å «utrede nærmere spørs-
målet om lokalisering av Deichmanske hovedbibliotek på Vestbanetomten og Post-
terminalen». Dermed er Stiklestad-kvartalet på Grønland ute av diskusjonen. Det
flertallet som Arbeiderpartiet på forhånd hadde greidd å få til for å utrede dette
som et tredje alternativ, forsvant da bystyret skulle si sitt. Mange pustet lettet ut.
Nå kan vi kanskje gå de siste reelle rundene før Oslo kommune bestemmer hvor de
legger sine 15.000 kvadratmeter hovedbibliotek til rundt regnet en halv milliard
kroner.

- Det mener jeg er en trist løsning. Det er et alterna-
tiv vi så på for ganske mange år siden. Også da ble
det lansert som en mulighet. Vi avviste det da, som
beliggende for langt inne i ingenmannsland, geogra-
fisk sett. Nå har det også vært protester mot at
Postterminalen og Galleri Oslo også ligger litt
utilgjengelig og for langt øst, hvor en del helst ikke
vil sette sin fot. Men jeg synes at begge disse �

Tekst & foto:
Erling Bergan

Liv Sæteren har måt-
tet forholde seg til
mange aktuelle og
uaktuelle tomte-
alternativ for nytt
hovedbibliotek i Oslo.
Avisoppslag om «poli-
tisk flertall» for de
ulike alternativene
skaper usikkerhet hos
personalet.  - Men det
bystyret tar stilling til
nå, er bare hvilke al-
ternativer som skal
utredes, ikke hvilket
alternativ som skal
velges til slutt, presi-
serer biblioteksjefen.
Og bystyret valgte
altså å begrense utred-
ningene til Vestbanen
og Postterminalen.
Stiklestad-kvartalet
falt heldigvis ut på
bystyremøtet 24. mai.
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alternativene hører til en endevegg til den sentrale
Karl Johan-aksen i Oslo. Når du går ned Karl Johan,
så er det Sentralbane-området du møter som en
fond-vegg. Du møter adkomsten til de to alternati-
vene Postterminalen og Galleri Oslo, det siste er
dessverre ikke noe alternativ for oss lenger. Disse
byggene utgjør på en måte avslutningen av Karl
Johan  og det sentrale Oslo.

- Og Stiklestad-kvartalet er ikke en del av denne
fond-veggen?

- For å komme til Stiklestad-kvartalet må du gå
mellom disse to bygningene, langs Schweigaards
gate, mellom to bygg som ikke åpner seg mot denne
lange trafikkerte gaten, som er helt uten liv og
virksomhet på gateplan. Det er en tung, lang og lite
inspirerende vei fra Oslo sentrum til Stiklestad-
kvartalet. Nei, dette er etter min mening et litt
kjedelig alternativ.

- Men et politisk flertall er positive til hoved-
bibliotek i Stiklestad-kvartalet?

- Det er viktig å slå fast at det ikke er flertall for noe
alternativ ennå. Bystyret tar stilling til hvilke
alternativer som skal utredes, ikke hvilket alternativ
som skal velges til slutt. Det som har skjedd forut
for bystyremøtet nå, er at det i kultur- og
utdanningskomitéen ble flertall for å foreslå at
Stiklestad-kvartalet skulle utredes som et tredje
alternativ.

- Er dette en egen sak som bystyret skal behandle?

- Dette er en del av en bystyremelding om Deich-
manske bibliotek. Den inneholder mye annet enn

spørsmålet om bygg. Her er
det mål, visjoner og utfor-
dringer. Og da er det naturlig
at det er et eget kapittel om
lokalisering av hovedbibliote-
ket, som en del av dette
strategidokumentet.

- Ser du noe positivt i at
Deichman er med på å trekke
Oslo sentrum østover?

- Bare hvis lokaliseringen er
god, med Deichman som et
brohode østover. Post-
terminalen, Galleri Oslo og
Byporten kunne alle gi
Deichman en rolle som
brohode mellom sentrum og
de østlige bydeler. Men det er
viktig å holde fast ved at
Deichman skal være for alle i
byen. Vi må tenke kommuni-
kasjoner og sørge for at det er
tilgjengelig for alle. Vi må
tenke på brukerne, og ikke
bruke et slikt bygg som
redskap i byutviklingen.

- Ser du noen positive muligheter, hvis Stiklestad-
kvartalet mot alle odds skulle bli det endelige valg?

- Med en slik plassering, kan jeg ikke tenke meg et
enkelt og funksjonelt bibliotek. Skal man trekke
sentrum østover og gjøre det så attraktivt at vi også
får alle brukerne med oss dit, må det et kraftfullt
grep til. Da må vi tenke oss et kjempespennende
bygg, noe á la Guggenheim-muséet i Bilbao, slik at
biblioteket blir en magnet i seg selv.

- Men det er Postterminalen som er din favoritt?

- Den raskeste løsning innenfor den laveste kostnad,
til å lage det mest spennende bibliotek, funksjonelt
og interiørmessig, den har du på Postterminalen. Der
kan vi ta utgangspunkt i en glitrende bygnings-
kropp, som allerede er bygget. Kostnadene med selve
bygningen er kjent. Postterminalen er slett ikke
glitrende utvendig, fasaden ser ikke ut. Men det kan
vi gjøre noe med. Og som råbygg er den helt fantas-
tisk, glitrende i sine proporsjoner og sin struktur.
Det er et godt utgangspunkt for å jobbe sammen med
interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

- Hvor regner du fasaden for å være på Postterminal-
bygget?

- Publikum vil komme til bygget fra flere kanter. Men
fasaden må vel regnes som den delen som vender
mot bussterminalen. Men også når du kommer fra
sjøsiden og ser hele bygget reise seg der, på den
andre siden av jernbaneområdet, vil det synes veldig
godt. Det er klart at fasaden må behandles. Kle den

Biblioteksjef Liv Sæteren i Oslo kan se langt etter
Byporten, Kreditkassen og Galleriet. Hovedstadens nye
hovedbibliotek kommer på Vestbanetomta eller i Post-
terminal-bygningen. Og Liv Sæteren foretrekket det
siste.

Mange ønsket Deichman flyttet til Byporten,
men handelstanden trakk det lengste strået
der. Nå kan Deichman trolig overta Post-
terminal-bygningen litt lenger bak. Uten like
hard konkurranse.

�
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med eføy! Kle den med glass! Kle den med striper!
Kle den med ruter! Mulighetene er legio!

- Så du ser med glede fram til å bygge et hoved-
bibliotek i Posterminalen? Det er ikke bare det minst
dårlige alternativet?

- Det er det beste av de tre alternativene.

- Hva med Vestbanen?

- Arkitektonisk og plasseringsmessig kan Vestbanen
bli noe bedre. Du har den store åpne Rådhusplassen
foran bygget. Selv om Postterminalen ligger veldig
sentralt, med god tilkomst fra både buss, t-bane og
jernbane, så har du ingen åpen plass foran bygget.
Vestbanen har det. Men Vestbanen er en kjempestor
tomt hvor det vil være mange aktører. Når vi snakker
om Deichman på Vestbanen, så tenker vi at det
bygges umiddelbart bak det gamle bygget med den
kjente fasaden. Slik tenker jeg også. Men her er det
også snakk om fredsprismuseum, kongress-senter og
turistinformasjon. Her konkurrerer vi med konseptet
«The Nobel Peace and Congress Center» som flagg-
skip. Er det plass til en like storslått profilering av
Deichman i det samme bygget? Jeg tviler på det. Jeg
kjenner spillet, og regner instinktivt med at
Deichman kan komme til å bli liggende langt bak i
dette bygningskomplekset. Like langt bak som f.eks.
Postterminalen ligger i forhold til den andre enden
av Karl Johan-aksen. Vestbanen seiler frem som noe
utbyggerne ser for seg som turistpreget, merkantilt
og kommersielt. Jeg frykter at Deichman kan komme
i bakgrunnen.

- Regner du Hammersborg, hvor dere ligger nå, som
usentralt for et hovedbibliotek?

- Her på Hammersborg er det mer et spørsmål om hva
vi har rundt oss. Hvis du ser deg rundt her, så er det
bare regjeringskontorer. Man har behendig fjernet alt
som heter gateliv, butikker og annet som gjør at
mennesker ferdes her. Det skal være oversiktlig rundt
regjeringsbygget, fotgjengere er egentlig en uting.
Og derfor er Deichman psykologisk helt feil plassert.
Hammersborg er utbygget slik at det egentlig ikke er
meningen at man skal ferdes her.

- Hvor stor vekt legger du på at det alternativet som
velges, kan realiseres raskt?

- Det er klart at det er en fordel med en lokalisering
som ikke nødvendigvis krever store regulerings-
messige endringer, hvor det kan være usikkert hva
man finner når man begynner å grave. For Post-
terminalen er ikke dette noe problem, der er det
snakk om interiørarkitektur. Og Posten skal flytte ut
av bygget rimelig fort.

- Men er det sikkert at både Postterminalen og
Vestbanen venter på at kommunen får bestemt seg?

- Det er et moment at vi kan risikere at Posten og
Vestbanen går sin vei mens vi holder på. Det er andre
aktører som har en helt annen måte å håndtere

verden på enn utredninger, saksbehandlingsprosed-
yrer og vedtak i Oslo kommune. Kanskje Posten i sin
utålmodighet over at intet skjer, velger å la kino-
senteret bli realisert der. Eller de selger til Thon. Det
viktigste nå er å få et vedtak om at det skal settes i
gang konkret planlegging rundt dette, at det skal
avsettes midler til planlegging.

- Kreditkasse-bygningen ved Stortorget, som det
mest ideelle alternativet, regner du nå som en tapt
sak?

- Vi må holde døren åpen hvis dette bygget plutselig
skulle skifte eier i løpet av det nærmeste året. For av
alle alternativ i denne byen, er en plassering ved
Stortorget den mest geniale. Det var et alternativ vi
jobbet med en periode, men et plutselig eierskifte
satte en stopper for den muligheten.

- Hovedbiblioteket i Oslo trenger 15.000 kvadratme-
ter areal. Dette lar seg realisere i alle aktuelle
alternativer?

- Ja, det skal ikke være noe problem.

- Hvordan har personalet på Deichman reagert på at
Stiklestad-kvartalet kom på bordet som nok et
alternativ?

- Jeg tror ikke personalet orker å
engasjere seg så mye, når stadig
nye alternativer dukker opp.
Kreditkassen, Byporten, Galleriet,
Postterminalen, Stiklestad-
kvartalet... Man har hisset seg
opp og brent av så mye unødig
energi. Jeg tror de bare avventer
dette her nå.

- Så når siste runden går, og
realitetene virkelig avgjøres, så er
Deichman-ansatte så matte at de
blir overrasket over at noe faktisk
blir vedtatt til slutt?

- Det kan godt hende. Det er en
utmattelse. Men jeg tror nok at
mange fortsatt har en forventning
om at det kommer til å skje noe,
at det må skje noe.

- Hvordan fordeler tilhengerne av
Postterminalen og Vestbanen seg i
personalet her?

- Slik jeg tolker stemningen, så er
det nok Vestbanen folk tenner
mest på. Og det tror jeg er ut fra
en forestilling om at Deichman
kommer langt frem, der hvor
hovedbygget til Vestbanen er.
Hvis vi kan ha funksjoner
som innpasses i det gamle
Vestbane-bygget, som
bygges litt i høyden og

- Jeg tror ikke personalet orker å engasjere
seg så mye, når stadig nye alternativer duk-
ker opp. Kreditkassen, Byporten, Galleriet,
Postterminalen, Stiklestad-kvartalet... Man
har hisset seg opp og brent av så mye unø-
dig energi. Jeg tror de bare avventer dette
her nå, sier Liv Sæteren til Bibliotekaren.
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litt bakover, så er det alltids mange rom vi kan
bruke. Vi kan tilpasse oss den gamle arkitekturen,
bare vi får noe nytt og greitt og fint bak, i forlen-
gelse av fasaden og hovedbygget. Med det bildet på
netthinnen, tror jeg mange ansatte ser for seg et fint
hovedbibliotek på Vestbanen, nær Rådhusplassen og
sjøen. Det er jo vakkert der.

- Hvor viktig er bibliotekets eksteriør for deg?

- Min kjepphest er at bibliotekinteriører må endres
dramatisk. Det er der du lager spenningen i et
bibliotek. Jeg er ikke så opptatt av å lete etter det
ene visuelle uttrykket som symboliserer bibliotek.
Det kan ikke være avgjørende for identitet og
dragning mot bygget. Bibliotek er så multi-funksjo-
nelt at det å finne det riktige symbolet er vanskelig.
Alle arkitekter faller ned på at det er ett eller annet
med kunnskap og søyler og høytid. Når du tar
essensen ut av kulturmenneskers mening om
bibliotek, blir det som alltid den stiliserte bok-
tempel-tilnærmingen. Interiørene har det ikke
skjedd noe med siden 1900, da man åpnet magasi-
nene.

Nå blir Liv Sæteren ivrig, bretter ut skisser hun har
fått laget av nytt hovedbibliotek i Postterminal-
bygningen, både tradisjonelle løsninger og nye
varianter som hun har mer sans for.

- Se her. Dette er en tradisjonell bibliotek-skisse. Du
kommer inn og så er det litt spektakulært rundt
inngangspartiet, deretter reoler på rad og rekke.
Utfordringen ligger i å se hvordan vi kan strukturere
tilbudene på en annen måte, i forhold til mål-
gruppene. Her er et alternativ som har fått navnet
«bokbyen». Du kan lage rom i rommene, gater og
streder. Her kan vi ramme inn soner i forhold til

målgrupper. En type kategorisering. Vi kan ta
interiørarkitekturen og landskapsarkitekturen i bruk,
for å organisere publikums vei inn i dette bibliotek-
landskapet. Vi må ta utgangspunkt i hva det er
mennesker gjør når de kommer inn i et bibliotek,
hvordan de arbeider, hvordan de tar det i bruk - altså
organisere bibliotek ut fra hvordan mennesker
bruker bibliotekets innhold. Vi må vekk fra at
reoloppstillingen er utgangspunktet. Det vil alltid
være behov for lagringsmediet, men vi må gruppere
tilbudene rundt hvordan mennesker arbeider,
hvordan de tar i bruk forskjellige kilder, enten det er
bøker eller maskiner.

- Er dette tanker som stammer fra den gang dere
planla bibliotek i Galleri Oslo?

- Ja, dette var en måte å tenke bibliotek på
som ble lagt i fanget på meg da vi fikk
Galleriet som alternativ å jobbe med. Vi
måtte ta utgangspunkt i et helt annet bygg
enn det vi har nå, med alle de små butikk-
lokalene der. Dette er tanker som lar seg
realisere i de store flate landskapene i
Postterminal-bygget også. Men det bibliotek
jeg leter etter, det jeg ønsker å få til i et
nytt hovedbibliotek, det finnes ikke. Jeg
strever veldig med å finne egnede studietur-
opplegg for kultur- og utdanningskomitéen
nå.

- Et tradisjonelt bibliotek i Postterminalen
må være et skrekk-scenario?

- Vi trenger to etasjer, hver på 6-7 mål. Tenk
deg å komme inn i et sju mål stort bibliotek,
med reoler på rekke og rad! Jeg skjønner
godt de som ikke synes det blir så morsomt.
Tradisjonelle bibliotekinteriører er så
drønnende kjedelig at jeg skjelver ved
tanken på å få dette i stort format. Alle
arkitektkonkurranser ender med at man ser

Her ser du trolig det framtidige hovedbibliotek i Oslo. Postterminalen er etter alt å
dømme det rimeligste alternativet, og det som kan realiseres raskest. Når biblioteksjef
Liv Sæteren også foretrekker Postterminalen framfor Vestbanen, er det duket for et
nytt, spennende  og annerledes hovedbibliotek på grensa mellom Oslo sentrum og Oslo
øst. Et lite spennende eksteriør kan huse et nytt kulturelt trekkplaster i hovedstaden.

- Bibliotekinteriørene har det ikke skjedd noe med si-
den 1900, da man åpnet magasinene, sier Liv Sæteren,
som i det nye Deichman vil ta utgangspunkt i hva det
er mennesker gjør når de kommer inn i et bibliotek.
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etter forbilder, og alle forbilder speiler at det ikke
har skjedd noe nytt siden 1900.

- Det er variasjoner over Haakon Nyhuus alt
sammen?

- Ja, faktisk. Det er mye som er elegant. Men det er
ikke gjort noe med organisering av materialet rundt
hvordan menneskene jobber. Det tradisjonelle
bibliotekinteriøret forteller sitt - brukerne kommer
inn, de møter noe litt mykt, noen utstillinger
frakoblet alt annet, så skal de enten gå og gresse
langs hyllene, plukke med seg boka si og ta den med
ut, eller de skal sette seg på lesesalen. Sånn er det.
De visuelle signalene vi sender ut er: Gå og finn boka
di, ta den med deg og gå! Vi kommer aldri forbi
bildet av biblioteket som et sted å låne bøker. Når
Grethe Knudsen sitter på TV og snakker om bredbånd
til alle, er det skoler og internett-kaféer som i følge
henne kan realisere den utfordring samfunnet da
har, med å gjøre denne redskapen tilgjengelig for
folk. Dette tror jeg skyldes at bibliotekets visuelle
uttrykk er så sementerende. Bibliotekarer som
oppdragsgivere for arkitekter har vansker med å
fortelle at vi ikke vil ha det slik. Nå har vi jobbet
sammen med en arkitekt som har begynt å skjønne
prinsippene. «Det du snakker om er kaos», sier han
til meg innledningsvis. Arkitekter vil ha strukturer.
Trolig er det derfor de elsker reoler og søyler. Og det
er håpløst. Det er katastrofalt. Tenk på reolene i
Tønsberg bibliotek, som er avgjørende for lys- og
skyggevirkningene der. Men vår arkitekt tok utfor-
dringen med å strukturere kaoset uten å slå i hjel
mangfoldet i uttrykk. Det er kjempespennende å
jobbe sammen med en arkitekt på denne måten.

- Det er en formidabel oppgave dere står foran, med
å realisere et nytt hovedbibliotek i Oslo. Når tror du
det tidligst kan stå ferdig?

- Kanskje i 2005 eller 2006. Under forutsetning av at
vi får et klart vedtak, at det er den rimeligste
løsningen som blir valgt, at vi ikke møter for mange
snublesteiner på veien. I teorien kan vi bli ferdig
tidligere. Det er avhengig av hvilket omfang
utredningsarbeidet må ha, hvor detaljert kostnads-
bilde som trengs, før bystyret kan fatte vedtak. Nå
foreligger det en sak uten prislapp på noe som helst.
Det er klart at man ikke kan sitte i bystyret og velge
det ene eller andre, når forskjellen mellom alternati-
vene kanskje er en halv milliard. Dette må avklares,
og da er det ikke sikkert vi får noe vedtak i år.

- Er prosessen med å få nytt hovedbibliotek noe du
som biblioteksjef har hatt glede av så langt, eller er
det slitsomt å holde på så lenge med ulike alternati-
ver uten å komme skikkelig i gang?

- Det kunne jeg si mye om. Min rolle er i hvert fall
hele tiden å si at vi skal videre, at det ikke går an å
gi opp og at vi ikke må si «dette går aldri». Det er
bare 8-9 år siden vi lanserte ideen om Galleri Oslo.
Før det var spørsmålet om nytt bibliotek lagt på is.
Hvis du sammenligner med Trondheim folkebibliotek
og andre tilsvarende byggesaker, så har vi kanskje

ikke brukt så lang tid. Det har til
tider vært skikkelig trøkk på
mediefokuseringen. Men nå
begynner også mediene å gå litt
trøtte.

En som definitivt ikke har gått
trøtt av å kjempe for nytt
hovedbibliotek, er sjefen sjøl. Liv
Sæteren viser med all tydelighet
at hun brenner for et nytt,
annerledes og spennende
bibliotek i Oslo sentrum. I
bystyremeldinga om bibliotek,
som hun sikkert har forfattet
mye av, presiseres at bibliotek-
tjenesten har en sentral rolle i
«kampen om kunnskapen og
kulturverdiene». Det blir spen-
nende å se hvilken lokalisering
de får, hvilket lokale de får
bygget, og hvilket interiør de
skaper seg, til å føre denne
kampen videre i hovedstaden.

Men hva skjer med det gamle
biblioteket på Hammersborg? I
bibliotekmeldinga står dette å
lese: «Det er byrådets vurdering
at dersom lokaliseringsspørsmålet faller ned på en
konklusjon som medfører at nytt hovedbibliotek
lokaliseres i andre lokaler enn de nåværende, skal
kommunen omsette og selge nåværende hoved-
bibliotek på Hammersborg da bygningen represente-
rer en kapitalverdi som bør bidra til finansieringen
av nye hovedbiblioteklokaler. Hammersborg antas
imidlertid ikke å representere en kapitalverdi som i
seg selv er tilstrekkelig til å finansiere et nytt
hovedbibliotek. Det ligger utenfor denne utredning-
ens muligheter å anvise alternative løsninger for det
nåværende hovedbibliotek, men byrådet forutsetter
at bygget skal selges til markedspris.»  

Når hovedbiblioteket i Oslo flytter «skal kommunen omsette og selge nåværende
hovedbibliotek på Hammersborg da bygningen representerer en kapitalverdi som
bør bidra til finansieringen av nye hovedbiblioteklokaler», heter det i bystyrets
vedtak.

Kredtikasse-bygningen ved Stortorget er
Deichman-drømmen som glapp. Cubus dis-
ponerer 1. etasje her nå. Hvis eierskifte skulle
gjøre dette alternativet aktuelt igjen, står
det øverst på den Deichmanske ønskeliste.
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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

M
ø
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

NB! Det tas
forbehold om feil.

Juni

 Tid Sted Arrangement Arrangør

5. Oslo Litteraturformidling i folkebibliotek 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

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

HiO/JBI

19. Oslo Oslo i bok og bilde HiO/JBI

13.-16. Lund Nordisk sommarskola om
Bibliotekspedagogik

Lunds universitet, Avd. för biblioteks-
och informationsvetenskap

August

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

IFLA

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

12.-17. Winnipeg 18th Polar Libraries Colloquy

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

5. Oslo Hvordan skape tilfredse bibliotekkunder?
(Seminar)

NBF Tidsskriftformidlingen og Swets
Norge AS

7. Stavanger Biblioteket og kunnskapssamfunnet.
(Seminar)

NBF Tidsskriftformidlingen og Swets
Norge AS

6.-12. Malmö NORDINFO Sommerskole: Establishing
Information Literacy Initiatives -

NORDINFO / IASL

19.-21. Oslo Fagreferentkonferansen 2000
«For, om og med fagreferenter».

Universitetsbiblioteket i Oslo
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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

,�>�
:	��
?���>
%��%�-����=

'
 �"


'��
���

)���������� *
,�>�
!��"
:3���
	����
��



$����������
�,��=
*
�������
�����������
�� 



�������
-��#���
*
0�����
%��-�
*
��;�����
+����

&��	��
�� �
�� 
����
��
@���
����

A��
����
����� ���-�44333�B��������%��
��� CB��������%��



Side 36 Bibliotekaren - 6/2000

Hof kommune
Biblioteksjef – 100 % st.

For stilllingen kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. for bibliotek- og informasjonsfag eller tilsva-
rende godkjent utdanning.  Kompetanse fra IT og off. administrasjon vektlegges.  Ledererfaring fra
bibliotek og innsikt innenfor grunnskole og kultur er av betydning, og det blir lagt vekt på personlige
egenskaper som er relevante for stillingen.

Biblioteksjefen blir leder for kommunens bibliotektjenester, både folke- og skolebibliotek.  Kommunen
har en grunnskole, og hovedbibl. har nylig flyttet inn i nye lokaler samme sted.  Vi står foran en spen-
nende utvikling av samordning, innhold og tilbud.  Folkebibl. bruker Mikromarc bibliotekprogram.
Forøvrig drives 2 filialer.

Avlønning etter avtale, st.k.. 7439. Tilsetting skjer på vanlige kommunale ansettelsesvilkår.  Meget god
pensjonsordn. i KLP.  Tiltredelse snarest. Ytterligere informasjon ved kultursjef Gert Olav Green, tlf.
33 05 95 40.

Søknad vedlagt attester og vitnemål sendes:  Hof kommune, kulturkontoret, Hofslundveien 5, 3090
Hof,  innen  15. juni 2000.

Hof kommune har me-
get sentral beliggen-
het, nord i Vestfold.
Med 20 km. til Holme-
strand og 40 km. til
byene Tønsberg,
Kongsberg og Dram-
men, er vi «midt i
smørøyet».

Hof  har ca. 2.900
hyggelige innbyggere,
og varierte kultur- og
fritidstilbud.  Flott
natur gir fine frilufts-
muligheter.

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

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

Jakt på
kollegaer?

DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI KUNDE HOS TRONSMO!

Hvis du trenger en bokhandel som kan levere bøker som er litt utenom
det vanlige, så trenger du oss. Vi har bl.a. :

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

balkan * mat & makt * indianere * reiseskildringer * midtøsten * afrika *
asia* latinamerika *

og en hel kjeller full av knalle tegneserier

NORSK TIDSSKRIFT
FOR

BIBLIOTEK
FORSKNING
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http://www.hum.uit.no/dok/ntbf/index.html
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FARSUND KOMMUNE
Farsund kommune har ca. 9.300 innbyg-
gere, og ligger i Vest-Agder fylke, ved
Norges sydspiss. En kystkommune rik på
kulturminner og med særpreget og vari-
ert natur - fra milelange sandstrender ut
mot havet til fjorder, skjærgård, skog og
hei. Dette gir anledning til et mangfold
av naturopplevelser og variert friluftsliv.
Her er også et aktivt foreningsliv.

BIBLIOTEKAR
Farsund bibliotek har i dag 3 avdelinger: Hovedbibliotek,
som kombinasjonsbibliotek med Eilert Sundt videregå-
ende skole, i spennende nybygg midt i byen; Borhaug fi-
lial, som kombinasjonsbibliotek med barneskole, ytterst
på Lista; Vanse filial midt imellom, i tettsted ca. 8 km fra
byen.

Biblioteket er administrativt plassert innen kommunens
oppvekst- og kulturetat.

Fra 1.7.2000 er det ledig en full stilling som bibliotekar,
st.k. 7026, l.r. 7.

Det kreves bibliotekarutdannelse fra Høgskolen i Oslo,
Universitetet i Tromsø eller tilsvarende godkjent utdan-
nelse.

Vi ønsker en person som er selvstendig, samarbeidsvillig
og serviceinnstilt.  Det er også ønskelig med kjennskap til
IKT: Biblioteket bruker Bibliofil og internett.

Stillingen er tillagt hovedansvar for filialene. En del av
arbeidstiden er også lagt til hovedbiblioteket. Den som
ansettes bør disponere bil.

I arbeidsplanen inngår kvelds- og lørdagsvakter.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver
tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere informasjon fåes v. henv. til biblioteksjef
Kjersti Storm Nielsen, tlf. 38 39 60 70.

Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes
Farsund kommune, Oppvekst- og kulturetaten, Lunde-
vågen, 4550 Farsund, innen 20.6.2000.

Arendal kommune
Arendal bibliotek består av hovedbibliotek
og 1 filial og har 24 ansatte fordelt på 18,5
årsverk. I 1998 åpnet nytt hovedbibliotek
sentralt i Arendal.

LEDIGE STILLINGER/VIKARIATER
VED ARENDAL BIBLIOTEK

100 % fast stilling ved hovedbiblioteket
Stillingsbetegnelse: Avdelingsleder st.kode 7027, ltr.34.
Stillingen har hovedansvar for voksenavdelingen som også
omfatter ungdom, musikk, referansesamling, lesesal og
Boken kommer-tjenesten. Spesialbibliotekarer og bibliote-
karer arbeider i avdelingen. Arbeidsoppgaver: Koordine-
ring av arbeidet ved avdelingen, fjernlån, utadrettet virk-
somhet, kontakt med foreninger og lag, arrangementer og
utstillinger.

Til stillingen ønskes en utadvendt bibliotekar med leder-
erfaring, evne til å inspirere og å arbeide i team og som
setter brukernes behov i sentrum. Personlig egnethet tilleg-
ges stor vekt.

Stillingen er ledig fra 1.august, 2000.

Følgende vikariater er ledig ved Hovedbiblioteket
* Bibliotekar I, st.kode 7593, ltr 31, 50% stilling. Ledig fra

24.7.00. Varighet 1 år. Ansvar for referansesamling,
aviser tidsskrifter og lesesal.

* Bibliotekar , st.kode 7026, lønn etter ansiennitet, 100%
stilling. Ledig straks. Varighet 6 mndr.  Arbeidsområde:
voksenavdeling

* Bibliotekar, st.kode 7026, lønn etter ansiennitet, 100%
stilling. Ledig  fra 24.7.00. Varighet 1 år. Arbeidsområde:
Barneavdeling og katalogisering.

For vikariatene ønskes personer med relevant praksis og
evne til  målrettet og selvstendig arbeid. Studenter fra årets
kull oppfordres til å søke.

For alle stillingene kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo,
avd.for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller
tilsvarende godkjent bibliotekfaglig utdanning.  Arbeidsta-
kerne tilsettes i Arendal kommune på de vilkår som til en-
hver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer
og ansettelsesdokumenter. Det arbeides etter en nærmere
angitt turnus hvor det inngår ettermiddagsvakter og lørdags-
vakter.

Opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til nestle-
der Eli Søyland, tlf 37 01 39 12.

Søknad med CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester
sendes Arendal bibliotek, Serviceboks 616, 4809 Arendal
innen 15.juni, 2000.
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SNÅSA KOMMUNE
Snåsa er en kommune midt i Nord-Trønde-
lag med ca 2.400 innbyggere. Vi har godt
oppvekstmiljø for barn og unge, rikt kultur-
liv og gode muligheter for jakt, fiske og fri-
luftsliv

BIBLIOTEKSJEF

Vi har fra 15.08.00 ledig inntil 80 % stilling som biblio-
teksjef. Biblioteket har lyse og trivelige lokaler i Viosen.
Mikromarc, CD-rom samt Internett er installert.

Vi søker etter kreativ og initiativrik person med gode ad-
ministrative evner. Fast ansettelse betinges av godkjent
utdanning innen bibliotekfag, men andre interesserte kan
også søke.

Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. Studiegjeld kan event.
nedskrives med inntil kr 8.250 pr år.  Nærmere opplysnin-
ger om stillingen fås ved henvendelse til kulturkonsulent
Ellen Marie Hansen, tlf. 74138236.

Ansettelse etter de til enhver tid gjeldende lover, regle-
ment og tariffavtaler.  Søknad sendes Rådmannen i Snåsa,
7760 Snåsa, innen 20.06.00.

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEK
BOKBUSSEN

Aust-Agder fylkesbiblioteks bokbuss er et mobilt bibliotek-
tilbud til kommunene i fylket og enkelte fylkeskommu-
nale helseinstitusjoner. Fylkesbiblioteket er samlokalisert
med Arendal bibliotek i nytt moderne bygg med egen ga-
rasje for bokbussen. Bussen er en Volvo (1993-mod.) byg-
get i Finland og med Bibliofil datasystem. Det er inngått
avtale med Nettbuss som står for daglig drift av bussen.
Bokbussens sjåfør er ansatt i Nettbuss. I tillegg betjenes
bussen av bokbussbibliotekar ansatt ved fylkesbiblioteket.

50% stilling som avdelingsleder
er ledig fra 1. juli 2000

Stillingen omfatter ansvar for bokbussvirksomheten, her-
under mediebestand, planlegging av ruteopplegg, infor-
masjon utad, utstillinger og arrangementer i bussen. Det
forutsettes også at vedkommende har kjøredager på bus-
sen, i tillegg til bokbussbibliotekaren.

Vi ønsker oss en bibliotekar som kan arbeide selvstendig
og utadvent, som tar initiativ og ser muligheter i å utvikle
virksomheten videre. Bokbussen besøker mange skoler og
barnehager, og erfaring og interesse for litteraturfomidling
overfor barn og unge er kvalifikasjoner vi derfor vil sette
pris på. Søkere må ha utdanning fra Høgskolen i Oslo,
avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller
tilsvarende bibliotekarutdanning på høgskole- eller uni-
versitetsnivå.

Stillingen er lønnet som avdelingsleder bibliotek, st.kode
7027, min. 1.tr.32.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av
gjeldende reglement og tariffavtaler, herunder 2%
pensjonsinnskudd.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kst. fylkesbibliotek-
sjef Ruth Skjævestad, tlf 37 01 39 22,
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no.

Søknad med kopier av vitnemål og attester sendes innen
15.06.00 til: Aust-Agder fylkesbibliotek, Serviceboks 617,
4809 Arendal.

AL QUDS Reiser AS

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

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

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

AL QUDS Reiser AS
Pilestredet 31, Oslo
Postadresse: Boks 6876, St. Olavs plass, 0130 OSLO
Telefon:   22 11 00 26
Telefaks:  22 20 20 42
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Kommunalansattes Fellesorganisasjon –
KFO - er en partipolitisk uavhengig ar-
beidstakerorganisasjon med over 53.000
medlemmer. KFO er tilknytta YS. Se-
kretariatet har 75 ansatte fordelt på se-
kretariatet i Oslo og 11 regionskontor.
Sekretariatet holder til i Brugt. 19.

ARKIV – VIKARIAT

Det er et ledig vikariat i KFOs sekretariat, driftsavdelinga,
med ansvar for arkivet og et lite fagbibliotek.

Vikariatet er ledig fra 21. august til august 2001.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:
� Sortering og fordeling av post
� Journalføring av post i ModuLink
� Arkivering
� Bibliotek/bokbestillinger
� Brukerservice overfor saksbehandlere

Kvalifikasjoner:
� Høgskolen i Oslo, seksjon for bibliotek- og

 informasjonsstudier
� Interesse for/erfaring med IT

Vedkommende må kunne arbeide:
� Selvstendig, herunder ta eget initiativ
� Nøyaktig, ha god ordenssans
� Med godt humør

Vi kan tilby:
� Lønn etter avtale, pensjonsordninger
� Fleksibel arbeidstid og sommertid
� Uformelt og hyggelig, men til tider travelt arbeids-

miljø

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sek-
sjonsleder Marit Wesche eller bibliotekar Audhild Vad,
tlf. 21 01 36 00.

Søknadsfrist 21. juni.

Kortfattet søknad med CV sendes:

Kommunalansattes Fellesorganisasjon – KFO
Pb. 9202 Grønland
0134 OSLO

eller som e-post til: post@kfo.no

STAVANGER KOMMUNE
Sølvberget

Stavanger bibliotek er en integrert  del av Sølv-
berget, Stavanger kulturhus. Sølvberget har en

sentral rolle i Stavangers arbeid med IT, internasjonale spørs-
mål og ytringsfrihet. Vi benytter biblioteksystemet ALEPH. Kul-
turdepartementets Signalprosjekt for lesing 1998-2000, er lagt
til Sølvberget. Det er ca. 60 årsverk knyttet til virksomheten. Vi
står foran store og spennende utfordringer  de nærmeste årene.

Ved biblioteket er det fra 1.09.2000 ledig en hel stilling
som

BIBLIOTEKAR VED KULTURAVDELINGEN,
INNVANDRERTJENESTEN

Kulturavdelingen er en av to voksen-avdelinger ved bi-
blioteket. Avdelingen omfatter, skjønnlitteratur, musikk-
biblioteket, innvandrerbiblioteket, oppsøkende bibliotek-
virksomhet og Madla filial. I tillegg har kulturavdelingen
fagområdene, kunst, litteratur, religion og språk.

Fra 01.09.00 er det ledig 100% stilling som bibliotekar ved
kulturavdelingen. Fagansvar for innvandrerbiblioteket er
tillagt stillingen.

Innvandrerbiblioteket er en integrert del av Stavanger bi-
bliotek sin kulturavdeling, og har er samling på ca 15000
bind fordelt på 33 språk. Den fagansvarlige har ansvaret
for drift og utvikling samt budsjett og bestandsstyring i
innvandrerbiblioteket. Registrering og annet biblioteks-
arbeid inngår også i stillingen. Bibliotekaren har i tillegg
skrankevakter i kulturavdelingen

Vi ønsker oss en bibliotekar med gode kommunikasjons-
og formidlingsevner, og som kan knytte kontakter i det in-
ternasjonale miljøet i Stavanger.

Lørdag-, søndag- og ettermiddagsvakter inngår i stillin-
gen.

Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd, for journa-
listikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende
bibliotekfaglig utdanning. Det blir lagt vekt på personlig
egnethet.

Søknadsfrist: 13.06.2000

Stillingen lønnes i  l.tr 30-32

Stillingen er ledig fra 01.09.2000

Kontaktperson: Avd. Leder Anne Torill Stensberg Lura,
tlf 51 50 71 57, eller
E-post: anne.torill@stavanger.kommune.no
Leikny Haga Indergaard, tlf 51 50 74 64, eller
e-post:leikny.haga.indergaard@stavanger.kommune.no
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Klepp kommune
Kulturetaten

BIBLIOTEKSJEF

Ved Klepp bibliotek er det ledig heil stilling som biblio-
teksjef frå 01.10.2000. Biblioteket er organisert med eit
hovudbibliotek og ein filial, og har 5 årsverk fordelt på 6
tilsette.

Biblioteket brukar EDB-systemet Mikromarc, er ein del
av kulturetaten og sorterer politisk under Kultur- og miljø-
styret. Kultursjefen er biblioteksjefen sin næraste over-
ordna.

Biblioteksjefen vil ha det faglege og administrative ansva-
ret for det samla bibliotektilbodet i Klepp kommune. Vi
søkjer etter ein serviceinnstilt, initiativrik person med gode
samarbeidsevner. Leiarerfaring og gode IT-kunnskapar er
ønskjeleg.

Søkjarar må ha 3-årig bibliotekarutdanning frå Høgskolen
i Oslo eller tilsvarande godkjent utdanning. Stillinga er løna
i stillingskode 7439 ltr 39.

Tilsetjing på dei vilkår som går fram av gjeldande lover,
reglement og tariffavtalar. Fri gruppelivs-/ulykkes-/yrkes-
skadeforsikring. Pensjonsinnskot i KLP med 2%.

For nærare opplysningar om stillinga, kontakt kultursjef
Kåre Strand tlf 51 42 98 61.

Søknad med kopi av attestar og vitnemål vert å senda til
Klepp kommune, kulturkontoret, postboks 25, 4358 Kleppe
innan 15. juni 2000.

«Bibliotekaren» er en
månedlig nødvendig-
hetsartikkel for svært
mange bibliotekarer 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. (Tegner du abonnement nå, får du resten av året for en hundrelapp!) Kontakt BFs sekretariat
for abonnement på «Bibliotekaren» eller medlemskap i BF. 

Vil du ha bladet for deg selv?
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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: kjetil.monsen@sf.telia.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
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Bibliotekarforbundets styre

Leder
Siri Sjursen
BFs sekretariat,
Lakkegata 21,
0187 Oslo
Telefon jobb: 22 17 04 95
Faks: 22 17 04 96
Telefon privat: 22 11 30 92
Epost-adresse: siri.sjursen@bibforb.no

Bibliotekarforbundets sekretariat

Leder: Siri Sjursen

Organisasjons-
sekretær: Birgitta Lund-Grønberg

Adresse: Lakkegt.21,
0187 Oslo

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

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

Foto: EB

Foto: EB

Nestleder
Hanne Fosheim
Fylkesbiblioteket i Akershus
Postboks 85
2027 Kjeller
Telefon jobb: 63 80 10 20
Faks: 63 81 09 26
Telefon privat: 63 83 41 15
Epost-adresse: hfosheim@online.no

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

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



B-blad

Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo
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“Den økte elektroniske publiseringen vil neppe minske bibliotekarenes betydning for
forskning og utdanning. Det vil være behov for mennesker med spesialkompetanse i å
innhente og vurdere faglitteratur over nettet og i spesielle internasjonale databaser.”

Fra “Frihet med ansvar: Om høgre utdanning og forskning i Norge”, innstilling avgitt fra
Mjøs-utvalget 8. mai 2000. 


