
Bibliotekaren
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr. 10 / 2000  -  8. årgang

Ole Husby om
cyberspace jockeys

BF jobber videre
med spørsmålet om
hovedsammenslutning

Merete og Stine
på kurs for tillitsvalgte



Side 2 Bibliotekaren - 10/2000

Innhold: Bibliotekaren
ISSN 0804-4147

Bibliotekaren utgis av Bibliotekar-
forbundet. Tidsskriftet utkommer
månedlig.

Ansvarlig redaktør
Erling Bergan

Redaksjonens adresse

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

Redaksjonsgruppa

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

Usignerte artikler står for
redaktørens regning.

Utgivelsesplan i 2000

Nr: Deadline: Hos medl.:

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

Trykk

S. E. Thoresen as

Lederen har ordet side   3

BF på orienteringsmøte med
  LO, YS og Akademikerne side   4

Nasjonalbiblioteket med ny teknologi
  mot tyveri og feilplasseringer side   7

Pressemelding fra biblioteksjefene i Vesterålen:
  Studenter i distriktene rammes side   8

Østfold-bibliotekarene med l.tr. 34 i snitt side   9

Folketeater-penger til Deichmanske bibliotek side 10

Kommentar fra BFs tillitsvalgte side 11

Evalueringsskjema for BFs medlemmer
  etter de lokale forhandlingene side 12

Kurs for tillitsvalgte side 13

Tre tillitsvalgte på kurs side 14

«Bibliotekarer 2010»
  Ole Husby: Cyberspace jockeys side 18

Deil.dok: Fullstendig fjernt side 20

uOrd og uttrykk i arbeidslivet side 21

Izzat Al-Ghazzawi er leder for den
palestinske bibliotekforeninga:
  Forfatternes talsmann om poesi og
  politikk under okkupasjon side 22

Bibliotekarer på tur side 25

Møtekalender side 26

Nytt internasjonalt utvalg i NBF side 27

Bibliotekarforbundets innmeldingsskjema side 33

Bibliotekarforbundets lokallag side 34

Bibliotekarforbundets styre og sekretariat side 35



Side 3Bibliotekaren - 10/2000

Abonnement

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

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

Annonser

Det er samme pris for stillingsannon-
ser som for firma-annonser. Annon-
ser prises etter et system med mo-
duler på 1/8 side (A4). Modulprisen
synker med antallet man kjøper, slik
at prisene blir:
1/8 side kr.   500
2/8 side kr. 1000
3/8 side kr. 1400
4/8 side kr. 1800
5/8 side kr. 2100
6/8 side kr. 2400
7/8 side kr. 2600
8/8 side kr. 2800
23 % mva. kommer i tillegg.
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

Taper fagutdannede bibliotekarer terreng? Den senere livlige me-
ningsutveksling om Sirdal kommune på postlisten biblioteknett.no,
viser at nok en skanse er tapt – i hvert fall for en tid. Og det uten
konkurranse. Det er bra at miljøet reagerer. Bare synd at frustrasjon
og engasjement kun får utløp innad i familien!

Vi har observert at mange andre skanser faller. Det kjennes nesten
som å være i krig, men da som stridende C, forvist til mindre viktige
poster og uten våpen. Sirdal kommune har altså ansatt kultursjefen
som biblioteksjef – en såkalt retrettstilling – uten å lyse ut stillin-
gen. Og uten en skikkelig smekk over fingrene til kommunen for å
bryte loven. Vi ser at mange kommuner annonserer kun i lokalpres-
sen. Vi ser små stillingsressurser og lav lønn som reduserer søker-
tilfanget i utgangspunktet. Vi kjenner en biblioteksjef som så seg
nødt til å si opp deltidsstillingen p.g.a. elendige lønns- og arbeidsvil-
kår. Disse kommunene er altså fornøyd med ufaglært arbeidskraft og
minimal innsats i biblioteksektoren?

Videre har vi sett en kommune nær Oslo utlyse bibliotekarstilling, og
ansette arbeidskraft uten høgere utdanning i stillingen. Bibliotekar-
kode anvendes. Senere får vedkommende avdelingslederstatus og –
kode – riktignok i et vikariat. Andre steder ansettes folk med
høgskoleutdanning, bare ikke bibliotekfaglig, og en halvtårseining i
skolebibliotekkunnskap som skolebibliotekar i videregående skole– i
konkurranse med erfarne, fagutdannede bibliotekarer med gode
referanser – så å si på ”trynefaktoren”. Dette til tross for at
annonsenteksten stiller krav om HiO/JBI ”eller tilsvarende utdan-
ning”. Mistolker arbeidsgiverne ”tilsvarende utdanning”? Opprinnelig
skulle denne frasen bety godkjent bibliotekarutdanning fra andre
land.

Årets lokale forhandlinger blir en prøvestein for kommunenes vilje til
å beholde og verdsette sin fagutdannede biblioteksjef. BF har rådet
våre medlemmer til å kreve minimum lønnstrinn 34. BF mener
prinsipielt det bør være en dimensjonering mellom stillings-
kategoriene, for eksempel fire lønnstrinn mellom biblioteksjef, kode
7439, og mellomleder, kode 7027. Dette synliggjorde vi i våre
justeringskrav i vår, der vi krevde biblioteksjefen innplassert i
”Diverse stillinger” med en minstelønn i lønnstrinn 40, og kode 7027
i lønnstrinn 36. Som kjent fikk kode 7027 lønnstrinn 34 som
minstelønn + kronetillegget. I sum tilsvarer dette lønnstrinn 36, og
er et godt utgangspunkt for biblioteksjefene – som fortsatt er en
unormert stilling. Vi innser at det enda er et godt stykke igjen til
rimelige dimensjoner kan oppnås.

Priser vi oss ut av markedet ved å kreve en anstendig lønn? Når
partene i arbeidslivet er enige gjennom HTA at utdanning skal gi
uttelling, og lokal lønnsfastsettelse primært skal knyttes til oppga-
ver, ansvar og individuell innsats og kompetanse, har vi rett og plikt
til å synliggjøre vår kompetanse gjennom rimelige lønnskrav.
Arbeidsgivers lønnstilbud speiler bibliotekets status og det politiske
bevissthetsnivå om bibliotekets samfunnsmessige betydning.
Kommunal fattigdom får ikke bære skylden alene.

Nina Karlsen foreslår i en kommentar til Sirdal-saken på
biblioteknett.no, at bibliotekarene bør samle seg i ett fagforbund for
å få større påvirkningskraft. Ja, det er idéen og visjonen for
Bibliotekarforbundet. Ikke som et anonymt vedheng, uten innfly-
telse, til noen stor paraplyorganisasjon, som NKF eller KFO, men som
et selvstendig forbund som tar ansvar for medlemmenes ve og vel.
Våre våpen skal være kunnskaper, ferdigheter og årvåkenhet. Men vi
trenger også et lovverk som ikke er så lett å omgå som i dag, og et
sentralt bibliotekorgan med mandat og myndighet til å sette stan-
dard. 
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Tekst & foto
Erling Bergan

En  gruppe er nedsatt
for å evaluere
Statens bibliotektilsyn

Kulturdepartementet har satt i gang
en evaluering av Statens bibliotek-
tilsyn og Norsk Museumsutvikling.
Det er en gruppe på fem som skal
gjøre jobben. Leder er Kristian Berg,
direktør ved Historiska Museet i
Stockholm. Fra Danmark har man
hentet inn Jens Thorhauge, direktø-
ren for Bibliotekstyrelsen, som er et
statlig organ tilsvarende hva vi ville
hatt her i Norge om Riksbibliotek-
tjenesten og Statens bibliotektilsyn
ble slått sammen.

De øvrige tre medlemmene av gruppa
er fra Norge. For oss bibliotekfolk er
det Rannveig Egerdal Eidet, rådmann
i Sørum kommune, som det knytter
seg størst interesse til. Eidet har en
solid bakgrunn fra norsk bibliotek-
vesen, sist som lektor ved Statens
bibliotek- og informasjonshøgskole.
De to siste medlemmene av gruppa
er Inger Jensen, museumsdirektør
ved Fylkesmuseet i Akershus, og Gun-
nar Urtegaard, fylkesarkivar ved
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

3 av 10 voksne
leser dårlig

En av tre nordmenn leser så dårlig
at de vil ha vanskeligheter med å
klare seg i arbeid og fritid. Dette vi-
ser den norske delen av en interna-
sjonal rapport om voksnes lese-
ferdighet (Second International
Adult Literacy Survey (SIALS)). Den
norske rapporten, Slik leser voksne i
Norge, ble presentert i september,
mens den internasjonale delen av
rapporten ble lagt fram tidligere i
sommer.

I Norge har 5000 personer mellom 16
og 65 år deltatt i undersøkelsen.
Undersøkelsen har målt i hvilken
grad deltakerne kan nyttiggjøre seg
ulike typer skriftlig informasjon,
både i arbeidsliv og fritid. Formålet

Vi er som kjent inne i en avviklingstid i AF. Forbundene sonderer
terrenget på jakt etter mulige og fornuftige nye konstellasjoner,
nye samarbeidsformer, nye hovedsammenslutninger. Sykepleierne
og lærerne har allerede kunngjort at de sammen med politiet vil
prøve å lage noe for seg selv. Men hva med de andre i det gjenvæ-
rende AF? Og hva med Bibliotekarforbundet?

Det er i hvert fall ingen som ligger på latsida. Her blir det tatt
kontakter, drøftet muligheter og avholdt møter som best man
kan. Fredag 15. september hadde AFs mellomstore og små
forbund invitert de tre eksisterende hovedsammenslutningene LO,
YS og Akademikerne til å orientere om hva de kunne tilby. Og det
førte nok flere forbund noen skritt nærmere an avklaring. For BF
gjenstår fremdeles mange runder med diskusjoner.

LO

Først ute på møtet var Kåre Myrvold, avdelingsleder ved ledelses-
sekretariatet i LO.  Han gikk i grove trekk gjennom hvordan LOs
organisasjon var bygd opp, og spilte med musklene på en ganske
hyggelig måte. Med 2,2 milliarder kroner i kapital og 276 millio-
ner kroner i «årlig omsetning», er det i hvert fall ikke noe å si på
den økonomiske styrken til storebror på den faglige arenaen. Han
gikk også gjennom hvordan LO baserte seg på 3 strategier for å nå
sine mål: organisasjonsveien, forhandlingsveien og samfunns-
innflytelsen.

Det var tydelig at Kåre Myrvold forventet at forholdet til Arbei-
derpartiet ville stå sentralt i våre vurderinger av LO. Han pekte på
at mange av de formelle båndene mellom de to organisasjonene
var kuttet over, men at Samarbeidskomiteen mellom LO og Ap
fremdeles ble vurdert som viktig og nyttig, og at den ville bestå.

Kartellene er kanskje ikke LOs mest
vellykkede organisasjonsledd, og Myrvold
kunne fortelle at disse skulle opp til
vurdering på førstkommende LO-kon-
gress, som avvikles 5. - 11. mai 2001.
Kongressen er LOs høyeste myndighet,
den samles hvert 4. år og består av drøyt
300 personer, hvorav 260 kommer fra
forbundene. Hvert LO-forbund har minst
én utsending på kongressen, og utover
det står antallet utsendinger i forhold til

medlemstallet i forbundet. Representantskapet er høyeste
myndighet mellom kongressene, og forbund med under 5000
medlemmer har én representant. Representantskapet møtes minst
en gang i året for å behandle regnskap og beretning, og for å
vedta retningslinjer for LOs tariffpolitikk.

Sekretariatet er organet som leder LOs virksomhet, med ukentlige
møter. Det består av femten medlemmer og ti varamedlemmer.
LOs leder, nestleder, hovedkasserer og førstesekretær er faste
medlemmer, de øvrige medlemmene velges av LO-kongressen,
fortrinnsvis blant forbundslederne. Varamedlemmene deltar i
sekretariatets møter med tale- og forslagsrett. Forbund som ikke
er valgt, er observatører og har møte- og talerett. Det er til-
sammen 59 personer tilstede under sekretariatsmøtene, kunne

BF på orienteringsmøte med
LO, YS og Akademikerne

BFs organisasjons-
sekretær Birgitta
Lund-Grønberg på
møtet hvor de tre
hovedsammenslut-
ningene var invi-
tert for å gjøre sine
hoser grønne for
forbundene som er
igjen i AF.
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med undersøkelsen har m.a. vært å
kunne sammenligne leseferdigheten
i ulike land og belyse hvordan lese-
ferdigheten fordeler seg ut fra varia-
bler som alder, kjønn, utdannings-
og yrkesbakgrunn.

Læringssenteret
er etablert

Læringssenteret er etablert med virk-
ning fra 1. september 2000. Grunn-
laget for etableringen er Stortingets
tilslutning til St. prp. nr. 38 (1999-
2000) Opprettelse av Nasjonalt sen-
ter for læring og utvikling. Oppgaver
og ansatte fra Nasjonalt læremiddels-
enter og Eksamenssekretariatet er
overført til Læringssenteret, sammen
med utviklingsoppgaver og ansatte
fra Grunnskoleavdelingen og Avde-
ling for videregående opplæring i
Kirke,- utdannings- og forsknings-
departementet.

En sentral oppgave for Lærings-
senteret skal  være å styrke den inn-
satsen som skjer lokalt for å utvikle
kvaliteten på  opplæringen i skoler
og lærebedrifter. Jostein Osnes er
tilsatt som direktør for Lærings-
senteret og Brit Jakobsen som assis-
terende direktør. Senteret er organi-
sert i 5 seksjoner. Biblioteket sorte-
rer under Seksjon for teknisk drift
og informasjon, sammen med Arkiv,
IKT, Trykkeri og Informasjons-
oppgaver. Det nye læringssenteret
har fått lokaler i Kolstadgata 1, på
Tøyen i Oslo.

Forskningspolitikk om
bibliotek og rådyre
tidsskrifter

I tidsskriftet Forskningspolitikk 3/
2000, gjelder forsideoppslaget de
siste årenes kraftige økning i abon-
nementsprisen på tidsskrifter. Det er
Anders Johnsson som har skrevet
artikkelen med tittel «Forsknings-
bibliotekene utarmes - ny strategi
påkrevet».  Han innleder med å si:

Myrvold fortelle. En ganske stor forsamling til å ha ukentlige
møter.

Når det gjeder tariffpolitikken, er det klart at LO også i framtida
vil stå på at det er konkurranseutsatt sektor som skal være
lønnsdannende. Når det gjelder høgskolegruppene spesielt, kunne
Myrvold fortelle at av LOs 830.000 medlemmer, har ca. 60.000
høgskoleutdanning. LO er interessert i denne gruppa arbeidsta-
kere, men noen spesielle tiltak eller endringer i LO for å friste AF-
forbund å komme til LO, kunne ikke Myrvold skilte med.

Forbund som ønsker å vurdere LO-medlemskap, bør sende et
formelt brev til LO, som de da vil få et svar på, fortalte Myrvold.
Det er sekretariatet som innstiller på medlemskap eller ikke, og
det er representantskap og kongress som har myndighet til å ta
opp nye forbund. en søknad trenger ikke komme mer enn et par
uker før behandling, sa Myrvold, som la til at kongressen i mai
neste år er første mulighet, deretter er det representantskapsmøte
i januar/februar 2002 og i juni 2002.

YS

Neste hovedsammenslutning som skulle presentere seg på møtet
var YS. De viste tydelig at de ønsket AF-forbund velkommen, ved
å sende både YS-leder Randi Bjørgen og politisk rådgiver i YS-
sekretariatet Tore Holme til møtet. Og de styrket sine aksjer blant
de små høgskoleforbundene gjennom måten de svarte for seg
under dette møtet.

YS har rundt 245.000 medlemmer, med jevn økning på alle sek-
torer, kunne Randi Bjørgen fortelle. De består nå av 17 forbund,
etter at to finansforbund slo seg sammen og tre statlige forbund
gjorde det samme. Ca. 70 prosent av medlemmene er kvinner.

Øverste organ i YS er kongressen, som har sitt ordinære møte
neste gang i 2002. Men det er ekstraordinær kongress 7. - 8.
februar neste år, for å vedta nytt målprogram og nye vedtekter.
Og det er under kongress-møtene at evt. nye forbund kan tas opp
i YS, etter anbefaling fra den seksjonen som det nye forbundet vil
ha flest medlemmer i.

Seksjonene i YS er, som kartellene i LO, kanskje ikke det
organisasjonsleddet som YS-ledelsen er mest fornøyd med. Men de
lever videre, og det er fire av dem: Seksjon Kommune, Seksjon
Stat, Seksjon Privat og Seksjon Finans. Forbundene får sin
hovedtilhørighet i YS etter hvilken seksjon de fleste medlemmene
sogner til. For et BF i YS vil det altså si Seksjon Kommune. Men
man har innflytelse også i de andre seksjonene der man har
medlemmer. Dessuten kan det være at vi om noen år sitter med
en felles arbeidsgiver i offentlig sektor, og da ville dagens YS-
seksjoner måtte falle bort, påpekte Bjørgen.

Hovedstyret er den øverste ledelsen i YS mellom kongressene. Der
har hvert forbund ett medlem pr. påbegynte 10.000 medlemmer.
Også i forhandlingsutvalget er alle forbund representert. Bjørgen
nevnte også at YS’ inntektspolitiske policy-dokument, som
inneholder både de store linjer og de mer daglige spørsmål i tariff-
arbeidet, er ute til bred drøfting blant YS-forbundene før vedtak
blir fattet. Og YS har årlige tariffkonferanser. Men selv om YS som
helhet engasjerer seg sterkt i tariffarbeidet, understreket Bjørgen
at tariffavtalene fortsatt skal ligge til det enkelte forbund.

Sekretariatet i YS består av 17 ansatte personer, YS sin valgte
leder inkludert. Det er ikke spesielt mange, og YS supplerer med å
spille på ressursene i de enkelte forbund, når det skal arbeides
med temaer eller lages høringssvar på saker som i hovedsak angår �
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«Universitetene subsidierer i dag en
betydelig del av forlagsbransjen som
kontrolleres av noen få store multi-
nasjonale bedrifter.
Universitetsbibliotekenes budsjett-
situasjon forverres for hvert år. Bi-
bliotekene er bekymret for situasjo-
nen, men universitetsledelsene og
forskerne - i hvert fall i Norge - sy-
nes stort sett ubekymret.»

Anders Johnsson er professor i bio-
fysikk ved NTNUs Institutt for fysikk
og medlem av bibliotekstyret ved
Universitetsbiblioteket i Trondheim
(UBIT).

Johnsson peker på at UBIT i 1999
hadde en kostnadsvekst for tidsskrif-
ter på 15 prosent, som er represen-
tativt for den generelle årlige pris-
veksten på 15-20 prosent for
tidsskriftabonnement, og at denne
kostnadsutviklingen nå er så drama-
tisk at den vil få forsknings-
strategiske konsekvenser. Han tekker
fram tidsskriftet Brain Research, med
4 utgivelser i året og et opplag på
1050 eksemplarer, og som kostet i
årsabonnement 1998 24.000 DM, i
1999 27.228 DM. Dette tilsvarer om-
trent 130.000 norske kroner pr. år,
og topper prislisten i Laborjournal,
som også kan fortelle at forlaget Else-
vier som utgir Brain Research og
nærmere 1500 andre tidsskrift, har
et overskudd på 230 mill. pund av
en omsetning på 571 mill. pund. Det
er altså meget god butikk for mange
tidsskriftsforlag . «Det offentlige
belastes med disse utgiftene, univer-
sitetene er tidsskriftsforlagenes vik-
tigste, helt dominerende melkeku!»,
skriver Anders Johnsson.

Og han skriver videre:
«Et stort paradoks er universitets-
forskernes rolle i denne situasjonen:
de forsyner tidsskriftene med innhol-
det gratis, de er referee for tidsskrif-
tene gratis, de opptrer i tidsskrifts-
redaksjoner og som redaktører (of-
test) gratis, og de opptrer gratis over-
for sine hjemmebibliotek som en vik-
tig pressgruppe for å øke tidsskrift-
sinnkjøpene. Den offentlig finansi-
erte forskningen leverer altså resul-

medlemmene i ett forbund. I tillegg bruker de nettverksmodellen
for å få mest mulig effekt ut av YS som helhet.

Randi Bjørgen kunne fortelle at den kontingenten som forbun-
dene må betale til YS består av to deler. Den ene utgjør kr. 77,50
pr. medlem til YS, den andre delen er kontingenten til seksjonene
der man har medlemmer. I YS Kommune er det en grunn-
kontingent på kr.3000,- pr. forbund pluss kr.13,- pr. medlem som
dette forbundet har på kommunal sektor. I YS Stat er kontingen-
ten gjennomsnittlig kr. 130,- pr medlem man har på denne
sektoren. YS Privat har kr.35,- pr. medlem i privat sektor. (For BF
vil dette, med det medlemstallet og den medlemsstrukturen vi har
i dag, innebære en samlet YS-kontingent på rundt kr. 110.000,-.
Til sammenligning betaler vi i dag kr. 280.000 pr. år til AF.)

Det er tydelig at YS står overfor det samme dilemmaet som LO
gjør: Hvordan komme den voksende arbeidstakergruppa med
høgskoleutdanning i møte, hvordan distansere seg fra en lavt-
lønnsprofil som gir denne gruppa dårlige tariffoppgjør. At den
store gruppa hjelpepleiere i YS er et problem i denne sammenhen-
gen, var mer enn tydelig i det Bjørgen sa. Og det var ingen tvil
om at det ville komme som en lettelse for YS-ledelsen når de
omsider vedtar utmelding.  Det vil forrykke styrkeforholdet i YS
til høgskolegruppenes fordel. Og hvis YS får noen av AF-forbun-
dene i sin fold, vil de i løpet av de nærmeste årene kunne bli en
tyngre aktør for høgskolegruppenes krav enn det LO snakker om
at de vil bli.

Akademikerne

Siste hovedsammenslutning som kom for å orientere om seg
selv, var Akademikerne, dvs. sammenslutningen av de
langtidsutdannede som brøt ut av AF for noen år siden.
Forhandlingssjef Odd Håker var triveligheten selv, men
budskapet var klart: Det er uaktuelt å slippe inn noen av de
gjenværende AF-forbundene, fordi våre forbund organiserer
arbeidstakere som i hovedsak ikke har høyere utdanning på
hovedfagsnivå eller tilsvarende. End of story.

Så det ble et høflig pliktløp å høre ytterligere detaljer om
Akademikerne, deres 14 forbund, med 17.000 medlemmer på
kommunal sektor, 26.000 på statlig sektor og 71.000

medlemmer på privat sektor/frie yrker, deres vekt på lokal
lønnsdannelse, og deres problemer med å få organisasjonen til å
fungere godt. Men som bakgrunn for samtaler med bibliotekarer
som fremdeles er medlemmer i Norsk Forskerforbund, om hvor
veien for bibliotekar-organisering bør og kan gå i årene framover,
var det et ikke uinteressant bakteppe.

Ettertanker ...

Det er mange aktører innen «fagforenings-bransjen» som snakker
sammen for tida. Det er så mye turbulens i alle leire, at alt snakk
om strategiske allianser må tas med en klype salt. Her er det
taktikk for alle penga. Og skal man orientere seg fornuftig i dette
opprørte havet, må man nok kaste alle gamle anti- og sympatier
over bord. Her gjelder det å navigere like kynisk som enhver
annen. Vi kan lengte etter en ideal framtid der profesjonsforbund
med likeartede økonomiske interesser finner sammen i sterke
hovedorganisasjoner, og at alle arbeidstakere til og med finner en
felles solidarisk plattform å jobbe ut fra, i forhold til arbeidsgivere
og samfunn. Men i mellomtida gjelder taktikkens spilleregler,
også for idealistene blant oss. 

�

Forhandlingssjef
Odd Håker i Akade-
mikerne etterlot
ingen tvil: Forbund
som ikke hovedsak-
lig organiserer yr-
kesgrupper med ut-
danning på
hovedfagsnivå eller
tilsvarende, er ikke
aktuelle for med-
lemskap i Akade-
mikerne.
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«Bibliotekaren» er en månedlig nød-
vendighetsartikkel for svært mange bi-
bliotekarer i Norge. Er du medlem av
Bibliotekarforbundet får du bladet gra-
tis. 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?

tatene til forlagene, og de offentlig
finansierte bibliotekene (universite-
tene) kjøper dem deretter tilbake fra
forlagene. Forskerne - dvs. universi-
tetene - betaler i tillegg dyre reprints
eller sågar publiseringsavgifter
(«page charge») per side. Forlagene
får i tillegg ofte inntekter fra annon-
sering. US Association for Research
Libraries kjøper vitenskapelige tids-
skrifter for 12.000 dollar (i middel)
per fakultetsmedlem årlig.»

Johnsson spør hvilke mottrekk som
kan gjennomføres. Han nevner først
at universitetsbibliotekene kutter
tidsskriftskostnadene ved å si opp
abonnement, og viser hvordan dette
kan føre til «bibliotek uten service
og til slutt uten tidsskrifter». Han
nevner videre at omlegging til elek-
tronisk publisering er et mottrekk
som flere setter sin lit til, men påpe-
ker at det kanskje bare er en from
forhåpning at forlagene skal foran-
dre sin inntektsbringende virksom-
het fordi selve mediet forandres. Nei,
det er helt andre løsninger han ser
for seg: Den første går ut på å styrke
kundens stilling gjennom organisert
innkjøp og sterk forhandlings-
politikk. Den andre går ut på å ta i
bruk alternative publiseringsformer,
som komplettering til tidsskrifts-
forlagenes publisering. «Alternativ
publisering kan eksemplifiseres ved
et initiativ som kom i 1999, det så-
kalte «PubMedCentral» ved National
Institute of Health (NIH).
«PubMedCentral» er en global server
for i første rekke artikler innenfor
«life sciences» (http://
www.pubmedcentral.nih.gov/).
Refereevurdert materiale vil bli lagt
ut i tillegg til hurtigkontrollert ma-
teriale. Emnedekningen kommer til
å utvides. Dette initiativ kommer med
stor sannsynlighet til å forbedre - og
forandre! - publiseringssituasjonen.
Det er også helt på linje med et av
NIHs mål, nemlig å spre forsknings-
resultater til publikum og vitenskaps-
samfunn», skriver Anders Johnsson,
som appellerer til sine kollegaer: «På
sikt bør altså forskerne legge om sin
publiseringsstrategi.» Han påpeker at
kostnadene nå er så raskt voksende

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, har inngått avtale med
Gemsys Norge AS om levering av radiobrikker for merking av
bøker og tidsskrifter for å tyverisikre samlingene. Nasjonal-
biblioteket blir dermed det første biblioteket i Europa som
tar i bruk denne teknologien, som er på full fart inn i
industri og varehandel.

Radiobrikker er et produkt med mange bruksområder, og vil
på flere områder overta for strekkoder. I dag brukes radio-
brikker blant annet til adgangskontroll, billettsystemer og
bomstasjoner. Teknologien brukes også til merking av for
eksempel husdyr, fisk, plastbokser og containere. På en del
merkevarer blir radiobrikker festet eller støpt inn i produk-
tet for å forhindre kopiering. Ved reklamasjon er det enkelt
for produsenten å kontrollere om produktet er en original
eller en kopi.

En radiobrikke er en silikonbrikke som er koblet til en
antenne. Radiobrikker programmeres ved hjelp av en
antenne som er koblet til en leser, som i sin tur er koblet til
en datamaskin. Radiobrikker kan både programmeres og
avleses ved hjelp av dette utstyret. Til varesikring benyttes
store antenner som er montert i alarmportaler ved utgangs-
dørene. Utstyret, som enkelt kan installeres av brukeren, er
meget robust og krever ikke noe vedlikehold. Brikken har
svært lang levetid og er meget motstandsdyktig mot ytre
påkjenninger.

Nasjonalbiblioteket vil gradvis ta i bruk radiobrikker, og i
løpet av en periode vil radiobrikker bli brukt til følgende
funksjoner:

- Innregistrering
- Utlån
- Sikring av bibliotekets materiale
- Innlevering
- Kontroll av plassering
- Kontroll av beholdning

Fordelene ved å ta i bruk radiobrikker ved Nasjonal-
biblioteket gjelder altså ikke bare sikring mot tyveri, men
også å avdekke feil plassering av materiale på hyllene. 

Nasjonalbiblioteket med
ny teknologi mot tyveri
og feilplasseringer
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Fra 1/10-00 vi flere av universitets- og høyskolebibliotekene
begynne å ta betalt for sine marginale kostnader ved fjernlån.
Prisen er satt til kr. 70,- pr. lån.

Bibliotekene i Vesterålen er sterk imot dette gebyret som vi
mener strider mot åndsverklovens § 19 og er et hinder for å
oppfylle intensjonene i bibliotekloven.

Kommunenes økonomi gjør at ingen av folkebibliotekene i
Vesterålen vil foreta fjernlån fra universitets- og høyskole-
bibliotek til kr. 70,- pr. lån. Vi vil selvfølgelig gjøre alt vi kan
for å skaffe materiell fra bibliotek som ikke tar betalt, for
eksempel fra alle landets fylkesbibliotek og fra Nasjonal-
biblioteket.

For fjernstudentene vil vi minne om departementets uttalelse
om at lån til fjernstudenter er studiestedets ansvar.

Vi er klar over at mange av universitets- og høyskole-
bibliotekene har store utgifter knyttet til fjernlån, men det er
ikke folkebibliotekene sin oppgave å rette opp de skjevheter
som oppstår ved at staten bl.a. satser stort på etter- og
videreutdanningsreformen.

Vi håper at ordningen med gebyr for fjernlån blir kjent ulovlig,
og at alle offentlig finansierte bibliotek vil arbeide mot samme
mål, - nemlig å gi alle landets innbyggere, uansett bosted og
kommunal økonomi, samme rett til bibliotektjenester på alle
nivå.

Gerd D. Thomassen Vivi Halvorsen
Andøy folkebibliotek Bø folkebibliotek

Grete Rosbach Kirsten A. Opdan
Hadsel folkebibliotek Sortland bibliotek

Monica W. Nordeng
Øksnes folkebibliotek

Studenter i
distriktene rammes
Pressemelding fra
biblioteksjefene i
Vesterålen

«Bibliotekaren» har i sju år
formidlet mange av de forestillin-
ger og motforestillinger som

finnes i vårt yrke. Vi har brakt analyser og tankesprang, skulderklapp og harmdir-
ring. 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
bibliokulturdokumentasjonsinfosystemlæringslitteraturformidlingsallmennspesialister?
«Bibliotekaren» oppfordrer deg til å ta tastaturet fatt og skrive innlegg. Til kollega-
ers glede og irritasjon. Det er når kunnskap og synspunkter brynes mot hverandre at
ny innsikt oppstår. 

Sterke meninger!

at det sannsynligvis ikke er nok med
interne budsjettprioriteringer innen-
for faste biblioteksrammer. Univer-
sitetene, bibliotekene, Forskningsrå-
det og departementene bør vurdere
felles tiltak, og det bør også skje på
nordisk basis, sier han.

Nettstedet
Det løfterike landet

Mandag 9. oktober åpnet Nasjonal-
biblioteket, avdeling Oslo, en ny vev-
tjeneste. Det dreier seg om det nye
nettstedet Det løfterike landet, som
presenterer norsk-amerikansk mate-
riale. Under åpningen ga Erik Bye
glimt fra det norske Amerika, mens
Knut Sprauten fra Riksarkivet for-
talte om Amerikabrevenes betydning
for samfunnsdebatten i Norge. Pre-
sentasjonen av nettstedet Det løfte-
rike landet, tok Dina Tolfsby og Os-
kar Kvasnes fra Nasjonalbiblioteket
seg av.

Weldon-roman
på nettet

Den britiske forfatteren Fay Weldon
har hittil ikke hatt stort mer til fel-
les med amerikanske Stephen King
enn at de begge skriver bøker. Men
nå vil Weldon gå i Kings fotspor og
gi ut sin nyeste roman på internett.
Romanen Woodworm skal legges di-
rekte ut på nettet. Weldon har in-
gen planer om å gi ut en såkalt hard-
kopi, altså en tradisjonell, trykt og
innbundet bok. Fra før av har King
gjort det samme med de to første
kapitlene fra sin nye roman The Plant.

Nytt YS-forbund
har fått navnet 2FO

150 delegater fra hele landet samlet
seg i Trondheim den 1. juli og dan-
net YS-forbundet Flerfaglig
FellesOrganisasjon, forkortet til 2FO.
Bak det nye forbundet står de tre tid-
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Den gjennomsnittlige BF-er i Østfold er en kvinne på 45 år i
lønnstrinn 34 og med 18 års fartstid som bibliotekar (forutsatt
ingen svangerskapspermisjoner eller andre avbrudd...). Dette
viser en spørreundersøkelse som BF i Østfold har gjennomført
blant sine medlemmer i sommer.

Da spørreskjemaene ble sendt ut i sommer hadde Østfold BF 55
yrkesaktive medlemmer på lista. 48 av disse besvarte undersø-
kelsen, og 20 av dem oppga å ha kompetansegivende mer-
utdanning utover bibliotekarutdanninga.

Mens gjennomsnittlig lønnstrinn for alle medlemmene lå på
33,7. lå de 20 med merutdanning på 34,2 i gjennomsnitt. Det er
ikke veldig mye når man ser på denne faglige ballasten:

7 hadde ex.phil.
2 hadde bedriftsøkonomi
2 hadde kunsthistorie grunnfag
2 hadde vid.kurs i barnebibl.arbeid
3 hadde administrasjon/ledelse
1 hadde sivilbibliotekarstudiet

- og ellers var følgende fag representert: engelsk grunnfag,
fransk mellomfag, forprøver fonetikk/språkvitenskap, historie
grunnfag/mellomfag, norsk grunnfag, kr.dom mellomfag,
prosjektlederopplæring, lærerskole, LISA-10, Østfoldhistorie,
handelshøgskole, datakort, allmenn litteraturkunnskap grunn-
fag, sosiologi mellomfag, grunnleggende IT.

Med så mye “tung” merutdanning blant medlemmene burde det
være grunnlag for mange gode krav i de lokale forhandlingene!

Andre resultater av undersøkelsen:

Fordeling i stillingskoder (antall med merutdanning i parentes):

6112 Distriktsbibliotekar   1 (1)
6514 1. konsulent   4 (3)
6559 Konsulent   2 (1)
7026 Bibliotekar   9 (2)
7027 Avdelingsleder 23 (5)
7439 Biblioteksjef   6 (3)
7593 Bibliotekar I 10 (5)

Laveste lønnsplassering: 21
Høyeste lønnsplassering: 45

Østfold-bibliotekarene
med l.tr. 34 i snitt

Anne Woje
Østfold BF

ligere forbundene ELF, LUHF og SL.
2FO vil ha rundt 14.000 medlemmer.
De fleste er ansatt i statlig sektor,
men store medlemsgrupper er også
tilknyttet kommunal og privat sek-
tor. 2FO vil fram til første ordinære
landsmøte bli ledet av en trio bestå-
ende av forbundsleder Frank Sarnes,
1. nestleder Pål Arnesen og 2. nest-
leder Arvid Skåren.

Pris til Nationens
kultur- og bibliotek-
journalist IdaLou Larsen

Nationens kulturjournalist - og ikke
minst bibliotek-journalist - IdaLou
Larsen, er tildelt Bing-prisen for
fremragende journalistikk. Prisen er
inspirert av et fransk fluepapir som
kalles Bing, og gis ut av forlaget Fritt
og vilt.

- IdaLou Larsens journalistiske me-
tode ligner fluepapirets: La dem
surre, la dem snakke, og skriv deret-
ter ned hva de sier og gjør. Denne
metoden er dessverre i ferd med å gå
av moten, og yngre journalister er i
stedet opptatt av å få korte svar på
sine egne nøye uttenkte spørsmål,
gjerne med det resultat at intervju-
objektet slipper unna. Larsens me-
tode re rett og slett godt håndtverk,
samtidig som hun går sine egne veier,
og viser seg som en av landets desi-
dert mest våkne kulturjournalister,
sa forlagssjef Per Helge Berrefjord da
han ga prisen til IdaLou Larsen.

Kina utestenger
bøker fra bokmesse

Kinesiske myndigheter utestenger en
rekke bøker fra en bokmesse i
Beijing. De liker ikke forfatterens syn
på Taiwan. Nærmere 40 bøker av Lam
Hang-chi, grunnlegger av den
kinesiskspråklige avisen Hongkongs
økonomiavis, får ikke delta på bok-
messen i Beijing, på grunn av me-
ningene han står for. - Jeg følger bare
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Høyre-byrådet i Oslo har lagt fram sitt budsjett-forslag for
2001. De ønsker å sette hovedfokus på skolene i hovedstaden,
og hevder at de “skjermer skolen i et stramt budsjett”. Oslo-
skolen får 222 millioner kroner mer til drift neste år, hvis
byrådets forslag går gjennom. Og da skal det etter planen bli
råd til mer enn økte lærerlønninger. Blant annet skal
skolebibliotekene rustes opp med 6,5 millioner kroner.

Byrådet foreslår å øke kommunens brutto driftsutgifter i 2001
med over 1 milliard kroner, som er 3,9 prosent i forhold til
årets budsjett. - Byrådet legger fram et stramt budsjett, hvor
kjerneoppgavene fortsatt er prioritert, sier finansbyråd Audun
Iversen, og legger til: - Oslo skal være en urban, åpen og
mangfoldig storby og et attraktivt sted å bo for hele befolk-
ningen.

Men hvor attraktiv vil Oslo være for
de kunnskaps- og kultursøkende
bibliotekbrukerne i åra framover?
Hva sier budsjett-forslaget om det
vansmektende Deichmanske biblio-
tek? I en pressemelding etter at
budsjettforslaget var lansert, forteller
byrådet at de vil sette av inntektene
fra salg av Folketeaterbygningen til
nytt hovedbibliotek. Dermed tas det
et viktig skritt mot realiseringen av
et nytt hovedbibliotek til erstatning
for dagens hovedbibliotek på Ham-
mersborg. Lokalavisa Avis1 i Oslo
hevder at realisering av folke-
teaterbygningen vil gi 76 millioner
kroner til nytt hovedbibliotek.

- Etableringen av et nytt hoved-
bibliotek er nå den viktigste enkelt-

saken innen byrådets kulturpolitikk. Vi har et stort behov for
å få etablert et moderne, hensiktsmessig og sentralt plassert
bibliotekbygg. Biblioteket er en av de viktigste institusjonene
for kunnskap og formidling av kvalitetskultur. Biblioteket skal
også være et viktig kulturelt møtepunkt i seg selv. Dagens
hovedbibliotek sliter dessverre med nedslitte og
uhensiktsmessige lokaler, sier byråd Bård Folke Fredriksen.

Byrådet arbeider nå med to alternative plasseringer for det nye
biblioteket; på Vestbanetomten og i Postterminalbygget ved
Oslo sentralstasjon. Sammen med inntektene fra salget av
nåværende hovedbiblioteksbygning, vil inntektene fra salget
av Folketeaterbygningen ved et viktig bidrag til kostnadene
ved bygging av nytt bibliotek.  Fordi kommunen ikke eier
noen av de aktuelle tomtene selv, er det usikkert når et nytt
hovedbibliotek vil kunne være på plass. Byrådet håper imidler-
tid biblioteket vil kunne la seg realisere innen 3 - 5 år.

Ellers ser driftsbudsjettet til Deichmanske bibliotek ut til å få

Folketeater-penger til
Deichmanske bibliotek
Tekst & foto:
Erling Bergan
Redaktør

Dette står det om penger til nytt
hovedbibliotek i Oslo, i kommunens
budsjettforslag for 2001:

Deichmanske bibliotek er Oslo kommunes
folkebibliotek med ansvar for bibliotek-
tjeneste til alle kommunens innbyggere.
Byrådet vil legge til rette for å utvikle
biblioteket som arena for læring,
utvikling og kulturformidling. For å
kunne få en hensiktsmessig løsning for
lokalisering av nytt hovedbiliotek
avsettes salgssummen for Folke-
teaterbygningen til fond for fremtidig
anskaffelse av nytt hovedbibliotek.

ordre, sa en tjenestemann til utgi-
veren da han overrakte budskapet.
Taiwanske forleggere reagerte med
trusler om å trekke seg helt fra den
fire dager lange messen.

Omtrent samtidig meldte NTB at ki-
nesiske myndigheter hadde beslag-
lagt 16.000 eksemplarer av en bok
som inneholdt et bilde av Tibets
eksilleder Dalai Lama sammen med
USAs president Bill Clinton. Beslaget
skjedde da bøkene var på vei fra tryk-
keriet i Hongkong til en bokbinder i
en annen by sør i Kina.

Hamsun-pris
til fransk professor

Hamsun-Selskapets pris for år 2000
er tildelt professor i skandinavisk lit-
teratur ved Sorbonne-universitetet i
Paris, Régis Boyer. Æresprisen på
20.000 kroner vil bli overrakt seinere
i høst. I følge Hamsun-Selskapet får
Boyer prisen fordi han i en årrekke
har vært en entusiastisk formidler av
norsk og nordisk litteratur i Frank-
rike, med særlig vekt på Knut Ham-
suns forfatterskap.

Professor Boyer har nyoversatt hele
tolv av Hamsuns romaner, samt ut-
valg av Hamsuns noveller, dikt og
debattinnlegg. Han har også utgitt
en reisehåndbok om Norge hvor han
orienterer om norsk kulturliv. Boyer
har også oversatt en rekke danske,
svenske og norske bøker til fransk,
blant annet verk av Henrik Ibsen,
August Strindberg, Tor Åge
Bringsværd, Tarjei Vesaas og Sigurd
Obstfelder.

Rikspolitisk senter
med nytt på nett

Rikspolitisk senter på Eidsvoll for-
nyer stadig nettstedet sitt og sidene
består nå også av en historisk dag-
bok over året 1814, et galleri over
samtlige eidsvollsmenn, en
grunnlovsgallup og skolesider. Det er
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en svak oppgang i kronesum,
etter fjorårets nedgang. I bud-
sjettforslaget for 2001 er brutto
driftsbudsjett for Deichman satt
til kr. 111.499.000, som er svakt
over nivået for 1999, da regnska-
pet viste kr. 110.719.000. For
inneværende år står det kr.
107.618.000 på bibliotekets
driftsbudsjett. Forslaget til
budsjett for neste år innebærer at
Deichman blir pålagt å ta inn over
16 millioner kroner gjennom
salgsinntekter og refusjoner. Lønn
og sosiale utgifter utgjør to
tredeler av brutto driftsbudsjett
for Deichmanske bibliotek. 

Vi har spurt BFs tillitsvalgte på Deichman, Kari Lifjell, om en
kommentar på budsjettforslaget fra byrådet i Oslo:

- Innebærer forslaget om at penger fra salg av folke-
teaterbygningen skal gå til Deichman, at et nytt hovedbibliotek
har rykket nærmere?

- Det er vel det som er meningen fra politikernes side. Særlig
når de hevder at biblioteket kan stå ferdig om så kort tid som
3-5 år. Men skal folketeater-pengene brukes til nytt bibliotek,
må operaen flytte ut først, og de kan vel ikke flytte ut før det
nye operabygget står ferdig. Så jeg kan ikke forstå annet enn at
tidsrammen de har satt opp er altfor kort.

- Er både Postterminalbygningen og Vestbanen like aktuelle
fremdeles, etter at budsjettforslaget ble offentliggjort?

- Jeg frykter at det er Postterminalen som står som hoved-
alternativet nå. Jeg har håpet at vi skulle få et nytt arkitekt-
tegnet bygg, som er funksjonelt og tilpasset våre formål.
Postterminalen blir jo en kloss som skal innredes. Men det går
jo fortere enn å planlegge fra grunnen av, gå gjennom en
arkitektkonkurranse, og så videre. Vestbanen må vi dele med
flere andre institusjoner, så det tar vel lenger tid å realisere. Så
når byrådet sier 3-5 år, så peker vel det mer i retning av
Postterminalbygningen.

- Når tror du det nye biblioteket kan åpne dørene?

- Uansett hvilket sted som velges, så synes 3-5 år urealistisk.
Kanskje det står ferdig om 15 år. Eller la meg si om 10-15 år, for
å være litt mindre pessimistisk.

- Hvordan vurderer du budsjettforslaget for Deichman ellers?

- Jeg har ikke rukket å lese det skikkelig ennå. Men det lille jeg
har fått med meg, ser brukbart ut. Jeg fikk budsjettforslaget i
hendene i går, så jeg får se mer på det etterhvert. Jeg har jo en
jobb å gjøre, i tillegg... 

Kommentar fra BFs tillitsvalgte

Kari  Lif jel l  er
tillitsvalgt for BFs
medlemmer på
D e i c h m a n s k e
bibliotek.

Det er stadig Postterminal-bygningen som er det
heteste tipset for hvor Deichmanske bibliotek
havner etter en alt for lang tilværelse i sitt nåvæ-
rende bygg på Hammersborg.

også utarbeidet en virtuell vandring
gjennom Eidsvollsbygningen. Totalt
omfatter prosjektet over 1000 tekst-
filer, samt ca. 1500 bilder, melder
museumsnett.no.

Fra praksis til yrkes-
relaterte prosjekter

Om et knapt år uteksamineres de
første med Bachelor i bibliotek- og
informasjonsvitenskap fra Danmarks
Bibliotekskole. Mange av dem fort-
setter sannsynligvis på skolens
kandidatlinje, mens en del foretrek-
ker å utdanne seg videre til Bibliote-
kar D.B. Det siste foregår via et halv-
årig yrkesrettet prosjekt, som kan gi
de nye bachelorer mulighet til å prøve
sine teoretiske ferdigheter på en
praktisk virkelighet.

Som eksempler på slike prosjekt,
nevner Bibliotekskolen selv blant
annet følgende:

- Undersøkelse som viser noe om
lånernes reaksjon på den nye inn-
retning av barnebiblioteket.

- Forslag til en forbedring av biblio-
tekets telefonservice. Forbedringene
skal kunne dokumenteres gjennom
objektive målinger.

- Utstilling, som senere skal kunne
tilbys andre bibliotek som vandreut-
stilling.

- Forslag til ny innretning av
ekspedisjonsskranken, som tar hen-
syn  til at transaksjonene kommer
til å foregå via selvbetjeningsau-
tomater.

- Lokal informasjonskampanje for de
nye tilbud som er en følge av den
nye bibliotekloven. Kampanjen skal
omfatte såvel lokale som generelle
tilbud.

I følge Peter Havnø, leder av
Bibliotekskolens studieadministrasjon,
får skolen inn prosjektforslag fra stu-
dentene nå i høst, legger dem inn i
en database, og kobler dem til biblio-
tekenes ønsker.
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EVALUERINGSSKJEMA FOR BFs MEDLEMMER
ETTER DE LOKALE FORHANDLINGENE

Navn:

Arbeidssted:

Tidl. stillingskode:

Tidl. lønnsplassering:

Krav:

Stillingskode:

Lønnsplassering:

Forhandler:

Organisasjon:

Resultat:

Skjemaet fylles ut snarest mulig etter de lokale forhandlingene,
og returneres til:  Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 OSLO
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Det er ikke bare bare å være tillitsvalgt. Kjenner du
ikke spillet, kan det gå deg ille. Vil noen si. Andre
kan hevde at med god vilje og sunn fornuft kommer
man langt. Men det er ingen tvil om at en kunn-
skapsrik tillitsvalgt kommer lenger.

Derfor har vi kurs for tillitsvalgte. BF har funnet at
en god løsning er å arrangere disse kursene i samar-

beid med to
andre
forbund som
vi har
kontorfelles-
skap med i
Lakkegata,
Norsk
Ergoterapeut-
forbund og
Norsk
Radiograf-
forbund. Da
kan delta-
kerne finne

sammen innen yrkesgruppa si, eller på tvers mellom
ulike høgskoleutdannede yrker. Og da kan foreleser-
kompetanse trekkes fra flere forbund.

I flere år har dette kurssamarbeidet pågått. Mange
bibliotekarer har fått kurset seg. Dermed er mye
kompetanse på tariffavtaler, forhandlinger, lovverk,
kommunikasjon, m.m., spredd rundt i landet. Godt
er det. For det gjelder i fagforeningsarbeid som på
andre områder, at den beste løsninga på et problem,
som oftest er den som blir håndtert av de som står
problemet nærmest.

Første uka i september gikk det en ny kursrunde i
Lakkegata. Det gjaldt Del A av grunnkurs for tillits-
valgte i kommunal sektor (KS-området). 10 av de 30
deltakerne var fra Bibliotekarforbundet. Del B av
dette kurset er lagt til begynnelsen av oktober.

Vi kikket inn på kurset i september, der Gry Korsnes
var kursleder. Hun begynte som generalsekretær i
Norsk Radiografforbund i sommer, og ble kastet ut i
kursvirksomheten etter få uker i stolen. Men det
gikk bra. Og hun ble fulgt av andre dyktige fore-
dragsholdere, som vår egen organisasjonssekretær
Birgitta Lund-Grønberg, ergoterapeutenes leder Karin
Liabø, og Olav Helge fra Norsk Skolelederforbund.

Temaene kretset naturlig nok mye rundt avtaler og
lover i arbeidslivet. Hovedavtalen, hoved-
tariffavtalen, ferieloven, arbeidstvistloven, tjeneste-
tvistloven, forvaltningsloven, m.m. Men det var også
en oversikt over partene i arbeidslivet og

forhandlingsinstitusjonen. Og en interessant bolk om
kommunikasjon og samhandling i arbeidslivet.

Temaet som het “Partene i arbeidslivet” er jo spesielt
interessant nå for tida, i og med at hoved-
sammenslutninger nedlegges og opprettes raskere
enn vi rekker å skifte skjorte. Gry Korsnes inviterte
til kommentarer og spørsmål på dette temaet, og
deltakerne viste mye av den samme både nøkternhet
og undring som mange
sentrale fagforeningsfolk
viser for tida. Noen
fremhevet betydningen av
at de med lik lønnspolitikk
burde søke sammen. Det
kan være lite klokt å koble
forbund som legger ulik
vekt på lokal lønns-
dannelse kontra sentrale
tillegg. Andre hevdet at YS
kan skifte karakter og få
et sterkere høgskolepreg,
om hjelpeleirne går til LO
og flere høgskolegrupper
søker mot YS. Noen ville
gjerne vite hvor nøye
grensen mot høgskole-
gruppene var i Akademi-
kerne. Man kan bli litt
forvirret når de slipper inn naturforvalterne, mens
farmasøytene ikke slipper inn. Atter andre var
nysjerrige på Universitet- og Høyskoleutdannedes
Forbund (UHF), hvilke utdanninger medlemmene det
hadde, og om ikke det var en retning å søke samar-
beid. Den nye lærer/sjukepleier/politifolk-sammen-
slutningen ble også kommentert, med spørsmål om
hvor stor ryggdekning de har blant egne medlemmer
for det du gjør.

Bibliotekarene på kurset
gjorde seg gjeldende. Her
var det ikke mange grå
mus, heller ingen lager-
frakker eller knuter i
nakken. Det var en frodig
forsamling av høyst ulike
bibliotekarer. Noen
utdannet i Dælenenggata,
noen på Bislet, noen fra
Tromsø, og til og med en
fra København. Men to
ting hadde de felles: De
hadde alle kort fartstid
som tillitsvalgte. Og de var
alle kvinner. En tøff gjeng som vi sikkert får høre
med fra i Bibliotekarforbundet.  

Kurs for tillitsvalgte
Tekst & foto
Erling Bergan,
Redaktør

Forhandlingsleder Olav Helge i Norsk Skole-
lederforbund formidlet ferieloven til kurs-
deltakerne på en god måte.

Samarbeidet mellom de fire fagforbundene i
Lakkegata viser sin styrke når det arrangeres
kurs. Her får man både yrkesidentitet og et
bredt tilfang av erfaringer.

Bibliotekar Stine Fjeldsøe i dyp
konsentrasjon: Det er både krevende
og artig å gå på tillitsvalgt-kurs.
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Stine: - Ja, hva vil du spørre om? Jeg blir nysjerrig
på rollen din, for jeg har alltid drømt om å bli
journalist. Nå er bibliotekarer ikke så ulike journalis-
ter, kanskje. På bibliotekene møter vi jo alle disse
menneskene, som vi må spørre litt ut før vi kan
hjelpe dem med det de har bruk for.

Merete: - Spør om hva du vil. Men få etternavnene
våre rett!

Stine støtter kravet. Som har sin bakgrunn i
uttallige feilskrivinger av
Bratteteig og Fjeldsøe.
Med etternavnene forhåpent-
ligvis rett skrevet, ber vi Stine
og Merete fortelle litt om seg
selv.

Merete: - Jeg er biblioteksjef i
Gamvik kommune i Finnmark.
Har vært der siden januar i
fjor. Som eneste ansatt
fagutdannete bibliotekar på
biblioteket, ja faktisk den
eneste ansatte på hovedbiblio-
teket, er jeg derfor min egen
tillitsvalgt. Vi har 2
filialstyrere, men de er ikke
utdannete bibliotekarer.

- Hvilket lønnstrinn har du?

Merete: - Nå har jeg lønnstrinn
33.

Stine: - Du burde få deg et
lønnshopp nå.

Merete: - Ja, jeg burde kanskje
det. Jeg er jo ikke fornøyd med dette lønnstrinnet.

- Har du prøvd å fremme lokalt krav ved tidligere
oppgjør?

Merete: - Jeg meldte inn krav ved de lokale forhand-
lingene sist høst. Da hadde jeg lønnstrinn 28. Men
siden jeg ikke hadde meldt fra til kommunen om at
jeg også var tillitsvalgt for BF, manglet det en til å
føre forhandlingene for meg. Jeg prøvde med andre
forbund i kommunen, uten at det førte fram. Så
henvendte jeg meg til BFs lokallagsstyre i Finnmark,
og det gikk bedre. Arbeidsgiver godtok at Lillian
Rushfeldt forhandlet mitt krav over telefon fra
Vadsø.

 - Det var da du fikk lønnstrinn 33.

Merete: -  Ikke i første omgang. Forhandlingene
gjorde at jeg kom opp på det som var avdelings-

Tre tillitsvalgte på kurs
Tekst & foto
Erling Bergan,
Redaktør

I BF har vi en hel armé av tillitsvalgte. Vi er en godt spredt yrkesgruppe, og de
tillitsvalgte gjør en stor og viktig jobb landet rundt. Men avtaler i arbeidslivet,
spillets gang, prosedyrer i forhandlinger, rettigheter og plikter - det er mye å holde
orden på. Dess mer av denne kunnskapen som finnes lokalt, desto bedre fungerer
Bibliotekarforbundet. Derfor er kurs høyt prioritert i BF. I september gikk nok et
kurs av stabelen, med 10 BF-tillitsvalgte innen kommunal sektor. Etter første dag
tok vi en prat med tre av deltakerne: Stine Fjeldsøe, Merete Bratteteig og Laila
Blindheim.

Merete Bratteteig (t.v.) og Stine Fjeldsøe er begge utdannet som bibliote-
karer fra Institutt for dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i
Tromsø. Og begge har de valgt å jobbe i nordnorske bibliotek etter full-
førte studier, Merete i Gamvik og Stine i Tromsø.
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leder-nivå da. Jeg fikk to lønnstrinn og endte på
ltr. 30.

- Anket du?

Merete: - Nei, men etter et par måneder fremmet jeg
5.3-krav og lot kommunen vite at jeg søkte på andre
jobber. Gamvik kommune vet jo at det ikke er lett å
få tak i noen ny fagutdannet biblioteksjef, så det har
sin virkning å gå ut på den måten. Selv om kommu-
nen brukte noen måneder på å behandle kravet, kom
de tilbake med et tilbud på lønnstrinn 32. Jeg
markerte misnøye med det, ga meg ikke, og fikk til
slutt lønnstrinn 33.

- Forhandlet du for deg selv?

Merete: - Ja, dette 5.3-kravet fremmet jeg selv og
forhandlet det med kommunen. Jeg var ganske
fornøyd der og da. Men gjennomsnittet for bibliotek-
sjefer var vel før årets oppgjør rundt ltr. 35, i
Finnmark rundt l.tr. 38.

Stine: - Så da har du et grunnlag for å fremme nye
krav. Selv om du har fått fem lønnstrinn i løpet av et
knapt års tid, så fortjener du mer enn lønnstrinn 33.

Det er godt å se at medlemmer av Bibliotekar-
forbundet støtter opp om hverandre. Som
medkullinger fra bibliotekarutdanninga i Tromsø
kjenner Stine Fjeldsøe og Merete Bratteteig hveran-
dre godt fra før. Men de har havnet i litt forskjellig
jobbmiljø.

Stine: - Jeg ble avdelingsleder for voksenavdelinga
på Tromsø bibliotek 1. januar i fjor. Merete og jeg har
begge tatt bibliotekarutdanninga i Tromsø. Vi
begynte med bibliotekkunnskap grunnfag og tok
dokumentasjonsvitenskap grunnfag etterpå. Så har
jeg grunnfag og mellomfag i kunsthistorie, og med
den obligatoriske ex.phil., er jeg bibliotekar med
cand.mag.

- Da har du 40 vekttall bibliotekfag i cand.mag.-
graden din. Hvorfor tok du ikke mellomfagstillegget i
dokumentasjonsvitenskap og fikk deg 50 vekttall
bibliotekfag?

Stine: - Vel, forskriftene til biblioteklova endte jo på
en 40 vekttallsgrense. Og mellomfagstillegget har
ikke vært obligatorisk. Vi tok dessuten bibliotek-
kunnskap før dok.vit. Nå har instituttet, som har
bibliotekarutdanninga ved Universitetet i Tromsø,
snudd på rekkefølgen. De legger opp til at
dokumentasjonsvitenskap skal tas først. Og med et
halvårs mellomrom fra avsluttet dok.vit.grunnfag til
begynnelsen på bibliotekkunnskap grunnfag, så er
det lagt godt til rette for at de fleste tar 50 vekttall
heretter.

Merete: - Jeg begynte egentlig som ingeniørstudent,
på linja for teleelektronikk. Men etter ett år slutta
jeg, den teoretiske delen av studiet likte jeg, men
den praktiske var verre. På universitetet tok jeg
tilleggsfagene historie grunnfag og mellomfag, og

arkeologi grunnfag. Med dok.vit. og bibliotek-
kunnskap, og ex.phil., har jeg faktisk 36 vekttall
mer enn det som trengs for å være bibliotekar med
cand.mag.grad.

- Har du hatt bruk for de andre fagene i jobben som
biblioteksjef?

Merete: - Ja, jeg vil si det. Jeg har brukt både
historie-kunnskapene og arkeologien. Og delvis
ingeniør-kunnskapen også, for den gjør meg bedre i
stand til å forstå en del data-spørsmål. Den grunn-
leggende kunnskapen er nyttig selv om en del
programvare skifter fort. Og jeg føler at jeg forstår ny
programvare rimelig raskt.

- Hvordan er de fysiske forholdene dere jobber
under?

Stine: - Herregud! Ved Tromsø bibliotek er det nokså
ille. Vi er blitt lovet nytt bibliotek så mange ganger
at mange har mistet troen på at noe som helst vil
skje. Vi ser fremdeles ut til å bli i de gamle lokalene i
Storgatbakken ennå en stund. Selv om vi ikke har
plass til noen sprell, har vi greidd å presse inn 2
datamaskiner til publikum. Vi må jo henge med i den
teknologiske utviklingen, til tross for plassproblem-
ene.

Merete: - Hos oss står det en datamaskin til publi-
kum, også pressa inn i et for trangt lokale. Den har
fått en plass så nær nødutgangen at vi må vurdere
lovligheten i dette.

�

- De fysiske forholdene ved Tromsø bibliotek er
nokså ille. Vi er blitt lovet nytt bibliotek så mange
ganger at mange har mistet troen på at noe som
helst vil skje, forteller Stine Fjeldsøe. Hun er
tillitsvalgt for Bibliotekarforbundets medlemmer
ved Tromsø bibliotek.
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Stine: - I Tromsø er det ikke bare plassproblemene
som gjør at biblioteket er pressa. Også bokbudsjettet
er hardt skvisa. Allerede nå er bokbudsjettet på
barneavdelinga brukt opp, så det ser ikke ut til å bli
nyinnkjøp der i høst. Heller ikke de to filialene ser
ut til å kunne kjøpe bøker i høst. Dette er alvorlig.
Men Tromsø kommune har store økonomiske proble-
mer for tida. Årets kommunebudsjett kan gå mot et
stort millionunderskudd. Tromsø sløser “bjarne”
mange penger innenfor helsesektoren. Pengene der
brukes ikke alltid like effektivt.

- Når dere er så hardt pressa, hvordan er
samarbeidsforholdene på Tromsø bibliotek?

Stine: - Forholdene tatt i betraktning, er det veldig
godt arbeidsmiljø hos oss. De bibliotekansatte holder
humøret oppe, til tross for motgangen. Det er et

godt klima oss imellom. Men vi har kanskje et
problem med at biblioteket er delt i tre etasjer. Så
rent kommunikativt gir det litt avstand mellom
kollegaer. Det kan fort gå noen dager uten at for
eksempel ansatte på barneavdelinga i 1. etasje ser
noen fra dem i 2. eller 3. etasje. Vi er riktignok ikke
så mange. Med bare rundt 19 årsverk på et folke-
bibliotek for hele Tromsø by, er vi kraftig under-
bemannet. Alle ansatte må for eksempel ha 4 timer
skrankevakt hver dag! Da blir det ikke mye tid til
indre arbeid.

- Hvordan står BF blant personalet?

Merete: - Blant bibliotekarkollegaer i Finnmark er
det nok noen som synes at medlemskap i BF gjør at
du blir med i noe som er smått i fagforenings-
sammenheng. Men de fleste ser vel at hvis du er få
bibliotekarer i et stort forbund, f.eks. i Norsk
Kommuneforbund, så blir ikke bibliotekarkravene
fremma og prioritert på samme måten. BF står alt i
alt ganske sterkt blant bibliotekarene i Finnmark.
Men nå er jeg ganske fersk både som bibliotekar og
som tillitsvalgt, så dette kan sikkert andre i Finn-
mark si mer om.

Stine: - Medlemskap i BF eller andre forbund er ikke
noe heftig tema blant personalet ved Tromsø biblio-
tek. Forholdet mellom fagforeningene og arbeidsgiver
fungerer greitt. Når jeg skal forhandle for mine 6
medlemmer, er det en oversiktlig gruppe, også for
arbeidsgiver. Det har absolutt sine fordeler. Men jeg
er også ganske fersk som tillitsvalgt.

-  Har dere brukt BF-sekretariatet mye så langt?

Merete: - I noen sammenhenger har jeg ringt og bedt
om hjelp. Det har fungert veldig bra. Jeg har fått
svar på det jeg lurte på.

Stine: - Ja, som tillitsvalgt har det vært godt å ha
BF-sekretariatet i ryggen. Og det er fint å få anled-
ning til å gå på tillitsvalgt-kurs, som det vi er på nå.
Det har absolutt vært lærerikt så langt. Spesielt
stoffet om hovedavtalen var interessant.

- Hva med bladet Bibliotekaren og BFs vev-sider?

Merete: - Jeg leser og slår opp etter behov. Vev-
sidene har flere ganger gitt meg svar på spørsmål jeg
har hatt.

Laila Blindheim fra Alta kommer inn. Hun er også
deltaker på dette tillitsvalgt-kurset, og supplerer
med kommentarer om Bibliotekaren.

Laila: - Bladet bidrar til å gi tilhørighet til et faglig
miljø. Det er viktig for et lite og spredt forbund som
BF er. Vi har få kollegaer å snakke med til daglig.
Bibliotekaren er veldig viktig i denne sammenhen-
gen.

- Hvordan er jobb-situasjonen din i Alta?

Laila: - Jeg er biblioteksjef i Alta. Vi har gode fysiske
forhold, særlig om vi sammenligner med Tromsø.
Men vi har ikke egne kontor til hver ansatt. De har
arbeidsplasser som også brukes til forskjellige
praktiske oppgaver, som plasting o.l.

- Hvor mange ansatte er dere?

Laila: - Alt for få! Vi har akkurat fått ny avdelingsle-
der for barneavdelinga, men tilsvarende stilling for
voksenavdelinga er for tida ubesatt. Derfor må jeg
fungere i to stillinger, både som biblioteksjef og som
avdelingsleder. Jeg har delvis systemansvar for
Bibliofil på biblioteket også. Ved Alta bibliotek er vi

�

- Det er nok bibliotekarer i Finnmark som synes at
medlemskap i BF gjør at du blir med i noe som er
smått i fagforeningssammenheng. Men de fleste ser
vel at hvis du er få bibliotekarer i et stort forbund, så
blir ikke bibliotekarkravene fremma og prioritert på
samme måten. BF står alt i alt ganske sterkt blant
bibliotekarene i Finnmark, sier Merete Bratteteig.



Side 17Bibliotekaren - 10/2000

7 ansatte i alt, to av dem i halve stillinger, pluss en
filialstyrer. Vi jobber bra sammen. Det er jo min jobb
som biblioteksjef å sørge for at samarbeidet går godt,
og ta tak i evt. problemer om de oppstår.

- Hvilken lønn har du som biblioteksjef?

Laila: - Jeg har ltr. 35. Når gjennomsnittet i Finn-
mark er ltr. 38, er dette for lavt for en by som Alta.

Den nye avdelingslederen på barneavdelinga har
dessuten fått ltr. 34. Og det blir litt skeivt når
avstand mellom avdelingsleder og biblioteksjef bare
er ett lønnstrinn. Så jeg mener å ha grunnlag for å
fremme krav på min egen stilling. Jeg synes for-
såvidt at lønnstrinn 38 også er for lavt. Vi som er
biblioteksjefer har jo ansvar for kommunens samla
bibliotektilbud. Og da må man blant annet se på
hvor stor kommunen er.

- Hvordan er lønnspolitikken i Alta kommune?

Laila: - Det står i kommunens lønnspolitiske plan at
bibliotekarer er en gruppe det er vanskelig å rekrut-
tere og beholde, og at kommunen må legge til rette
for å skaffe denne gruppen med fagfolk. Men vi ser
ikke så mye til dette i praksis. Vi får se i de lokale
forhandlingene nå i høst, hvilken pris de setter på
oss. Hvilke prioriteringer kommunen gjør, vil si mye
om hvordan de tenker.

- Er det strevsomt å være tillitsvalgt?

Laila: - Det vet jeg lite om foreløpig. Jeg er nylig
blitt tillitsvalgt. Jeg fikk en litt vanskelig sak i
fanget, der jeg måtte henvende meg til BF-sekreta-
riatet for hjelp. Jeg fikk et godt inntrykk av dem og
har tiltro til at de kan brukes når jeg lurer på noe
seinere også. Siri Sjursen fikk jeg hilse på under
kurset nå. Det virker som en sterk dame!

Stine Fjeldsøe, Merete Bratteteig og Laila Blindheim
er ferdige med den første av tre dager på kurset for
tillitsvalgte i kommunal sektor (KS-området). Ut fra
stemninga å dømme, er dette et tilbud de setter pris
på å få. Men det skulle jo bare mangle at de ikke fikk
det, for dette er jo BFs hverdagshelter. 

- Vi er alt for få ansatte på Alta bibliotek. Vi har
akkurat fått ny avdelingsleder for barneavdelinga,
men tilsvarende stilling for voksenavdelinga er for
tida ubesatt. Derfor må jeg fungere i to stillinger,
både som biblioteksjef og som avdelingsleder,
forteller Laila Blindheim.

NORSK TIDSSKRIFT
FOR

BIBLIOTEK
FORSKNING

�������
�����������	
��	��������	���������������������������������
�����
�����������
	����������
	��
�������������� �����������������!�"���������#���
$%&	��������
	��'(	)����*+�'���'�	
�������	
����������

http://www.hum.uit.no/dok/ntbf/index.html

��
���������������
,�����)	������
�����+����������-����
������	
�����������
���������	��
��	��
������
����.	
���/�)��	����	
����-
����)���������)	�������+	�������������
���������������
0���
+��-�������#������1�2��	������##��3�3 � �����"�##���
#���3'
4�
�-�����������	��
�����)���������)	�������+	�
�������
���������	��)	����1# ��$���
��������#�2��	�����
##� �����������"�##��3�1���1

��
���������
�������������
���������	��
�������
�51 �6
&
������#����
�51#�6
(�������
�1 ���
�5���6'
������������
��������-�
��
����
�+���������	��)	������'
�����-�
�����
�	-�������+����
���������������
+���������������
������	�����
��7
����-��
����%�	��'
.	
���������
�����	
�/�)��	����	
�����-����	�
�����
+����
����� �����
������
�#�+����
���������1�������
���
8
��'



Side 18 Bibliotekaren - 10/2000

Noen spådommer kommer lettere enn andre: I 2010 uteksamineres bibliotekarer som
har vokst opp med internett og mobiltelefon - fått det inn i blodet i motsetning til
de fleste av dagens generasjon. De vil reagere like instinktivt på en blå understreket
tekst som  på en se-også-henvisning, og er vant til at hele verden er bare noen få
tastetrykk unna. Jeg tror bibliotekarene fortsatt vil hete bibliotekarer, og at vi også
beholder dagens todeling av vesenet, noe som jeg i grunnen synes er en fornuftig
ordning, både praktisk og begrepsmessig. Om vi også fortsatt vil ha biblioteker blir
opp til oss sjøl; hvis vi lar Fremskrittspartiet gjøre det samme i valg som de nå gjør
på galluper, så får vi finne oss i å handle bøker på Rema, og lade opp e-boka vår hos
Statoil.

Gratisprinsippet får hard medfart, vi må innse og forholde oss til at informasjon (og
kunnskap) har blitt en vare med markedsverdi. Vi må foreta noen hardhendte
politiske prioriteringer: Hva skal være gratis for alle? Og så må de sentrale styrings-
maktene, f.eks. Stortinget, få øynene opp for at dette kommer til å koste mye
penger, og så må de satse deretter. Vi har nok hørt ordet satsing blitt brukt, uten at
det ser ut som politikerne vet hva det betyr.

Så langt ingen hasardiøse spådommer, men litt om utfordringer vi må gripe. Den
såkalte “utviklinga” får vi ta som den kommer. Det neste tiåret vil sikkert by på like
store teknologiske omveltninger som det forrige, men en ting har bitt seg fast:
internettet. Når det ikke vil forsvinne innen 2010, har det som hovedårsak at det er
produsert så mange millioner dokumenter for dette mediet, og satset strategisk i så
mange vitenskapelige og etterhvert også kommersielle sammenhenger at det har
oppnådd en masse som er så stor at den ikke er lett å flytte på. Noe av det mest
utrolige som har skjedd er at vi ikke har greid å lage den helt store korken på
motorveien, og at den organisering og styring som ble etablert for ti år sida fortsatt
virker. Fordi det fortsatt sitter mange halvidealistiske personer i halvkommersielle
stillinger som gløder for tanken om internettets nedenfra-og-opp-organisering. Men
kanskje holder de ikke ut i ti år til, og kanskje lykkes Microsoft neste gang de prøver
å overta nettet.

I denne sammenhengen tror og håper jeg at universitetene fortsatt kan spille sin
kritisk viktige rolle i forhold til internettet. Som nokså frittstående og sterke
institusjoner har de idealer om “fri” formidling av informasjon og kunnskap, og de
har dermed en sterk interesse i å opprettholde et internett som er mest mulig åpent
for alle. Naivt kanskje, men jeg velger å tro på dette, og mener at så langt har
universitetene faktisk spilt denne rollen godt.

Internett med sine kabler og protokoller og infrastrukturer er arena for “Cyberspace”,
et rom som stadig fler av oss oppsøker for nytte eller adspredelse. Det sier seg sjøl at
bibliotekarene må bruke stadig mer av sin tid der, og noen biblioteker er alt på vei
over grensa mellom den fysiske virkeligheten og den virtuelle virkeligheten i
Cyberspace. William Gibson introduserte navnet Cyberspace i Burning Chrome i 1987,
men tidligere, i Neuromancer, beskrev han det digitale biblioteket som en motsetning
mot det tradisjonelle biblioteket, som han karakteriserte som ”a dead storage area;
the materials stored here had to be physically removed before they could be
interfaced”. Hans bilde av Cyberspace, eller “the matrix”, er langt mer eventyrlig enn
det vi kjenner igjen i vårt internett, og hans helter “cyberspace jockeys” nokså langt
fra den vanlige bibliotekar. Men disse rytterne har egenskaper som kanskje neste
generasjons bibliotekarer vil vedkjenne seg: De er lommekjente i et terreng som har
blitt så komplisert at vanlige folk går seg bort, og de kjemper mot såvel virtuelle
som kjødelige skurker. Og i dagens Cyberspace vil bibliotekaren møte både kremmere
og advokater som er ute etter å legge hindringer i veien for informasjonstilgangen.

Kanskje var dette en litt drøy analogi. Men når man skreller bort det mest eventyr-
lige, mener jeg vi sitter igjen med en oppgave for bibliotekarene, som de faktisk er i

Ole Husby
BIBSYS

Cyberspace jockeys

“Bibliotekarer 2010” er fellesnavnet for en serie artikler i Bibliotekaren, der forskjellige m
ennesker får anledning til å tenke høyt rundt bibliotekarenes fram
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ferd med å ta: Som veivisere i Cyberspace. Vi har et
informasjonsarsenal som idag er preget av overflod,
og hvor et av de viktigste problemene er å forholde
seg til kvalitetsbegrepet. Bibliotekarene kan her
bidra som stifinnere, men også mer aktivt i roller
forbundet med å bygge opp informasjonstjenester
som har kvalitet. Og dette er såvidt jeg skjønner
oppgaver som bibliotekarene har vedkjent seg lenge
før internettet dukket opp.

Det er all grunn til å tro at denne oppgaven blir enda
viktigere det neste tiåret. Vi må forholde oss til en
slags todeling av nett-tjenestene, hvor gratisdelen
har mistet så mye kvalitetsstoff til betalingsdelen at
den langt på vei har blitt tabloidisert. Som masseme-
dium vil internett sjølsagt preges av de samme trekk
som reklame-tv, nemlig at det kvalitetsmålet som
brukes på innholdet er i hvor stor grad det er istand
til å trekke seere til reklameinnslagene. Og videre:
Samtidig som vi har en overflod, er det fortsatt bare
en liten del av “biblioteksmaterialet” som finnes i
nettutgave, og dette gjelder stort sett faglitteratur,
helst kommersielle tidsskrifter og vitenskapelige
dokumenter som vi gjerne kaller grå litteratur. Innen
2010 vil dette nok ha endret seg drastisk, slik at det
aller meste av det “publiserte” materialet (også) blir
tilgjengelig på internettet, f.eks. i en form som kan
leses som ei e-bok. Når denne utviklinga ikke har
kommet lenger ennå, skyldes det ikke minst at
utgiverne ikke har kommet fram til passende former
for e-handel. Men som sagt, dette må vi regne med
forandrer seg snart. I denne overfloden er det at
bibliotekaren må være lommekjent, være fortrolig
med kvalitetsvurdering, og sikkert også helst være
istand til å vurdere en “handel” ut fra pragmatiske
kost-nytte-vurderinger. Det siste har kanskje ikke
vært bibliotekarenes sterke side.

Det som kjennetegner utfordringene nå ved tusenårs-
skiftet er nok nettopp utvidelsen av samlingene til å
omfatte  “digitale objekter” i tillegg til - eller i
stedet for - vanlige trykte dokumenter. (Her tar jeg
likså godt begrepet trykte dokumenter i en nokså vid
betydning, til å omfatte bilder og lyd og andre ikke-
tekstlige saker, men i tradisjonelle manifestasjoner
på “gammeldagse” media.) Denne utvidelsen kommer
naturlig nok nettopp nå fordi vi har fått et egnet
distribusjonsmiddel i form av internett. Det er ikke
trolig at vi vil oppleve noe tilsvarende grunnleg-
gende når det gjelder manifestasjonsformer og media
de neste ti år, sjøl om det sikkert vil komme nye
lagringsformater, tekstbehandlingssystemer osv.
Mange bibliotekarer har allerede møtt denne nye
virkeligheten, og noen er engasjert i såkalte “digi-
tale biblioteker”. Dette begrepet må ikke nødvendig-
vis tas som et synonym for “digitaliserte bibliote-
ker”, og kanskje er det en liten avsporing av forstå-
elsen av dette begrepet at det inneholder ordet
bibliotek. Men det rettferdiggjøres gjennom at
mange av prosessene i et digitalt bibliotek er de
samme som i vanlige biblioteker: Å anskaffe, oppbe-
vare og beskrive “dokumenter” på en slik måte at de
kan gjenfinnes og tilgjengeliggjøres for en viss
brukergruppe. Altså mener jeg at det ikke foreligger
noen radikale endringer når det gjelder bibliotekar-

enes oppgave, men metodene og verktøyene og
etterspørselsmodellene er under stadig forandring. Og
dessuten har brukerne endret seg radikalt på en
måte: De forventer levering i løpet av sekunder, ikke
timer eller dager som for kort tid sida.

Mye av denne virksomheten kan godt foregå utenfor
den vanlige organisatoriske enheten som vi kaller et
bibliotek. Kort sagt mener jeg at bibliotekarene kan
fortsette uten bibliotekene. Og det er ikke noen
særlig risikabel spådom at i 2010 vil en langt større
del av bibliotekarene være tilknyttet andre institu-
sjoner. Under andre navn finner vi igjen digitale
bibliotek i forskjellige bedrifter, med spesielle
samlingstyper og spesielle brukerkrav og økonomiske
rammebetingelser, men med et innhold som tilsvarer
det vi kjenner fra biblioteksverdenen. Vi vil nok også
kunne få en overføring av “biblioteksvirksomhet” til
kooperative organer innen et spesielt fagområde eller
virksomhetsområde, og vi vil få stadig flere kommer-
sielle “kunnskapsbedrifter” eller “innholdsleverand-
ører”. Videre finner vi andre sektorer hvor digitale
bibliotek utvikles – kanskje uten at akkurat dette
navnet er i bruk: I museer, arkiver, offentlige
organer, undervisningsinstitusjoner og så videre. Det
som kjennetegner alle disse tjenestene er at de har
internett som den viktigste arenaen for bruker-
kontakt, brukergrensesnitt og dokumentlevering.

En mulig utviklingsretning for både digitale og
tradisjonelle bibliotektjenester er en oppsplitting av
tjenester i mindre spesialiserte enheter, flere aktører
og leverandører og større valgfrihet når det gjelder å
sette sammen slike tjenester til et totalt tilbud. Vi
har både i Norge og i utlandet en stor dublering av
tjenester, og mange mellomledd som delvis “lever av”
å sette sammen forskjellige tilbud til pakker. Slike
mellomledd kan virke både fordyrende og forsink-
ende, og vi vil nok oppleve brukerkrav om større
fleksibilitet når det gjelder å finne leverandører.
Samtidig virker en slik fragmentering av tjenestene
nokså komplisert for en del brukere, på samme
måten som jeg tror mange i dag opplever for eksem-
pel levering av energi og telefonitjenester som rett
og slett forvirrende. Hele denne “leverings- og
adgangsproblematikken” vil i alle fall stille krav til
bibliotekarenes kunnskap om alle typer tjeneste-
tilbud. Dette er jo ikke noen ny problemstilling, men
den vil sikkert bli forsterket i den nærmeste tida. Og
den er knyttet til den teknologiske utviklinga, idet
den forutsetter standarder, protokoller og retnings-
linjer som gjør det mulig å kombinere forskjellige
tilbud fra forskjellige tilbydere til en ferdig tjeneste
for en gitt brukergruppe.

Jeg har valgt å sette fokus i denne artikkelen på
forhold som er mer eller mindre knyttet til internett,
og sjøl om jeg ikke har brukt navnet før, mener jeg
da helt spesielt World Wide Web. Denne magiske
“veven” var knapt oppfunnet for 10 år sida, og ennå
i 1995 kunne bibliotekarer flest tillate seg å late som
den ikke fantes. Det går ikke lenger, og i det kom-
mende tiåret vil de fleste bibliotekarene arbeide
deltid i Cyberspace. 
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Deil.dok

Den ene store fagbibliotekinstitusjon etter den andre
går i disse dager ut og annonserer sine fjernlåns-
takster. Det faktum at representanter for NBFs spesial-
gruppe for fjernlån synes å være en smule betenkte,
og at Tilsynet melder at Departementet er i tvil om
lovligheten av tiltaket ser ikke på noen måte ut til å
kunne bremse disse private initiativer.

Det er ikke hvemsomhelst som priser sine tjenester,
men store tunge universitets- og høgskolebiblioteker,
med spesialkompetanse og meget verdifulle samlinger.
Ja, nettopp - Verdifulle. Det er det de nå skal bli. For
når vi snakker om verdifull snakker vi ikke om
språklig og åndelig innhold må vite, vi snakker ikke
om å fremme kultur og kunnskap. Nei! - Vi snakker
om rene penger!

Fagbiblioteksektoren har med dette utspillet markert
seg som moderne og tidsriktig. Vi andre må bare ta av
oss hattene, bøye oss i støvet og innrømme at vi er
lysegrønne av misunnelse. Med sikker presisjon har
sektoren spilt seg rett inn i armene på Carl I. Hagen,
og dermed bevist at det er fult mulig også for
biblioteksektoren å delta i den populistiske bølgen fra
ytterste høyre. Hurra! Carl Ivar har jo i lang tid vært
opptatt av at bibliotekene skal ta seg betalt, og det at
en rekke lover gjør dette komplisert for ikke å snakke
om illegalt har ikke syntes å bekymre Hagen. Like lite
som det bekymrer aktørene i fagbiblioteksektoren nå.
Demokratiske spilleregler, offentlig forvaltning og
samfunnsmessige konsekvenser er åpenbart noe disse
universitets-og høgskolebibliotekene ikke kan ta seg
tid til å være brydd med, for de skal tjene 70,- kroner
pr lån.

Det mest skremmende med fagbibliotekenes utspill og
det faktum at det kommer akkurat nå, er at de med
bemerkelsesverdig travelhet nå går igang med å grave
sin egen grav i sin iver etter å tjene litt for få penger. I
beste pisse-i-buksa-for-å-holde-varmen stil uthuller de
sin egen eksistensberretigelse fullstendig gjennom å
utviske skillet mellom bibliotek og butikk. Med det
resultat at Carl får klar bane, og bevilgningene fra
moderinstitusjonene snart kan opphøre siden bibliote-
ket jo har bevist at de kan tjene sine penger selv.

Dette vil naturligvis få store konsekvenser for hele
biblioteksektoren. Akkurat hvilke og hvor store er det
for tidlig å si, men det synes opplagt at det ikke vil bli
lettere å være uavhengig forsker på Toten eller
privatist i Narvik etter dette. Det vi kan og må håpe er
at fylkesbibliotekene og de store folkebibliotekene er
sterke nok eller snarere: Kan GJØRES sterke nok til å
bære det økte presset som det er rimelig å forvente at
kommer til å havne hos dem. For det synes tydelig at
fag- og folkebiblioteksektoren som et resultat av
denne prispolitikken endelig vil skille lag.

Dermed har norsk bibliotekvesen i en håndvending
kvittet seg med en av de viktigste grunnpilarene for
utvikling av fremtidens bibliotektjenester, - det
sømløse bibliotek - nemlig nettverket. Istedet for å
effektivisere låneveier, eksperimentere med flytende
bestand, og leke med virtuelle muligheter har tunge
kultur- og kunnskapsinstitusjoner i fagbibliotek-
sektoren satt foten ned og foretatt sine mest reaksjo-
nære, udemokratiske handlinger siden opplysnings-
tiden kom til Norge.

Og her er vi inne på noe av kjernen i fjernlåns-
fjernheten, og årsaken til at den er så fryktelig
kvalmende. Nemlig det totale knefallet for Hagen og
hans likesinnedes underliggende ideologi: Enhver er
seg selv nok. Som ideologisk grunnelement er det
selvfølgelig asosialt, etisk forkastelig og i ytterste
konsekvens udemokratisk. Og derfor er det desto mer
overraskende at det så tydelig skinner igjennom i
fagbibliotekenes fjernlånspolitikk.

Jeg har sett flere forsøk på å begrunne prispolitikken
annerledes, men det nytter ikke helt gjør det vel?
Saken er ganske enkelt den at: Vi gidder ikke lenger
stille våre samlinger til disposisjon til de små bibliote-
kene som bare maser ... og  ... Hva som skjer med
lånerne er ikke vårt ansvar ...

Dette minner meg om gruppearbeid på ungdomssko-
len. Husker dere de innsørpa, ukule dustehuene som
alltid sa: “Lærer, det er URETTferdig at alle på gruppa
skal få samme karakter, for JEG gjorde MER ENN Lars!”
Husker dere de små snerpete munnene deres, og måten
trykket alltid og i alle setninger lå på JEG og MER ENN,
og hvordan de fortvilet prøvde å krangle seg til en
bedre karakter enn de andre - fordi de alltid syntes at
det DE ga var mer verdt enn det andre ga. Husker dere
hvor flau man ble? Hvordan man satt og rødmet på
deres vegne? De var de samme som alltid sladret, ikke
sant? De samme som alltid rakk opp hånda og sa “Det
var HAN som gjorde det!” Lenge før læreren hadde
spurt, eller en gang oppdaget rampestreken. Det var de
samme som med infantil selvrettferdighet sa: “Det var
ikke meg, altså!”, selv når alle visste at det var det.

Jeg trodde jeg var fint ferdig med dem, og lykkelig var
jeg for det - men de kommer igjen, gjør de ikke: “Nå
vil JEG ha betalt for at DU skal låne boka mi for det
gjør du så OFTE, og MER ENN jeg låner din og det er
URETTferdig!” Akkurat samme snerpingen på over-
leppene, legg merke til hvordan trykket i alle setnin-
ger ligger på JEG og MER ENN......

Det største problemet, her som i ungdomsskolen, er
ikke at det er dumt, eller lite fremtidsretta, eller
ressursforstoppende - selv om det er det også. Nei, det
største problemet med det er at det er så inmari
kvalmt, også blir man så fryktelig flau.  

Fullstendig fjernt
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AFP gir arbeidstakere mulighet til å gå av
med pensjon fra fylte 62 år, forutsatt at man

er ansatt i en bedrift med tariffestet tidligpensjon og
at man minst har jobbet i 10 år etter fylte 50 år.
Folketrygdens pensjonsalder er 67 år. 1 1999 omfat-
tet tilbudet om AFP om lag 60% av de yrkesaktive i
Norge, og ca. 15% av befolkningen i  aldersgruppen
62 - 67 år har avtalefestet pensjon. AFP har også en
ordning med delpensjon, dvs. kombinasjon av arbeid
og trygd.

AKAN ble etablert i 1963 og er et samar-
beid mellom LO, NHO og Staten v/Rus-

middeldirektoratet. Formålet er å forebygge rusgift-
misbruk og å hjelpe misbrukere i arbeidslivet.

Sykemelding som gjør det mulig
for den sykemeldte arbeidstaker å
jobbe under sykemeldingsperio-

den, eventuelt med andre og lettere oppgaver enn til
daglig. Alle som er sykemeldt ut over perioden hvor
arbeidsgiver dekker sykepenger (16 dager) kan få
aktiv sykemelding. I 1999 benyttet 13% av de
sykemeldte seg av en slik ordning.

APO står for “Arbeidsgiverforening for private
virksomheter i offentlig sektor”. APO er en

arbeidsgiverforening som hører inn under HSH
(Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon)
og har ca. 600 medlemsbedrifter.  Disse bedriftene
sysselsetter til sammen om lag 18 000 arbeidstakere.
(Per 01.01.2000)

Kontrakt mellom arbeidstaker
og arbeidsgiver som blant annet

sier hva arbeidet skal bestå av, arbeidstid og lønn.
Alle arbeidstakere har krav på arbeidsavtale. Hjemlet
i Arbeidsmiljølovens §§ 55 b og c.

Avgift som arbeidsgiver betaler til
folketrygden for hver av de
ansatte i bedriften, basert på det

beløp som arbeidsgiver plikter å innberette som lønn
eller godtgjørelse for de ansatte. Avgiften varierer fra
0 – 14,1 %, avhengig av hvor i landet, dvs. i hvilken

Ord og uttrykk i arbeidslivet
Det er ikke alle ord og uttrykk i arbeidslivet som er like greie å forstå. Det er heller ikke like raskt å forklare
alle begrepene som svirrer rundt i forbindelse med forhandlinger eller annet fagforeningsarbeid. For å hjelpe
litt på vei, bringer vi i Bibliotekaren en serie med korte forklaringer på ord og uttrykk som vi regner med at
ikke alle BF-medlemmer er like sikre på betydningen av. Som gode bibliotekarer tar vi dette alfabetisk.
Forklaringene er hentet fra heftet “Ord og uttrykk i arbeidslivet”, utgitt av YS, og gjengitt med tillatelse fra
dem.

avgiftssone, bedriften holder til. Avgiftssone 1:
14,1%, avgiftssone 2: 10, 6%, avgiftssone 3: 6,4%,
avgiftssone 4: 5,1%, avgiftssone 5: 0,0%. Oversikt
over landets kommuner med tilhørende avgiftssoner
finnes på skatteetatens internettsider. (http://
www.skatteetaten.no/)

Et arbeidsmiljøutvalg er
et rådgivende og beslut-

tende organ som behandler saker vedrørende virk-
somhetens arbeidsmiljø. Arbeidstakerne og arbeidsgi-
ver er likt representert i et AMU og skal arbeide for
gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på
arbeidsplassen. Utvalget skal delta i planleggingen
av verne- og miljøarbeidet og følge utviklingen i
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse
og velferd. Etter Arbeidsmiljøloven skal det opprettes
et AMU i alle bedrifter hvor det er minst 50 arbeids-
takere, eller i bedrifter med fra 20 –50 ansatte hvis
arbeidstakerne eller arbeidsgiver krever det. Se
Arbeidsmiljøloven §§ 23 og 24.

Spesialdomstol som avgjør
tarifftvister mellom partene i

arbeidslivet. Retten har 7 medlemmer; tre fag-
dommere og to representanter hver fra arbeidsgiver-
og arbeidstakersiden. Arbeidsrettens dom er bin-
dende og kan ikke ankes videre til en annen rett.

Arbeidstvistloven kommer
inn som et styrende

element i opprettelsen av tariffavtaler ved at den har
regler for opprettelse av slike avtaler, saksbehand-
lingsregler og regler for behandling av arbeidstvister
vedrørende innhold og forståelse av tariffavtalen.

Arbeidsgiver kan gi en ansatt avskjed
kun i spesielt alvorlige tilfeller, for

eksempel når den ansatte har stjålet eller underslått
fra arbeidsgiveren. Ved avskjed må arbeidstakeren
slutte på dagen. (Arbeidsmiljølovens § 66) Se
også oppsigelse.  

aAFP

AKAN

Aktiv
sykemelding

APO

Arbeidsavtale

Arbeidsgiver-
avgift

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsretten

Arbeidstvistloven

Avskjed
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Vi har møtt forfatteren Izzat Al-Ghazzawi.
Bibliotekarforbundets internasjonale kontakt
Elisabeth Dyvik kjenner den palestinske litteraten og
organisasjonsmannen fra mange år tilbake og sørget
for at vi fikk møte ham på tampen av årets IFLA-
konferanse. Dette israelske arrangementet hadde
”The people of the book invite the keepers of the
book” som motto. Vi supplerte med å la oss invitere
til en forfatternes forfat-
ter, utenfor enhver agenda
til arrangørlandet.

I norsk språkdrakt ble vi
første gang kjent med
Izzat Al-Ghazzawi i 1994.
Brev underveis : Palestinske
brev fra israelske fengsler
het boka, utgitt på Cappelen. Noen år senere utkom
Nebo-fjellet, også oversatt til norsk. Og samme året
ble vi oppmerksomme på Modern Palestinian poetry
in translation, hvor Izzat Al-Ghazzawi presenterer 35
av dagens lyrikere i Palestina. Den siste boka er
utgitt av Palestinian Writers’ Union, en forening der
Ghazzawi er formann.

Forelesninger, intifada og fengselsopphold

Izzat Al-Ghazzawi er palestiner, født av flyktninge-
foreldre i landsbyen Dayr al-Ghusoun på Vestbredden

i 1951. Som tenåring
opplevde han Israels
okkupasjon av Vestbred-
den. På 70-tallet studerte
han litteratur i Jordan og
på begynnelsen av åtti-
tallet i USA., hvoretter
han begynte å undervise i
engelsk litteratur ved
Birzeit-universitetet på Vestbredden, nord for
Jerusalem. Under intifadaen, det folkelige opprøret
mot israelsk okkupasjon av Vestbredden og Gaza, fra
1987 til 1993, var han en ledende figur blant de
intellektuelle. I februar 1989 ble han satt i israelsk
fengsel for sin politiske aktivitet, og slapp ikke ut
før i mai 1991.

I november 1993 opplever Izzat at hans 15 år gamle
sønn Rami blir skutt og drept av israelske soldater på
skolen han gikk på i byen El Bireh på Vestbredden.
Det var også i 1993 at Izzat Al-Ghazzawi deltok på
den historiske konferansen i Oslo, der palestinske og
israelske forfattere
møttes som del av
tilnærmingsprosessen
som Oslo-avtalen la
opp til. Den norske
Forfatterforening beæret ham med Ytringsfrihetspri-
sen i 1994. Året etter ble han valgt til leder for Den
Palestinske Forfatterforening, et verv han fremdeles
innehar. Izzat Al-Ghazzawi er gift og har 7 barn.

Noveller og romaner

Ghazzawis bøker kretser naturlig nok rundt proble-
mene og lidelsene som den israelske okkupasjonen
innebærer, og sentralt står hans egne erfaringer. Alle
bøkene hans er oversatt til engelsk, noen også til
tysk, fransk og hebraisk. Og altså noen til norsk. Han
debuterte i 1986 med novellesamlingen The Woman
Prisoner, utgitt i Libanon, det forrige århundres
stormakt innen forlagsvirksomhet i Midt-Østen. Også
hans neste bok, romanen Letters underway i 1989,
ble utgitt i Libanon. Men samme året ga han også ut
boka A Critical View, på et palestinsk forlag. Og i
1993 kom romanen The Edges ut, også den i Pales-
tina. Hans to siste romaner er Nebo Mountain, utgitt
i Libanon i 1995 (utkom på norsk som Nebo-fjellet i

Forfatternes talsmann
om poesi og politikk
under okkupasjon

Izzat Al-Ghazzawi er leder for den palestinske forfatterforeninga:

Tekst og foto:
Erling Bergan

Izzat Al-Ghazzawi
deltok i 1993 på den
historiske konferan-
sen i Oslo, der pales-
tinske og israelske
forfattere møttes
som del av
t i lnærmingspro-
sessen som Oslo-av-
talen la opp til.
Samme året ble
hans 15 år gamle
sønn drept av isra-
elske soldater.
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1997), og Abdullah at-
Tilali, utgitt i Palestina i
1997.

Men det er som leder av
Den Palestinske Forfatter-
forening vi ønsker å
snakke med ham. Om
vilkårene for distribusjon
av bøker og litteratur i Palestina, om frihet og
restriksjoner for forfattere under Palestinian National
Authority, om forholdet forfattere har til Israel og
om relasjonene til Norge.

- Hvordan er tilgangen på bøker i Palestina nå?

-  Det er grunn til å være bekymret. Vi har grunnleg-
gende problemer med å finansiere bokutgivelser, få
bøker trykt og få dem solgt. Det er nesten ikke
bokhandlere i de palestinske områdene. Men noen er
det, og bøker blir til en viss grad gjort tilgjengelig
for folk gjennom disse bokhandlerne, gjennom
bibliotekene og også fra de bokmessene som arrange-
res.

Fjernsyn, litteratur og lesing

- Blir lesing stimulert?

- Det skjer i veldig liten
grad. Vi må fremme lesing
og bøker mer enn vi gjør
nå. Alle andre slags varer
blir det reklamert for, men
bøker ligger etter. De må
konkurrere med andre
fritidsaktiviteter, ikke minst alle fjernsynskanalene
som er tilgjengelig over satellitt nå. Folk ser ut til å
foretrekke å se på TV framfor å lese bøker. Likevel
gjør dette samfunnet lite for å fremme bøker og
lesing. Vi må gjøre den yngre generasjon oppmerk-
som på viktigheten av kreativ skriving, av litteratu-
rens betydning. Men jeg tror dere har mye av det
samme problemet også i Norge?

- Finnes det bokanmeldelser i avisene her?

- Ja, det gjør det. På fjernsyn også, faktisk. Og noen
ganger blir for eksempel en lyriker invitert til å
fortelle om sin poesi, hva han skriver på for tida,
hvilke temaer han er opptatt av, hva som skiller det
han skriver nå fra det han skrev før Oslo-prosessen,
og så videre. I slike program er det også vanlig at
forfatteren leser et dikt eller to.

Lyrikken del av en muntlig tradisjon

- Lyrikk står sterkt i Palestina?

- Fremdeles er dette en populær form. Vi tilhører en
muntlig tradisjon, der folk heller lytter til dikt som
blir framført enn å lese dem i en bok. Lyrikk har
både kraft og musikalitet til å nå fram til folk. Den

har fremdeles stor tiltrekningskraft. Vi har sett store
forandringer innen lyrikken her i Palestina, fra
tradisjonelle monorytmiske dikt, til mer frie
verseformer. De siste fungerer mer analytiske, mer
kontemplative, de snakker mer til hjernen enn til
følelsene. Og dette er også en form som appellerer.

- Hvor foregår denne høytlesingen av lyrikk?

- Noe foregår hjemme, der folk leser høyt til hveran-
dre. Det foregår også på egne arrangementer, egne
dikt-opplesninger der folk kommer for å lytte. Vi har
et lokale her i Ramallah, et kultursenter, der det blir
holdt lyrikk-kvelder fra tid til annen.

- Hvordan står de andre
litterære formene som
romaner og noveller?

- Du må huske at poesien
er en 3000 år gammel
tradisjon, mens romaner og
noveller er en moderne
form. Den første romanen
som ble skrevet i Palestina kom ut i 1925, og da
nærmest som en imitasjon av de europeiske roma-
nene. De første virkelige romanene skrevet av
profesjonelle forfattere kom ikke ut før i 1960.
Novelle-formen har omtrent den samme historien. I
den arabiske verden var vi senere ute enn for
eksempel Egypt.

- Er det mange heltids forfattere i Palestina nå?

- Veldig få. Hvis det er noen i det hele tatt.

- Er Palestinian Writer’s Union bare for skjønnlitte-
rære forfattere?

- Som medlemmer tar vi inn forfattere av skjønnlit-
teratur og litterære essays, og oversettere av skjønn-
litteratur. Vi har hatt forespørsler fra faglitterære
forfattere om å få bli medlem, men vi har ikke tatt
dem inn så langt.

Selvsensur

- Hvor fritt opplever
forfatterne at de kan
skrive nå, under de
palestinske selvstyre-
myndighetene?

- Det er nok mer selv-
sensur enn direkte sensur
nå. Det er kjent at noen journalister har blitt
fengslet og forhørt etter å ha ytret seg fritt. I noen
tilfelle har de fått en behandling som må karakteri-
seres som alvorlig og grov, fordi de ikke har skrevet
det som myndighetene har ønsket. Men det har vært
relativt få slike tilfeller. Og journalistene har sin
egen forening til å ta seg av og reagere på slik
behandling av pressefolk. Når det gjelder bøker,
kjenner jeg, som president av forfatterforeninga, �
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ikke til et eneste tilfelle
der en bok ikke er utgitt
på grunn av press fra
myndighetene. Det betyr
ikke nødvendigvis at
myndighetene liker alt
som blir utgitt. Kanskje
har de for lite tid til å
engasjere seg i dette,
kanskje har de ikke full kontroll, kanskje prioriterer
de andre ting foran dette. Men uansett grunn, jeg
kjenner ikke til at de palestinske myndighetene har
stoppet bøker fra å bli utgitt.

Kampanjer mot enkelte frivillige
organisasjoner

- Men det er kanskje selvsensur hos utgiverne også?

- Vi har sett kampanjer mot enkelte frivillige
organisasjoner, der det spres rykter om hva de driver
med, hvilke forbindelser de har med andre stater, der
det stilles spørsmålstegn ved hvilket land deres
lojalitet går til, at de tar ut penger til private formål
fra disse organisasjonene, at de tar for seg saker som
har et vestlig preg, som kjønn og demokrati for
eksempel. Alle slags rykter kan bli spredd for å
sverte en organisasjon, og
det kan være journalister
som bidrar til dette. Hvem
som står bak slike kam-
panjer, kan man spekulere
i.

- Og slike kampanjer fører
til selvsensur?

- Selvsagt. Organisasjonen som rammes blir ydmyket
og folk som jobber der tenker seg om to ganger før
de skriver noe kontroversielt.

- Hva slags temaer er det viktigst for myndighetene
å få kontroll over, er det moralske eller politiske
spørsmål?

- Det er nok mer de politiske temaene
nå. Støtte til Oslo-prosessen står høyt på
dagsorden for de palestinske selvstyre-
myndighetene.

- Fra hvilket hold kommer kritikken som
svir mest for de palestinske myndighe-
tene?

- Kritikken kommer fra alle kanter. Også
innenfra i Yassir Arafats parti Fatah, fra
de som ikke sitter høyt oppe i hierarkiet.
De som ikke sitter midt i informasjons-
strømmen og kjenner til hva som foregår
i fredsforhandlingene, føler seg frem-
medgjort. Det kommer også kritikk fra
Hamas-hold, selvfølgelig. Hovedsakelig
kommer nok kritikken fra venstre side i
det politiske spekteret. Det blir pekt på

få resultater av fredsprosessen og mangler ved
organiseringen av det palestinske samfunnet.

- Fører dere diskusjoner i forfatterforeninga om
hvordan myndighetene håndterer kritikk og hvordan
dette kan føre til selvsensur?

- Til daglig diskuteres dette i begrensete kretser. Vi
har dessverre møter i forfatterforeningens hovedfor-
samling  bare en gang i året. Det er ikke ofte, når
disse tingene skal diskuteres. Men det arrangeres
ting utenom. Vi hadde nylig et symposium om
”normalisering”, hva det betyr og hva det innebærer.
Her kom det fram mange ulike meninger, ikke minst
om dette skulle sees i en
palestinsk eller en større
arabisk kontekst. For
palestinere er spredd
rundt i en rekke land i
den arabiske verden, og
mange forhold er felles. Og
mange snakket nettopp
om fenomenet selvsensur,
om at forfattere tenker mer enn de burde på hva de
kan skrive, og hvor grensene går for hva de kan
skrive.

- Du har sikkert mange kontakter med andre forfat-
terforeninger i Midt-Østen. Føler du at du har støtte
fra kollegaer i andre land, i problemene dere står
overfor?

Vanskelig kontakt med
arabiske kollegaer

- Vi har store praktiske problemer med å kunne møte
representanter for forfatterforeninger i andre
arabiske land. Det er et faktum at israelske myndig-
heter hindrer mange av dem fra å kunne reise hit til
Vestbredden, og vi har vanskeligheter med å kunne
reise til dem. Grenser er fremdeles grenser, det har
ikke forandret seg.

- Hva med kontakter og støtte ellers i verden?

- Den viktigste støtten får vi fra Norge, faktisk. Og
det er mye lettere for oss å reise langt av gårde til
Oslo, enn den korte turen til Damaskus.

- Hva tror du er grunnen
til de mange båndene
mellom Norge og Pales-
tina?

- Jeg tror at en ting som
tiltaler palestinere, er at
Norge ikke har noen fortid
som kolonimakt, bortsett fra vikingtida. Så folk føler
seg trygge i forhold til nordmenn. Dere er ikke som
Storbritannia, som skapte mye av problemene i dette
landet da de hadde makta her i første halvdel av det
tyvende århundre. Dere er ikke som USA, som har
rustet opp militærmakta til Israel i den andre
halvdelen av det tyvende århundre. Dere er ikke som

�

- Vi har store prak-
tiske problemer med
å kunne møte repre-
sentanter for forfat-
terforeninger i an-
dre arabiske land.
Det er et faktum at
israelske myndighe-
ter hindrer mange
av dem fra å kunne
reise hit til Vest-
bredden, og vi har
vanskeligheter med
å kunne reise til
dem. Grenser er
fremdeles grenser,
det har ikke foran-
dret seg, sier Izzat
Al-Ghazzawi.
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Sverige, som har solgt store mengder våpen og
informasjonsteknologi til Israel i mange år. Og så har
det norske representasjonskontoret her i Palestina
gjort mye bra arbeid, der de kjører nyttige prosjekter
og kommuniserer direkte med folk.

- Hva med Oslo-avtalen, gir den nordmenn et godt
rykte?

- Vi kan ikke overse betydningen av Oslo-avtalen. Før
1993 var det få som visste at det i verden var en by
som het Oslo. Nå vet alle det. Selv min 4 år gamle
sønn snakker om Oslo. Når jeg går ut av huset, spør
han om jeg skal til Oslo…

- Det er kanskje fordi du ofte reiser til Norge?

- Jeg har vært der en del ganger, ja.

God kontakt med
Den Norske Forfatterforeningen

- Har den palestinske forfatterforeningen kontakt
med den norske forfatterforeningen?

- Vi har utviklet et godt
forhold gjennom flere år.
Vi samarbeider om mange
ting. Gjennom Den Norske
Forfatterforeningen har
gjennomført et prosjekt
sammen med NORAD, for å
få publisert bøker av
forskjellig slag her. Vi har
samarbeidet om oversettelser av arabiske bøker til
engelsk, noen fra norsk til arabisk og noen fra
hebraisk til arabisk. Og sammen har vi kunnet
realisere et av de største arrangementene i våre
kretser her noen gang, den første internasjonale
forfatter-konferansen, som vi organiserte på Bir Zeit
University i 1997. Vi har hatt felles seminar om
opphavsrett. Vi har blitt invitert til litteratur-
festivalen i Stavanger og andre arrangement i Norge.
Og de har gitt oss kontakter med forfatterforenin-
gene i de andre skandinaviske land. Alt dette har
vært svært nyttig for oss.

- Du nevnte oversettelser fra hebraisk til arabisk?
Hvorfor gjør dere det?

- Vi har gjort noen slike oversettelser, blant annet av
Amos Oz. Vi har også oversatt en samling dikt av 25
velkjente forfattere fra Israel. Til sammen seks bøker
har det blitt. Dette har vi gjort etter at freds-
prosessen kom i gang, for å hjelpe palestinere til
bedre å forstå ”de andre”. Litteratur er en viktig
innfallsport til å forstå et folk, særlig når vi skal
prøve å lage fred med dem.

På jakt etter fred

Vi sitter og veksler mellom undring og beundring for
denne mannen, som har sittet to år i israelske
fengsler og som har fått en sønn skutt og drept av
det israelske militæret. Her er det ikke lett å få øye
på bitterhet eller revansjelyst, slik man kunne ha
forventet. Det virker heller som han, til tross for hva
han har vært gjennom, har tro på at man kan oppnå
fred med israelerne.

I Palestina veksles det mellom å kaste stein og å
legge stein på stein. Izzat Al-Ghazzawi er en politisk
poet. Han legger ord på ord, men når det er nødven-
dig slynger han også ordene ut. Stillferdig og
treffsikkert. 

Under årets IFLA-
møte i Jerusalem,
var det flere nord-
menn som besøkte
den palestinske
forfatterforeninga.
Her fra venstre:
NBFs generalsekre-
tær Tore Andersen,
BFs internasjonale
kontakt Elisabeth
Dyvik, presidenten
for den palestinske
forfatterforeninga
Izzat  Al-Ghazzawi
og NBFs leder Frode
Bakken.

Under årets IFLA-konferanse i Jerusalem, var det
mange som følte at det ble noe mangelfullt bare å
delta på de offisielle israelske arrangementene i
Vest-Jerusalem, og ikke oppsøke bibliotek i de
palestinske områdene. Både forrige og dette nummer
av Bibliotekaren har brakt eksempler på slik utferds-
trang. Men to viktige turer er ennå ikke omtalt.

Det dreier seg om en spennende tur som Kirsten
Leth Nielsen tok initiativet til, der 15 nordmenn,
svensker, dansker, m.fl. besøkte kultursenteret som
er reist til minne om Johan Jørgen Holst i Gaza, og
biblioteket der.

Og det dreier seg om en work-shop
arrangert av IFLAs Section on Library
Services to Multicultural Populations, der

halve dagen var viet besøk til bibliotek i en pales-
tinsk flyktningeleir og et barnekultursenter ved
Bethlehem. Interessen for dette arrangementet
sprengte enhver kapasitet vi hadde lagt opp til, og
de som fikk plass kunne ta med seg en tankevek-
kende og stor opplevelse hjem.

I neste nummer vil du få Kirsten Leth Nielsens
beretning om besøket til Gaza, og en reportasje om
work-shopen som gikk til bibliotekene i Dheisheh
flyktningeleir og barnekultursenteret i Bethlehem.
Og dermed har vi kommet til veis ende med stoff fra
årets spesielle IFLA-konferanse i Jerusalem.

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

BF

OktoberM
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e
r

NB! Det tas
forbehold om feil.

 Tid Sted  Arrangement  Arrangør

2. Oslo Styremøte BF

27. Oslo Styremøte BF

November

2.-3. Bergen «Opp og fram eller over og ut - bibliotek i
et endret samfunn». Bibliotekpolitisk
konferanse

Hordaland fylkesbibliotek, NBF og
Bergen off. bibliotek i samarbeid
med med NFF, UBB og NHHB

28. Oslo Lokallagsledermøte BF

2. Oslo E-boka og digitale tekster (Seminar) BRODD

23. Oslo Biblioteket som læringsarena. HiO/JBI

19. - 20. Oslo Folkebibliotekenes utfordringer ved inngan-
gen til et nytt årtusen - kan forskningen
hjelpe oss?

HiO/JBI, UiTø/IDV, SB

20. Oslo Emneportaler til Internett: Samordning og
mangfold. Om bibliotekenes organisering av
nettlenker.

HiO/JBI, NOLUG, UBO

9.-10. Trondheim Fjernlån 2000 NBF

12.-13. Oslo Begynnerkurs i FrontPage BRODD

1.-12. Bergen BergenLitteraturfestival Kulturby 2000 Div.

2.-3. Oslo Videregående kurs i FrontPage BRODD

4. Bergen Menneske og maktene. Ein litteratur-
konferanse om møtet mellom lesar og verk

Hordaland fylkesbibliotek

7. Oslo MultiMedia på Internett og CD-ROM NTNU - Infosøk

8. Oslo Informasjonskvalitet i Internett og fag-
databaser

NTNU - Infosøk

9. Oslo Søkekurs i BIBSYS-databasene NTNU - Infosøk

9.-10. Bergen Myndabok – Billedbok – Kuvakirja ;
Nordisk seminar om billedbøker

Ord & Bilde

10. Oslo Informasjonskvalitet i Internett og fag-
databaser

NTNU - Infosøk

13.-19. Hele Norden Skumringstime - Barnet i Norden (Nordisk
bibliotekuke)

PR-foreningen for nordiske biblioteker

16.-17. Lillehammer Oppvekst og IT Høgskolen i Lillehammer og Lilleham-
mer kommune

23. Oslo Dagsseminar om regional bibliotekutvikling NBF og Fylkesbiblioteksjefkollegiet

11. Oslo Er det nå så sikkert? Hva kan vi lære
av journalistene? Kildekritikk for
bibliotekarer.

HiO/JBI

Desember
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Mai

2001

12. - 13. Oslo Digital bildebehandling HiO/JBI

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

IFLA

August

 Tid Sted  Arrangement  Arrangør

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

M
ø
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

Det nye styret i NBF har etter vårens landsmøte opp-
nevnt et nytt internasjonalt utvalg i organisasjonen.
NBFs nestleder Kari Gulbraar er leder for det nye ut-
valget, noe som viser at internasjonalt arbeid er et
satsingsområde for NBF i denne perioden. Det er Kari
som står midt på bildet mens hun holder en gjen-
stand som, tro mot utvalgets orientering,  ikke er
norsk. Den forrige leder av utvalget, Marit Egaas, til
høyre på bildet, fortsetter som medlem av utvalget
også i denne perioden.

Det nye internasjonale utvalget har konstituert seg
med Aud Jorunn Aano som nestleder. Hun stikker
hodet opp i midten bak. Til venstre for henne ser vi
Betty Haugen, som er medlem av utvalget, og helt til
venstre Else Ishaug, som er varamedlem.

Jan Rudy Kristensen er også medlem av utvalget, men
hadde forfall da utvalget ble avbildet.  Det siste utvalgs-
medlemmet, Erling Bergan, sto på feil side av kame-
raet da bildet ble tatt.

Utvalget hadde sitt første møte 5. september i NORADs
lokaler i Oslo. Dette er ikke bare arbeidsplassen til Else
Ishaug, men også en viktig samarbeidspartner for inter-
nasjonalt utvalg. Under møtet orienterte Kari Thorsen
fra NORADs kulturkontor om forskjellige sider ved
bistandsarbeid som var relevant for NBF.

Under møtet ble det naturligvis en gjennomgang av en
del av hendingene under årets IFLA-møte i Jerusalem.
Internasjonalt utvalg ser det forøvrig som sitt ansvar å
følge opp kontakten med den palestinske bibliotek-
foreninga (PLIA) med tanke på IFLA-medlemskap og når
det gjelder ønskene om samarbeid på utdanningsområdet.
Utvalget var også tilfreds med beslutningen om at IFLA-
konferansen kommer til Oslo i 2005.

Nytt internasjonalt utvalg i NBF

Utvalget gikk også gjennom Cecilie Butenschøns rapport
fra Zimbabwe International Book Fair. Det er mange skjær
i sjøen for samarbeidet med Zimbabwe Library Associa-
tion, men det er av stor betydning at NBF har Cecilie i
Harare som sin «stedlig representant».

Internasjonalt utvalg skal fungere som styre også  for
NBFs utdanningsfond, det såkalte Grace Lema Founda-
tion, men foreløpig så utvalget bare på en del formelle
sider ved arbeidet, behov for vedtektsendringer o.l.

Utvalget hadde også en åpen drøfting av framtida si. Det
var enighet om å konsentrere arbeidet, både mht. fag-
områder, organisatoriske rammer og landområder. Kon-
kretisering blir gjort på kommende møte.  

Erling Bergan
Redaktør
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SKO 7593, l.r.kode 11.2, l.trinn 25-34
Opplysninger om stillingen ved biblioteksjef Eli Wilhelm-
sen, tlf 63 92 82 00
Sak nr: 00/05562

Arbeidsoppgaver: Overordnet ansvar for katalogisering
og klassifisering, utvilkling og drift av IKT-tjenester, del-
takelse i oppsatt vaktplan
Kvalifikasjoner:  Godkjent bibliotekarutdanning, IKT-
kompetanse
Personlige egenskaper:  Gode samarbeidsevner, positiv
innstilling, kreativitet

Biblioteket flyttet inn i nye flotte lokaler i det nye kultur-
huset i sentrum av Jessheim i 1999. Det er lett tilgjengelig
fra E6 og med offentlig kommunikasjon, buss og jernbane.
Biblioteket har en filial på Kløfta og tilsammen 12 ansatte.
Ullensaker kommune er i vekst og utvikling, og er verts-
kommune for Gardermoen hovedflyplass.

Kunngjøringen er også på Internett http://
www.ullensaker.kommune.no og www.jobbnett.no. Søknad
vedlagt CV og kopier av attester og vitnemål sendes: Ul-
lensaker kommune, Pb. A, 2051 Jessheim, innen 26.10.00.
Husk å merke søknad med saksnummer og enhetens
navn. Søknadspapir returneres ikke.

Pensjonsordning i KLP med 2% trekk i bruttolønn. Gruppe-
livsforsikring og bedriftshelsetjeneste. Vi har faglig opp-
datering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise
opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som
til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og
tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

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 * poli-
tikk * 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

Høgskolen i Hedmark
Høgskolebiblioteket Avdeling for økonomi,

samfunnsfag og informatikk, Rena har ledig stilling for

Bibliotekar 
Fullstendig kunngjøring i Norsk lysingsblad nr. 221 av 25.09.00,
på høgskolens hjemmeside 
http://www.hihm.no og http://www.stepstone.no

Stillingsbeskrivelse ligger på høgskolens hjemmeside eller kan
fås ved henv. til Fellesadministrasjonen.
Spørsmål om stillingen og arbeidsmiljøet kan rettes til
hovedbibliotekar Britt Elise Hjortnes Wold, tlf. 62 43 00 36, 
e-post Britt.Wold@fa.hihm.no  eller til leiar for avd. biblioteket
Magni Melvær, tlf. 62 43 04 23, 
e-post Magni.Melvar@osir.hihm.no
Søknad mm  sendes 
Høgskolen i Hedmark, Fellesadministrasjonen, 2418 Elverum.

Søknadsfrist: 18. okt. 2000. Søknaden merkast : 2000/1624
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«Bibliotekaren» har etablert seg som et rimelig og effektivt alternativ for annonsering av ledige stillinger. Vi er
alene om å komme ut hver eneste måned året rundt. Vi er alene om å ha så kort produksjonstid. Vi er alene om
å ha så lave priser.

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

Jakt på kollegaer?
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Nasjonalbiblioteket er en av landets sentrale kulturinstitusjoner og skal innenfor sitt felt være den fremste kilde til kunnskap om og forståelse
av Norge, nordmenn og det norske samfunn. Nasjonalbiblioteket ledes av nasjonalbibliotekaren og består av en stab og operative avdelinger
i Oslo og Mo i Rana. Institusjonen har til sammen ca 285 ansatte. Nasjonalbiblioteket kan tilby et spennende og utfordrende fagmiljø med
gode utviklingsmuligheter for de tilsatte. Se nettsted http://www.nb.no.

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo (NB Oslo) ivaretar publikumsrettede funksjoner, tilbyr elektroniske informasjonstjenester, forvalter
komplette samlinger av norske trykk og en rekke spesialsamlinger (bl.a. musikk, håndskrifter, kart og bilder). Videre ivaretar avdelingen
nasjonale samkatalogfunksjoner og utarbeider den norske nasjonalbibliografien. Avdelingen holder til i den tidligere universitetsbibliotek-
bygningen i Drammensveien 42 og har ca. 130 tilsatte.

BIBLIOTEKAR
(lpl. 90.205, kode 1410, LR 08, ltr. 23–38 avh. av tjenesteansiennitet og kvalifikasjoner)
Ved NB Oslo er det ledig et årsvikariat fra 01.10.00 med mulighet for fast ansettelse. Arbeidssted vil være Samlingene
(50 % stilling ) og Bibliografiske tjenester (50 % stilling).

Samlingene har ansvar for all tilvekst i NB Oslo og forvalter samlingene ved avdelingen. Stillingsandelen her er knyttet
til Bokkontoret, Seksjon for tilvekst. Arbeidet vil bestå av bestilling, oppfølging og mottak av innkjøpte bøker og gaver
i biblioteksystemet BIBSYS samt andre oppgaver innen seksjonen.
Bibliografiske tjenester har ansvar for blant annet katalogisering og klassifikasjon av NB Oslos samlinger. Stillingsande-
len her er knyttet til Katalogseksjonen. Arbeidsoppgavene vil i første rekke være knyttet til katalogisering av utenlandsk
tilvekst i BIBSYS.

Til stillingen søkes en person som har
- godkjent bibliotekarutdanning
- interesse for og fortrinnsvis erfaring fra arbeid med bibliografiske data og innkjøpsarbeid
- nøyaktighet
- gode samarbeidsevner
- kvalitetsbevisst holdning til arbeidet og evne til å arbeide både selvstendig og i team
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen kan rettes til fungerende avdelingsleder Liv Rustviken, tlf. 23 27 61 88,
eller avdelingsleder Unni Knutsen, tlf. 23 27 62 27.
Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, Personalkontoret,
Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo.  Søknadsfrist: 23. oktober 2000Søknadsfrist: 23. oktober 2000Søknadsfrist: 23. oktober 2000Søknadsfrist: 23. oktober 2000Søknadsfrist: 23. oktober 2000

«Bibliotekaren» har i sju år formidlet mange av de
forestillinger og motforestillinger som finnes i vårt
yrke. Vi har brakt analyser og tankesprang,
skulderklapp og harmdirring. Dette er vi stolte av.

I årene som kommer vil vi gjerne ha mer av dette. For 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 bibliokulturdokumentasjonsinfosystemlæringslitteraturformidlingsallmennspesialister?
«Bibliotekaren» oppfordrer deg til å ta tastaturet fatt og skrive innlegg. Til kollegaers glede og irritasjon. Det er når kunnskap
og synspunkter brynes mot hverandre at ny innsikt oppstår. 

Sterke meninger!
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Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har om lag 2200 studentar og 200 tilsette og er organisert i 4 avdelingar: Avdeling for lærarut-
danning, Avdeling for humanistiske fag, Avdeling for samfunnsfag, Avdeling for mediefag. Det vert gitt undervisning

innafor ei rekkje fagområde og yrkesretta utdanningar. Høgskulen driv forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanse-
bygging for tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.

Volda kommune har om lag 8000 innbyggjarar og er ei bygd som er svært rik på kultur- og organisasjonsliv.

HOVUDBIBLIOTEKAR  (ST.NR. 31/2000)

Ved Høgskulen i Volda er det ledig fast stilling som hovudbibliotekar frå 01.01.2001.

Dette biblioteket har det bibliotekfaglege ansvaret for studium og undervisning ved høgskulen, og for forskinga ved høgskulen og
ved Møreforsking. Høgskulen har 2200 studentar og 200 tilsette, av desse 150 vitskaplege stillingar. Bibliotekpersonalet er på 9
stillingar, fordelt på 10 personar. Dei sentrale fagområda ved høgskulen er pedagogikk, samfunnsfag, humanistiske fag og medi-
efag; samlingane avspeglar dette.

Biblioteket er medlem av Bibsys og har gode kontaktar til nasjonale og internasjonale databasar. Det har om lag 95.000 bind og
ca 700 abonnement. Lokala er frå 1998, og det tekniske utstyret er godt.

Hovudbibliotekaren har ansvar for utvikling og drift av biblioteket, og personalansvar for bibliotekpersonalet. Hovudoppgåva er
at biblioteket fungerer slik at høgskulen kan oppfylle oppgåvene sine for studium, undervisning, forsking og formidling.

Høgskulen ynskjer ein person med gode leiareigenskapar, evne til kommunikasjon og til å motivere medarbeidarane sine.
Vedkomande kan ha bakgrunnen sin anten frå offentleg eller privat verksemd, det trengst gode kunnskapar om biblioteksektoren.
Det blir kravd høgare utdanning, helst på hovudfagsnivå og minst tilsvarande cand. mag. Det vil bli lagt vekt både på personlege
eigenskapar og på relevant utdanning og erfaring. Det er utarbeidd stillingsomtale.

Høgskulen i Volda har få kvinnelege leiarar. Vi oppmodar difor kvinner til å søkje. Ved tilnærma like kvalifikasjonar vil kvinne-
leg søkjar verte tilsett framfor mannleg søkjar, jf. hovudavtalen i staten.

Tilsetjing skjer på dei vilkår som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til kvar tid
gjeld for stillinga, m.a. med lovfest innskot i Statens pensjonskasse. Stillinga som hovudbibliotekar er plassert i  Statens lønsregulativ,
lønsplan 90.205, kode 1077, ltr. 42-57.

Søknader med rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal sendast til Høgskulen i Volda, P.b. 500, 6101 Volda. Merk søknaden:
St.nr. 31/2000. Søknadsfrist: 1. november 2000.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til høgskulen v/personalsjef Sverre Tverberg, tlf. 70 07 50 40,
eller hovudbibliotekar Frode Følling Birkeland, tlf. 70 07 50 61.

Meir opplysningar om biblioteket på www.hivolda.no/bibliotek/bibliotek.htm

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

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

Jakt på kollegaer?
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ØVRE EIKER KOMMUNE

BIBLIOTEKAR – 100 % vikarstilling – ID 1964

Har du lyst til å jobbe ved Øvre Eiker bibliotek? Hos oss
er det ledig et vikariat i hel stilling 11 mnd. fra 01.01.2001.
Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass med høy aktivitet.

Stillingen er fordelt med 50 % som daglig leder ved
kombinasjonsbiblioteket i Skotselv og  50 % ved hoved-
biblioteket i Hokksund. Det er en kveldsvakt pr. uke og
lørdagsvakt hver fjerde uke. Vi bruker biblioteksystemet
”Bibliofil”.

Det kreves utdanning som bibliotekar fra Høgskolen i Oslo
eller tilsvarende. Stillingen lønnes i st.kode 7026.  Nær-
mere opplysninger fås ved henv. til biblioteksjef Arnbjørg
Torgersen, tlf. 32 25 12 07.

Kommunale arbeidsvilkår gjelder. Søknad (merket med
ID) og CV sendes Øvre Eiker kommune, Stasjonsgt. 24,
3300 Hokksund innen 20.10.00.

BIBLIOTEKET

BIBLIOTEKSJEF
«MED BIBLIOTEKET INN I FREMTIDEN»

Ski kommune er regionsenter i Follo og har ca 25 000 innbyggere.
Ski bibliotek består av hovedbibliotek og to filialer og er bemannet
med 9,25 årsverk.

Vår biblioteksjef er gått over i annen stilling, og vi søker hennes
erstatter. Vi ønsker en kreativ, inspirerende og synlig leder. Ski
kommune planlegger er stort nytt bibliotek i sentrum. Det vil derfor
i ansettelsen legges stor vekt på evne til nytenking, og eventuell
erfaring med etablering av bibliotek. Vi forutsetter ledererfaring og
gode samarbeidsevner samt bibliotekfaglig bakgrunn.

Stillingen er direkte underlagt kultursjefen, og i stillingsinstruksen
ligger det som en forutsetning samarbeide på tvers av både sek-
tor- og kommunegrenser.

Stillingen lønnes i ltr. 40-45 avhengig av kvalifikasjoner. Nærmere
opplysninger ved kultursjef Birgitt Strøm, tlf. 64 87 87 01 eller
personalkonsulent Mette S. Skrikerud, tlf. 64 87 87 02.

Søknad med CV, kopier av attester og vitnemål sendes Ski kom-
mune, kulturkontoret, postboks 3010, 1402 Ski - innen 25.10.00.

Ski kommune
KULTURKONTORET

International Federation of
Library Associations and
Institutions (IFLA)
Free Access to
Information and Freedom
of Expression (FAIFE)

DIRECTOR, FAIFE

The present Director of the IFLA FAIFE Office, Jan Ristarp,
has recently retired. We are therefore seeking to appoint a
new Director for this important and exciting initiative.

The FAIFE Office is a core activity of IFLA, established in
1998. It represents the interests of the international library
community in the principles of free access to information
and freedom of expression.

We are seeking a Director who can build on the initial
achievements of the Office. The successful candidate will:

� Have a firm commitment to intellectual freedom and
human rights

� Be a self-starter, with good ability to consolidate
initiatives

� Have strong consultative and representational skills
� Preferably have a strong background in the library

profession
� Be fluent in written and spoken English.

The office is currently located in Copenhagen, Denmark.

The salary is equivalent to approximately US$ 50,000
annually, but is negotiable.

The appointment will be for three years.

Further details are available from:
IFLA Headquarters
P. O. Box 95312
2509 CH THE HAGUE
Netherlands
Tel: +31-70-314 0884
Fax: +31-70-383 4827
Email: ifla@ifla.org

Closing date for applications: Friday, 10 November 2000

Interviews are expected to take place on Friday, 8 Decem-
ber 2000 in The Hague, Netherlands.
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Trondheim folkebibliotek består av
hovedbibliotek, fem filialer og bok-
buss. Vi har et høyt aktivitetsnivå med
mer enn en million besøkende hvert
år. Biblioteket benytter Bibliofil og er
tilknyttet Internett og kommunens
datanett. Folkebiblioteket er verts-

bibliotek for Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Vi er vel 60
ansatte.

Trondheim folkebibliotek, Saupstad filial, har ledig stil-
ling som

AVDELINGSLEDER

med tiltredelse snarest.

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

Avdelingslederen har ansvaret for filialens daglige drift.
Arbeidsoppgavene vil i tillegg være knyttet til veiledning
og informasjon til publikum, og videreutvikling av tje-
nester og kontakt med lokalmiljøet.

Til stillingen ønsker vi oss en person som

- har relevant utdanning, fortrinnsvis som bibliotekar, men
søkere med høyere utdanning innenfor pedagogikk,
litteratur og/eller kulturformidling vil også bli vurdert

- har erfaring med it, publikumsarbeid og samarbeid
- kan være en pådriver for nye tiltak
- vektlegger integrering av filialen i lokalmiljøet
- har en frisk innstilling og motivasjon
- er kreativ og utadvendt

Lønn etter avtale.

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

For nærmere opplysninger kontakt Sølvi Karlsen (telefon
72 54 75 02, e-post solvi@trondheim.folkebibl.no)

For nærmere opplysninger om biblioteket, prøv også vår
hjemmeside med adressen
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA

Postnr.        Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.      Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

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

Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.

E-post:
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Finnmark

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

Troms

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

Nordland

Aasa Storlien
Brønnøy bibliotek
8900 Brønnøysund
Telefon:  75 02 06 35
Telefaks: 75 02 08 29
E-post: Aasas@bronnoy.folkebibl.no

Trøndelag

Guri Sivertsen Haugan
Levanger bibliotek
Boks 113, 7601 Levanger
Telefon: 74 05 29 00
Telefaks: 74 05 29 09
E-post:
guri.sivertsen.haugan@levanger.folkebibl.no

Møre og Romsdal

Rannei Husby Furre
Kristiansund folkebibliotek
Postboks 163, 6501 Kristiansund N.
Telefon: 71 58 67 50
Telefaks: 71 58 67 59
E-post:
rannei.furre@kristiansund.kommune.no

Sogn og Fjordane

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

Hordaland

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

Rogaland

Øystein Høivik
Rogaland fylkesbibliotek
Boks 310/320
4001 Stavanger
Telefon:   51 50 79 65
Telefaks:  51 50 70 25
E-post: oiho.adm@rogaland-f.kommune.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 vgs.
2500 TYNSET
Tlf: 62 48 52 18
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

��������
«Det er ikke mulig å få til et overordnet blikk over hele ABM-Norge gjennom den stortings-
meldingen vi nå skal behandle. Jeg beklager at vi må nøye oss med det som sorterer under
Kulturdepartementets område. Denne begrensningen gjør det vanskeligere å følge opp
intensjonen med meldingen; å få til et nettverk hvor alle arkiver, biblioteker og museer
her i landet er integrert.»

Stortingsrepresentant og saksordfører Ola T. Lånke (Kr.F.) om St.meld. nr. 22 (1999-2000)
(«ABM-meldinga») i Aftenposten 11. september 2000.  


