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inn til BFs postgirokonto
0825.0817062 eller bankgiro
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Alle henvendelser om abonnement og
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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.   800
2/8 side kr. 1400
3/8 side kr. 1800
4/8 side kr. 2200
5/8 side kr. 2500
6/8 side kr. 2800
7/8 side kr. 3100
8/8 side kr. 3300
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 RTF (Rikt
tekstformat), men det meste går bra.
Vi mottar helst stoffet som filer ved-
lagt epost-sendinger, men også an-
dre forsendelsesmåter går bra. Vi
mottar selvfølgelig også stoff som
kommer på papir i vanlig postending
eller på faks.

Lederen har ordet

Siri Sjursen
Forbundsleder

Bibliotek-Norges unisone krav om fjernlånskompensasjon allerede fra
1.1.2001 støttes fullt ut av Bibliotekarforbundet.

Fjernlånsordningen er treffende beskrevet som ryggraden i bibliotek-
systemet. Det er vår mening at det er en samfunnsøkonomisk billig måte å
drive utjevning og likhetspolitikk på. Idéen om et sømløst bibliotek passer
som hånd i hanske med politiske føringer for sikring av demokratiske
rettigheter, tilgjengelighet til våre samlede kunnskapskilder, grunnlaget
for ytringsfrihet og samfunnsnyttig deltakelse.

Vi kjenner politiske slagord som ”mer verdiskaping for hver krone”. De
store utdanningsreformene med kompetansereformen som hittil den siste,
har som overordnet politisk målsetning å skape flere og mer produktive og
kreative borgere gjennom kunnskaps- og kompetansebygging. Dessuten vil
man opprettholde distrikts-Norge gjennom å sikre et høyt kompetansenivå
og ved å legge til rette for utvikling og nyskaping, utledet av nye kunn-
skaper.

Bibliotekene er gjennom sin fysiske og virtuelle tilstedeværelse et sentralt
virkemiddel, der fjernlånsordningen utgjør en meget viktig bestanddel. Og
– den er billig: 8 millioner kroner er mye penger i sum, men kan utrette
store ting med enkle midler. Om gevinsten ved å utnytte bibliotekenes
totale samlinger maksimalt og effektivt kunne måles, ser vi for oss et
mangedobbelt beløp.

Bibliotekene som sosial møteplass må bevares og videreutvikles. Det kan
ikke være meningen at bredbånd og ”hver mann sin PC”, skal skape
ytterligere isolasjon ved at alle kan operere fra sin private arbeidsstasjon.
Vi er fortsatt individer med grunnleggende sosiale behov. Også i den
forstand at møte mellom mennesker gir den beste inspirasjon og motiva-
sjon. Utveksling av tanker, meninger og erfaringer har størst virkning når
det skjer i en kontekst der engasjement og overbevisning kommer til
uttrykk gjennom øyekontakt, stemmebruk, mimikk og følelser. Og så har
eksempelets makt fremdeles en viss tyngde. Hvor mange av oss har ikke
funnet ny giv til egen innsats på en fullsatt lesesal med studerende,
konsentrerte mennesker? Hvor mange fjernstudenter har ikke fått mot til
å sette i gang og gjennomføre krevende studier, ofte ved siden av jobb,
nettopp fordi det fins et system som fremskaffer nødvendig studiemateri-
ell, og stiller arbeidsplass med PC til rådighet? Det lokale biblioteket gir
slike muligheter for utdanning på hjemstedet.

Regjeringen vil satse 15 millioner til bredbånd i folkebibliotekene. Bra!
Denne nye teknikken skal ytterligere forbedre elektronisk tilgang til
informasjon og kommunikasjon, for eksempel til å finne de rette
kunnskapskildene. Men enda og et godt stykke inn i framtiden, vil vi tro,
vil de samme kildene bli å finne mellom to permer. Library of Congress har
beregnet langt over 100 år for å scanne sine samlinger til optiske lagrings-
medier. Derfor: Vi kan ikke akseptere at tilgang til kunnskapskildene
gjøres vanskelig, umulig og avhengig av privat økonomi for borgere
utenfor utdanningssentrene. Stortinget må ta konsekvensen av de store
politiske målene som er trukket opp og vedtatt gjennom utdannings- og
kompetansereformene. Teknologien er bare ett nødvendig virkemiddel. Nå
må det taes noen grep for å sikre et sømløst bibliotek-Norge, fortsatt
samlingsutvikling, både i U&H-bibliotekene og i folkebibliotekene.

BF berømmer NBF og alle andre aktører for den intense virksomheten som
har pågått for å informere og påvirke myndighetene i denne viktige saken.
BF tar oppfordringen fra Frode Bakken, og vil bidra med en henvendelse til
kultur- og kuf-komitéene omgående. Vi imøteser budsjettinnstillingene
den 6. og 8. desember Kanskje de 210 millionene ekstra til universitetene
også blir en gladmelding for universitetsbibliotekene? Kan vi våge å tro på
julenissen?

Gledelig jul! 
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Det er selvfølgelig en følelse av mindreverdighet
å være norsk gjest hos det danske Bibliotekar-
forbundet. De er tross alt fem ganger så store
som oss. De har også en nesten fem ganger så
lang historie. Aktiviteten i danske BF har hele
veien vært stor, både på det faglige, det fag-
politiske og det fagforeningsmessige området.
Når de samles til generalforsamling, som de
gjorde i København 11. og 12. november i år, får
man et konsentrat av tilstanden i forbundet. Jeg
sugde inntrykk som best jeg kunne fra vår kjære
storesøster i sør.

Men det var likevel noe som skurret for det danske Bibliotekar-
forbundet ved begynnelsen på et nytt århundre. Noe som selv
en en nordmann som var lutter øre kunne høre. Det er
kapitalismens realiteter som velter inn over de arme 68-erne i
pannekakelandet. Og de vet ikke helt hvordan de skal håndtere
situasjonen. De opplever mer individuell avlønning av bibliote-
karer nå enn før. Det er tendenser til konkurranseutsetting. Det
er et voksende antall bibliotekarer i privat sektor som ikke
melder seg inn i fagforeninga. Og så videre. De synes det blir for
bakstreversk bare å protestere, og de synes det blir for prinsipp-
løst bare å applaudere. «Hva fanden gør vi så?», spurte en av
generalforsamlingens aldrende deltakere meg. Han ventet ikke å
få noe svar.

Det er ikke bare endringer i landskapet rundt BF som skaper
vansker for forbundet, det er også slik at endringene slår
merkbart inn i selve organisasjonen. Da jeg forrige gang var
gjest på en generalforsamling i danske BF, på midten av 80-
tallet, var jeg leder av KBF (Kommunale Bibliotekarbeideres
Forening i Norsk Kommuneforbund, en forening som ble nedlagt
da BF ble etablert). Det var nærmere tusen deltakere på gene-
ralforsamling den gang, og de slåss om fagforeningspolitikken
både dag og natt. Det var relativt mange unge bibliotekarer til
stede. Det var fløyer og grupperinger. Motsetninger i samfunns-
livet ellers var fullt ut representert også internt i BF. Forbundet
var mer en organisasjon man kjempet om å forme, enn en
servicebedrift man vurderte å kjøpe tjenester fra.

Årets generalforsamling samlet 318 deltakere. Det er ikke noe
imponerende tall for en organisasjon med over 5000 medlem-
mer, og der alle er velkomne på generalforsamling - mat og
drikke inkludert. Den nedadgående tendensen har vært klar i

Generalforsamling i danske BF:

Når markedet
velter inn over de
danske 68-erne

- Les høyt for barna

Under denne overskriften slo Af-
tenposten 24. november et slag for
høytlesing for barn. Anledningen
var at Minken Fosheim i høst utgir
sin femte bok og CD i serien om
store komponister, presentert for
barn. Denne gang er det “Eventy-
ret om Vivaldi” som skal lokke til
høytlesning og egenlesning. Tidli-
gere har eventyrene om Mozart,
Beethoven, Grieg og Tsjajkovskij
gjort stor lykke. Musikkeventyrene
er solgt i mer enn 100 000 eksem-
plarer, og er på tampen til utgi-
velse på engelsk, tysk og fransk,
samt på svensk og dansk.

- Så kom ikke her og si at barn
ikke leser og gjerne vil bli lest for,
sier Minken Fosheim, blant annet
kjent fra serien “God Bok” på NRK
TV. Data, TV og video, samt
stressede foreldre, gjør at det går
tilbake med høytlesningen for
barna, skriver Aftenposten. - Sam-
været rundt en bok er uvurderlig.
Og fin avkobling for den som er
sliten, mener Minken Fosheim.

Torill Bang Lancelot, avdelingsle-
der  ved barn e- og ungdoms-
avdelingen på Deichmanske biblio-
tek i Oslo, kommer også til orde i
Aftenposten-oppslaget. Hun har
vært barnebibliotekar i 30 år, og
mener å ha registrert en nedadgå-
ende interesse for barnebøker og
høytlesning. Til gjengjeld registre-
rer hun stor interesse for CD-rom
og lydbøker. - Det er fint med lyd-
bøker, men ikke fullt så fint når
foreldrene gir uttrykk for at “da
slipper heldigvis jeg”, sier Torill
Bang Lancelot.

Matmarked på
Vestbanen?

Kjøtt, fisk, frukt og fjærkre på
rekke og rad rett fra slaktebenken.
Restauranter, akvarium og musikk-
amfi .  Det er dette Nors k

Tekst & foto:
Erling Bergan,
Redaktør
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mange år: Færre og færre har
funnet det interessant å bruke
en helg i året til å utforme sin
egen fagorganisasjons videre
politikk. Faretruende mange av
de som kommer på møtet er
gjengangere. Faretruende
mange av de som går på
talerstolen har gjort det år
etter år. Til tross for at Dan-
mark får store nye kull med
nyutdannede bibliotekarer
hvert år, og til tross for at
disse i stor grad melder seg inn
i BF, kommer altså svært få av
de nye på generalforsamling.

Men det er også tendenser som modifiserer dette bildet. For
eksempel at 68-erne slett ikke er så forsteinede og ubrukelige i
vår tid som mange vil ha det til. Et annet er at det tross alt er
en del yngre bibliotekarer og bibliotekstudenter med kloke
hoder, meningers mot og bein i nesa som faktisk kommer på
generalforsamling. Da generalforsamlinga nærmet seg slutten,
plukket jeg ut en representant for hver av disse gruppene til å
fortelle hvordan landskapet ser ut fra deres ståsted. Du kan lese
hva de har å melde på de neste sidene.

Men la meg gå tilbake til begynnelsen av årets generalforsam-
ling i det danske BFs, der formannen Jakob Winding ønsket
velkommen og overlot ordet til dirigenten Claus Kaare Pedersen
og assisterende dirigent Jørgen Ledsager. Med et slikt etternavn
må sistnevnte sies å ha havnet på rett hylle. Men det er
førstnevnte som bør få en ekstra omtale, for han har vært
møteleder for generalforsamlingene i danske BF så lenge de kan
huske, eller i alle fall så lenge de ønsker å huske. Pedersen er
en lun danske, som med juridisk ironi loser både kampglade og
stillfarende bibliotekarer gjennom generalforsamlingens formali-

teter. Som da han ved møtets begynnelse ville presisere hvor-
dan en eventuell skriftlig avstemming skulle foregå, hvilke
stemmesedler som skulle brukes, og hvilke prosedyrer som ikke
ville bli godkjent. «Vi er er tross alt ikke i Amerika», sa han,
med henvisning til det dagsaktuelle opptellings-kaoset i
Florida. Da han senere i møtet ba talerne sørge for at de
snakket godt inn i mikrofonen slik at vi kunne høre hva de
hadde å si, merket han seg at en av de mer høyrøstede gjen-
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Landbrukssamvirke drømmer om
på Oslos beste tomt. Etter at opera-
bygget havnet i Bjørvika, har kam-
pen om Vestbanen hardnet til. Og
Norsk Landbrukssamvirke håper
tomten blir skjenket de matglade.

Søknaden som er oversendt Stats-
bygg skisserer en overbygget
markedsplass med restauranter og
matboder, pluss musikkamfi og et
akvarium. Videre påpekes det i søk-
naden at en eventuell lokalisering
av Nobelinstituttets Fredssenter, et
stort bibliotek eller etablering av
andr e kultur-,  service- el le r
informasjonstilbud på Vestbanen
ikke vil være problematisk. Tvert
imot,  s ier  Norsk Landbruks-
samvirke, dette vil bidra til å gjøre
Vestbanen t i l  et  attraktivt
opplevelsessenter.

Dermed står dette forslaget tilsy-
nelatende ikke i motstrid til en
eventuell lokalisering av Deich-
manske bibliotek på Vestbane-
tomta. Og kanskje kombinasjonen
mat, fred, litteratur og informasjon
er vel så gunstig for Deichman som
andre konstellasjoner?

Krisa på Norges
Veterinærhøgskole
rammer biblioteket

Norges Veterinærhøgskole er i øko-
nomisk krise. Forskerne får ikke
engang lov til å låne bøker på bi-
blioteket, melder Aftenposten. «Til
tross for  at bøker og tidsskrifter
er en helt nødvendig del av ar-
beidsredskapene til en forsker, er
høyskolen inne i en økonomisk
krise som er så voldsom at for-
skerne ikke engang får dekket ut-
lån av fagmateriale», skriver avisa,
og fortsetter: «Hvis skolens biblio-
tek må bestille materialet fra et
annet bibliotek, koster det penger
for biblioteket. Men skolen har fått
pålegg fra departementet om å
stanse all pengebruk med øyeblik-
kelig virkning. Instituttstyrere og
andre som har fullmakt til å be-

Møtelederne Jørgen Ledsager og Claus Kaare Pedersen kon-
fererer om noen kinkige sider ved et voteringsgrunnlag.

Dette er ikke presidiet i det østtyske sosialistpartiet på 80-tallet.
Det er hovedbestyrelsen i det danske BF under årets gene-
ralforsamling. Men ellers var det en trivelig generalforsamling.
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gangerne var på vei opp til talerstolen. Han presiserte da at for
noen debattanter var det bedre om de trakk seg litt vekk fra
mikrofonen.

Den første av de to generalforsamlingsdagene hadde problemer
med å komme skikkelig i gang. Litt tamt var det i salen. Men
da en del spenstige saker skulle behandles den andre dagen, var
det alt for mange deltakere som kjempet med kuppelhue etter
nattens generalforsamlingsfest og tok den danske «frokost»
som dagens første måltid. Gamle 68-ere makter ikke alt på en
gang lenger. Eller som Jørgen Ledsager sa da han var usikker på
om noen kroppsbevegelser nede i landsmøtesalen var uttrykk
for at om man ønsket ordet til en framlagt sak eller ikke: «Å
skifte sittestilling er vel nødvendig for aldrende mennesker, og
ikke nødvendigvis et ønske om å få ordet...»

Generalforsamlingens første sak var formann Jakob Windings
presentasjon av hovedbestyrelsens beretning. Han dro opp et
bredt lerret. Men det manglet kanskje en klar poengtering av
hva ledelsen var spesielt fornøyd og misfornøyd med. Han
beskrev viktige begivenheter den siste tiden, som innføring av
ny biblioteklov i Danmark. Han beskrev samfunnets informa-
sjonsbehov, hvordan alle bibliotektyper bidrar til å dekke dette
behovet og knyttet det til generalforsamlingens slogan «Biblio-
tekarer bygger samfund på viden». Han beskrev sysselsettings-
situasjonen for bibliotekarer i Danmark, som er mye bedre nå
enn for noen år siden. «Karakteristisk for ledighedsudviklingen
her og nu er at aldersgenomsnittet blandt de ledige er stigende,
at langtidsarbejdsløsheden er forholdsmæssigt stigende og at

der måske og jeg siger måske
fordi vi kun har tallene for 2
måneder at bygge antagelsen på
- men at vi måske oplever en
generel stigning i ledigheden
blandt bibliotekarer», sa
Winding i sin muntlige beret-
ning.

Han beskrev en situasjon der
gjennomsnittsalderen blant
bibliotekarer i folkebibliotekene
er stigende, mens kravene til
omstilling og nytenkning øker.
Kampen om de nyutdannede
bibliotekarer vil skjerpes.
Arbeidsgivere vil møte krav fra
BF om å være fleksible i sin
håndtering av det tilårskomne

personalet i bibliotek under omstilling. «Så kan opgaverne løses
til borgernes tilfredshed uden at personalet slides op», sa han
blant annet.

Men endringer i arbeidsmarkedet for bibliotekarer gir også
positive muligheter: «Lønningerne på det private område er
stadig højere end på det offentlige område, men de
kompetencer og arbejdsopgaver som bibliotekarer i det offent-
lige nu også besidder og påtager sig - og den mobilitet som vi
også ser praktiseret ved at bibliotekarer skifter ansættelse fra
den ene til den anden sektor - vil helt sikkert indvirke positivt
på lønudviklingen for bibliotekarer generelt», sa BF-leder Jakob
Winding til generalforsamlingen.

Så kom de rituelle øvelser som må følge enhver beretning. Men
de som tok ordet var ikke spesielt skarpe i kantene. Ledelsen
kom rimelig pent fra møtet med sine medlemmer, etter fortel-
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stille varer, har fått fullmakten
inndratt.» Innkjøpsstoppen på ve-
terinærhøgskolen rammer alt fra
kopipapir til forsøksdyr som skal
brukes til undervisningsformål. All
aktivitet som henter penger fra
statsbudsjettet har fått innkjøps-
stopp.

- Jeg ser på situasjonen som vel-
dig alvorlig. Vi har i gjennomsnitt
hatt én prosent kutt i reelle be-
vilgninger de siste årene. I 1995
ble vi evaluert til å ha undervis-
ning på høyt europeisk nivå. Men
vi ble advart mot at kvaliteten ville
synke dersom kuttene fortsatte.
Det har de gjort, og dette går nå
ut over undervisningen, sier rek-
tor Hallstein Grønstøl til Aftenpos-
ten. Den akutte innkjøpsstoppen
er gjennomført fordi departemen-
tet mener underskuddet, som ser
ut til å gå mot 4-5 millioner kro-
ner av et totalt budsjett på 212
millioner, er altfor stort.

Boksvinn i fokus på
Deichmanske bibliotek

Bøker for millioner av kroner for-
svinner hvert år. Nå vil Deichman
forbedre alarmsystemet og gjen-
nomføre stikkprøver. Bøker for 1,2
millioner kroner som forlengst
skulle vært levert tilbake, står fort-
satt i Oslo-folks bokhyller. - De
siste par årene har vi hatt 4000
saker der bøker ikke er levert til-
bake. Da sender vi ut erstatnings-
krav. De som ikke betales , blir en
sak for kemneren. Pr. i dag har vi
800-900 saker liggende hos kem-
neren, sier økonomisjef Lars Inge
Merok Olsen til Aftenposten.

 I fjor fikk Deichmanske bibliotek
inn 460.000 kroner i erstatninger.
Lånerne har som oftest mer en én
bibliotekbok i hyllen hjemme. I
gjennomsnitt skylder de 1500 kro-
ner - i gebyrer og erstatning for
bøkene som ikke er levert tilbake.

Møtelderne Jørgen Ledsager og Claus Kaare Pedersen
er en institusjon på det danske BFs generalforsam-
linger. Med humor og ironi får de alltid møtet i mål.
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lingen om hva de hadde gjort siden sist. Det var noen vel-
artikulerte, men såre innlegg fra arbeidsløse bibliotekarer. Det
var kritiske innlegg om lønnspolitikken, der skytset var mer
rettet mot unge karrierebevisste kollegaer som foretrakk private
lønnssamtaler med sjefen enn mot BF-ledelsens lønnspolitikk.
Det var spørsmål om hva ledelsen hadde gjort med et program-
punkt om kompensasjon for forskjøvet arbeidstid og helge-
arbeid, der svaret var at det er vanskelig å få sentrale avtaler på
dette. Bortsett fra det som reguleres i arbeidsmiljølova. «Det er
lokalt vi må løse
problemene med
skjev arbeidstid.
Så kan
Bibliotekar-
forbundet sentralt
bidra når det går i
stå», svarte Jakob
Winding.

Denne problem-
stillinga er sentral
i danske BF for
tida. De lokalt
tillitsvalgte vokser
i betydning,
simpelthen fordi
stadig flere sider
ved arbeidstaker-
nes forhold til
arbeidsgiver
avgjøres lokalt i
stedet for sentralt. Her står lønna sentralt. De danske bibliote-
karer er nå på vei over i noe de simpelthen kaller for «Ny løn»,
som er en variant av systemet vi kjenner i Norge: Noe avgjøres
og sikres sentralt, mens en porsjon forhandles om lokalt. Man
går ikke én og én inn til sjefen, men de tillitsvalgte forhandler
om individuelt vurderte lønnsøkninger.

Spørsmålet om «udlicitering» av deler av bibliotekvirksomheten
er også et bibliotekpolitisk tema som var med beretnings-
diskusjonen. Formannen ble avkrevd et klart svar på om han
var helt mot dette, og det ga han vel forsåvidt. Selv om det
ikke er noen privatiseringsbølge eller kø av eiere som vil legge
biblioteket ut på anbud, så er det politiske klimaet i Danmark
utrygt nok til at beredskapen må holdes høy.

På generalforsamlingens andre dag var det regnskapet som var
oppe først. Ingen genistrek å bruke tall til å vekke den morgen-
trøtte forsamlingen. Men formannen var imponerende våken og
kunne legge fram et regnskap der inntektene i 1999 var på mer
enn 23 millioner danske kroner og overskuddet var på nærmere
1, 7 millioner danske kroner. Av dette ble 1 million overført til
BFs aksjonsfond, som nå er på imponerende 29 millioner danske
kroner. Budsjettene som ble vedtatt for de tre årene 2001-2003
viser at en nye million vil bli lagt til dette aksjonsfondet.

Hovedinntektskilden er selvfølgelig medlemskontingenten. De
vedtatte kontingentsatsene er graderte, der heltidsansatte som
jobber mer enn 30 timer pr. uke betaler 1.323 danske kroner pr.
måned. Dersom månedslønna overstiger 25.030 danske kroner,
blir månedskontingenten 1.455 danske kroner. Deltidsansatte
med under 30 arbeidstimer i uka betaler 1.059 danske kroner i
måneden til sin fagforening. Slikt blir det naturligvis penger av.
Kanskje litt for mye penger, til og med. Men de er gjestfrie og
spandable, både overfor egne medlemmer og gjester. Så jeg
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- Det har vært en økning i erstat-
ningene på 100 prosent de siste to
årene. Det skyldes at vi er blitt flin-
kere til å følge opp sakene. Det
hjelper godt på leveringsmoralen,
sier Merok Olsen. I rene purre-
gebyrer fikk biblioteket inn 1,6
millioner kroner. Selv det er ikke
nok til å erstatte svinnet. Hva ty-
veriene koster, er det ingen som
vet. Bare at det er store summer.
Hovedbiblioteket rår over en sam-
ling på 1,2 millioner bøker. Alle må
telles for at biblioteket skal kunne
si hvor mange bøker som er stjå-
let.

- Det er helt klart et lønnsomt pro-
sjekt å s ikre samlingen.
Sikkerhetssystemene koster rundt
200.000 kroner i året, sier Merok
Olsen. Økonomisjefen ønsker å
komme tyveriproblemet til livs.
Flere av Deichmans-bibliotekene
har samme type alarmsystemer som
finnes i butikker. - Vi vil gjennomgå
dette over hele fjøla. Vi skal bygge
om hovedbiblioteket, og da vil vi
etablere bedre sikkerhetsløsninger,
og gjøre lokalet mer oversiktlig. Vi
vurderer også å innføre manuell
kontroll, for eksempel stikkprøver,
sier Merok Olsen.

Arrangementer i
Nasjonalbiblioteket,
Avdeling Oslo

Lørdag 18. nov ember inviterte
Nasjonalbiblioteket til foredrag om
stilarter i Oslo-arkitekturen av ar-
kitekt Bjørn Stendahl. Det dreide
seg om greske søyler, gotiske buer
og jugendstilens frodige dekorasjo-
ner. Stendahl viste deltakerne
Kristianias og Oslos mangfoldige
stilarter. Arrangementet var et
samarbeid med Bygdøy/Frogner
kultur- og historielag.

Onsdag 13. desember kl. 19.00 er
det professor Ove Kristian Sundberg
som presenterer Johann Sebastian
Bachs ufullendte «Die Kunst der

BFs næstformand Mette Kjeldsen Sloth og formand Jakob
Winding smiler godt etter vel gjennomført generalforsamling.
Det ble gjenvalg på begge to.
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takker kollegaene
så mye for både
overnatting og
gode måltider
under oppholdet i
Kongens by.

Den siste dagen
bød på noen
interessante
kontroverser
også, etterhvert
som forsamlingen
livnet til. Et
forslag om å
innføre represen-
tantskap som et
organ mellom
hovedbestyrelse
og generalforsamling ble slaktet i debatten, men det spørs om
ikke forslaget var hjernedødt allerede da det ankom general-
forsamlinga. Den kjente norsk-danske bibliotekar Ågot Berger
er en dyktig og respektert innspiller fra venstre i dansk
bibliotekpolitikk. Men her viste hun dårlig skjønn ved å ikke
trekke sitt forslag til en høyst uklar representantskapsmodell.
Hovedbestyrelsen hadde langt mer å fare med i sitt forsvar for
en annen nyskapning på møtefronten, nemlig et eget lands-
møte for de tillitsvalgte. Det siste ble da også vedtatt. Det blir
svært interessant å følge med på hvordan dette organet utvikler
seg. Et enda mer nyskapende tiltak er etableringen av et nett-
basert bruker-panel blant BFs medlemmer. Et utvalg på flere
hundre medlemmer vil fra tid til annen få seg forelagt viktige
spørsmål til uttalelse, som et representativt panel midtveis
mellom en uravstemning og en generalforsamling. Dersom dette
viser seg demokratisk, fungerende og nyttig, vil det kunne bli
vel så aktuelt i det langstrakte og reisedyre Norge, som i
Danmark.

Alle talere som hadde noe å si om disse organisasjons-
spørsmålene, var enige om at demokratiet måtte aktiviseres og
styrkes i BF. En representant for de yngre bibliotekarene pekte
på at de faglige landsmøtene, som BF arrangerer annethvert år -
i årene mellom generalforsamlingene, samler svært mange og
oppleves som interessante. Og da kom det et forslag fra en
annen taler om at neste års faglige landsmøte skulle ha BFs
organisasjon som hovedtema. Spørmålet blir da om dette
vitaliserer BF, eller om det dreper interessen for det faglige
landsmøtet. Vi får se hva hovedbestyrelsen gjør med landsmøtet
neste år.

En viktig sak under generalforsamlinga gikk under betegnelsen
«Ny beskæftigelsespolitik». Dansk BF opplevde på 80-tallet stor
arbeidsløshet. Det var hundrevis av fagutdannede bibliotekarer
som var uten jobb. For å unngå at disse ble langtidsledige og
bidra til at de holdt kontakten med arbeidsmarkedet og
bibliotekfaget, ble en del organisatoriske grep gjort. Et eget
utvalg for arbeidsløse (BAU) ble opprettet og «Lengst-ledig-
listen» (LLL) ble etablert. Den siste fungerte slik at bibliotek
med behov for vikar henvendte seg til LLL og fikk den som sto
øverst på listen, hvoretter de andre rykket et hakk opp. Siden
har BF også opprettet en Jobb-børs.

Men nå er ledigheten gått kraftig ned. LLL har bare 15 på listen
og de organisatoriske grepene kan se mindre relevante ut nå.
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Fuge». Arrangementet er et sam-
arbeid mellom Norsk musikk-
samlings venner og Nasjonal-
biblioteket, avdeling Oslo, og fin-
ner sted i Drammensveien 42, Au-
ditoriet, 1 etg.

Utstillingen «Hurtighet. Det nit-
tende århundr e» står oppe i
Nasjonalbibliotekets lokaler i
Drammensveien ut året. Utstillin-
gen bidrar t i l  forståel sen av
utviklingstrekk ved kunst, kommu-
nikasjon og transport i det nit-
tende århundre.

Og utstillingen «Landskap», med
Edvar Valbergs (1918-1996) olje-
malerier, står fram til 15. desem-
ber samme sted. «Landskap» er en
salgsutstilling som er sammensatt
av motiv fra blant annet Rana,
Vefsn, Grane og Hardanger.

Nasjonalbiblioteket har dessuten
en rekke elektroniske utstillinger,
som er  t i lgj engelige fra
w w w . n b . n o / h t m l /
utstillinger.html. De spenner fra
«Per Aabel», «Henrik Ibsen» og
«Alexander L. Kielland 150 år», til
«175-års jubileum for utvandring-
ens historie», «Stumfilmplakater»,
«Folkets musikk» og «På vei mot
LO». Den siste har som formål å
vise noen etapper i arbeiderbeve-
gelsens historie fram til dannelsen
av LO i 1899.

LO-systemet får
lønnsøkning,
og virkningen
forplanter seg

Når Stortinget starter lønnsheisen,
følger LO med. Sommeren 1998
vedtok representantskapet i LO at
lederen for organisasjonen skal ha
samme lønn som en statsråd. Mo-
tivet var å slippe interne lønnsfor-
handlinger i LO-systemet. Å knytte
lønnsveksten til Stortinget kan bli
et lønnsomt vedtak, for noen. Stor-

Hun er norsk og hun er rød. Men Ågot Berger
har i årevis vært aktiv i danske BF. Også un-
der årets generalforsamling.
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Men for de få som fremdeles står på listen over arbeidsløse, kan
det være sårt å delta i denne debatten nå. Hovedbestyrelsen
foreslo å nedlegge LLL og i stedet styrke den web-baserte jobb-
formidlingen. Dessuten foreslo hovedbestyrelsen at «aktiviteten
i forhold til de svage ledige konkretiseres». Et forslag fra en av
de arbeidsløse om at BF oppretter en arbeidsgruppe til å se på
hvordan aktiviteten skal utformes for de svake ledige, fikk
klokelig nok hovedbestyrelsens støtte.

En viktig del av det danske BFs aktiviteter foregår i de såkalte
faggruppene. BFs faggrupper ligner noe på på de norske
spesialgruppene under NBF. Men våre danske kollegaer har
forstått betydningen av å ha en fagorganisasjon som engasjerer
seg både på fagforeningsmessige og faglige spørsmål, uten
overlate det siste helt til en allmenn lobby-organisasjon. Under
årets generalforsamling ble det opprettet en ny faggruppe, for
arbeidsfeltet «bibliotekundervisning». Flere talere pekte på at
faggruppene gjenspeiler hva som skjer i bibliotekene. Oppret-
ting og nedlegging av faggrupper må derfor være en dynamisk
prosess, ble det sagt. Flere representanter fra andre faggrupper
var på talerstolen for å støtte opprettelsen av den nye fag-
gruppen for bibliotekundervisning. Det ble lagt vekt på at dette
er at satsingsområde, og at bibliotekarers kompetanse på dette
området må benyttes mer, også utenfor bibliotekene og den
tradisjonelle bibliotekundervisningen der.

En del av de viktige sakene på slutten av generalforsamlinga
ble det ikke stemt endelig over. Både vedtektsendringer og valg
av formann og hovedbestyrelse skal ut til uravstemning. 68-
ernes organisasjonsform lever videre. Men ettersom det ikke
foreligger alternative kandidater til Jakob Winding som BF-
leder for de neste to årene, må han regnes som gjenvalgt. Men
de resterende plassene i hovedbestyrelsen er det slett ikke
sikkert hvem som besetter. Valgkomitéen hadde for få navn på
blokka da generalforsamlingen ble åpnet. Men de markedsførte
arbeidet sitt godt fra starten, og jobbet aktivt med å få flere
gode kandidater i løpet av de to generalforsamlingsdagene. Og
det lyktes. For de gikk på talerstolen en etter en for å begrunne
hvorfor de stilte til valg, og det var et knippe kollegaer som
kunne snakke brukbart for seg. Noen av dem vil vi nok se mye
til i spaltene til BF-organet «Bibliotekpressen» i årene som
kommer. Uansett er det grunn for norske BF å følge med på
utviklingstrender i danske BF. 
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tinget har nemlig vedtatt å øke
lønningene sine med 11,2 prosent.

Stortinget har en egen kommisjon
som vurderer lønningene til Stor-
tinget og regjeringen. Når Stortin-
get vedtar at stortingsrepresentan-
tene, regjering smedlemmene og
statsministeren går opp, vil altså
LO-lederens lønn øke. 705.000 kro-
ner i året er den nye statsrådslønna
som også LO-lederen skal ha. Da
Yngve Hågensen i 1999 ble lagt inn
på statsrådsnivå, gjorde han et
kraftig lønnsbyks. Han og resten
av LO-ledelsen fikk en lønnsøkning
på over 70 prosent. Hågensens års-
inntekt økte med 240.000 kroner.

En rekke andre lønninger i LO-sys-
temet er også hekta på LO-lederens
lønning. Så når stortingslønna
øker, vil det også gi økte lønnin-
ger i en rekke av LOs fagforbund.
Leder i Norsk Kommuneforbund og
leder i LO Stat skal ha 90 prosent
av LO-lederen, og de tillitsvalgte
har fått fastsatt sin lønn i prosent
av lederlønna. I Kommuneforbun-
det er alle lønningene i huset hekta
opp mot forbundslederen, som
igjen er hekta opp mot LO-lederen.
Hvis forbundet opprettholde r
denne praksisen, er det åpnet for
at alle ansatte i forbundet kan få
en lønnsøkning på over 5,5 pro-
sent i året.

Stortinget bevilget seg ikke noen
lønnsøkning i fjor. Derfor blir årets
lønnshopp på 11,2 prosent. Dette
gir en betydelig reallønnsvekst.
Konsumprisindeksen har i samme
tidsrom økt med 6,2 prosent.

Arbeidslivsstudium -
også for tillitsvalgte i
Bibliotekarforbundet

Studieforbundet Akademikerne og
AF (SAAF) arrangerer noe de kal-
ler for Arbeidslivsstudiet. Dette er
et videreutdanningstilbud som ret-
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Pernille Drost er student ved Danmarks Biblioteksskole i
København, på vei mot den nye tittelen cand.scient.bibl. Hun
er aktiv i De Studerendes Råd ved skolen og i BFs forum for
bibliotekstuderende. Under årets generalforsamling i BF var hun
på talerstolen flere ganger, som en slags representant for de
ellers så altfor fraværende unge bibliotekarer. Det endte
selvfølgelig med at Pernille Drost ble foreslått til hoved-
bestyrelsen.

- Generalforsamlingene i BF bærer preg av den gamle garde, som
nesten utelukkende forholdt seg til tradisjonell bibliotekar-
utdanning og folkebibliotek. De har ikke øye for akademiser-
ingen av yrket. De forbereder seg ikke på den og tar ikke høyde
for den. Du ser dette gjennom hvem som sitter i hoved-
bestyrelsen i BF. Du ser det i forslaget til prinsipp- og arbeids-
program.

- Er det en
generasjonskløft her?

- Det er i hvert fall en
generasjon i BF som
har sin tenkning fra
70-tallet, som former
sine tanker ut fra en
politisk holdning, som
engasjerer seg, som
ser det som selvfølge-
lig å være fagorgani-
sert. Min generasjon er
ikke vant til dette. Vi
melder oss ikke
automatisk inn i
fagforeninga. Vi er i
langt mindre grad
medlemmer av
politiske partier. Vi
forholder oss annerle-
des til samfunnsspørs-
mål. Dette er et
problem for BF.

- Hvor mange medlemmer har BF blant studentene på Danmarks
Biblioteksskole?

- Jeg vet ikke nøyaktig, men vil anslå medlemstallet til 600
kanskje.

- Det må vel tyde på en fagforeningsbevisst generasjon?

- En viktig grunn  til å melde seg inn i BF som bibliotekstudent,
er de gode forsikringsordningene. Ut over det, ønsker studen-
tene å få noe faglig - heller enn noe politisk - ut av medlem-
skapet sitt. Du ser jo hvor mange som kommer på BFs faglige
årsmøter og hvor få som kommer på generalforsamlingen. Det

- Fagpolitikk må snikes
inn med det fagligeter seg mot ansatte, tillitsvalgte og

ledere i bedrifter, organisasjoner og
offentlig virksomhet. Delfaget «Ar-
beidsliv-Historie-Samfunn» er sær-
l ig t i l rettelagt for å d ekke
opplæringsbehov for tillitsvalgte
innen området AF/Akademikerne.
SAAF melder nå at nytt studium
starter 17. januar 2001.

Arbeidsliv-Historie-Samfunn vil gi
deg grunnleggende kunnskap om
arbeidsl ivets struktur og
funksjonsmåte. Gjennom histo-
riske, sosiologiske og juridiske per-
spektiv gir studiet innsikt i sam-
spillet mellom samfunnsmessige
utviklingstrekk og endringer i ar-
beidslivets organisering, med sær-
lig vekt på etableringen og utvik-
lingen av lov- og avtaleverk, part-
sorganisering, politisk regulering
og ledelses- og organisasjons-
prinsipper. Forståelsen av de his-
toriske linjene i norsk arbeidsliv,
vil bli benyttet som bakgrunn for
drøftinger av aktuelle utviklings-
tendenser i Norge, med referanse
til nordiske og europeiske forhold.
Erfaringer fra eget arbeid i organi-
sasjoner og virksomheter kombine-
res med allmenn og teoretisk vi-
dereføring på området.  Studiet er
ment å fungere som en møteplass
mellom arbeidsliv og universitet,
der du kan få dokumentert din
realkompetanse, samtidig som du
får nye perspektiver på egne erfa-
ringer.

Arbeidsliv-Historie-Samfunn er et
deltidsstudium over 1 år, og tilsva-
rer et halvt års fulltidsstudium.
Studiet gir 10 vekttall delt i to 5-
vekttallsmoduler. Totalt vil det or-
ganiseres 10 studiesamlinger som
går over 3 ukedager.  Studiet-
ilbudet er et samarbeidsprosjekt
mellom Studieforbundet SAAF og
Universitetet i Bergen. Studiefor-
bundet er ansvarlig for utlysning
og vurdering av søkere til studiet.
Universitetet i Bergen har det fag-
lige ansvaret.

Tekst & foto:
Erling Bergan,
Redaktør

- Generalforsamlingene i BF bærer preg
av den gamle garde, sier Pernille Drost
til Bibliotekaren.
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fagpolitiske engasje-
mentet må nok snikes
inn med det faglige.

- Så bibliotekfaglige
spørsmål engasjerer?

- Ja, absolutt. Vi vil
følge med på utviklin-
gen i faget, være ajour
med det som foregår.
Ikke bare i folke-
bibliotekene, men i
private og statlige
bibliotek også.

- Hvor regner du med å
jobbe selv, når du er
ferdig utdannet?

- Det vet jeg ikke. Jeg
blir mer og mer åpen.
Alle sektorer ser
interessante ut.

- Hvilke spørsmål
engasjerte deg mest på denne generalforsamlinga?

- Det ble ikke snakket om de sakene som engasjerer meg mest!
Jeg er blant annet opptatt av at BF skal kunne ta inn alle de
ulike utdanningene vi har på vår sektor nå. At BF blir en åpen
fagforening. Vi er selvfølgelig åpne for den enkelte som melder
seg inn. Men jeg vet ikke om BF tar inn over seg hva vi kan
som profesjon.

- Hvordan merker du det?

- De gamle ser på oss unge som en myte. De tror automatisk at
jeg vil inn på det private arbeidsmarkedet. Det er «forkært».
Det handler ikke om det. Det er et problem at BF ikke ser mitt
potensiale i folkebibliotekene. Vi kan bli mange i min situasjon.
BF kan miste denne gruppa hvis de ikke har et tilbud til oss.

- Du stiller til valg til hovedbestyrelsen i BF?

- Ja, jeg bestemte meg faktisk for å gjøre det allerede for flere
uker siden. Jeg vil gjerne være med i et BF som fungerer for
meg, og da må jeg gå inn og påvirke.

Pernille Drost ser også at kjønnsspørsmålet slår inn i BF. Det er
klart kvinneflertall i salen, uten at det manifesterer seg like
tydelig på talerstolen. Hun mener at kjønn på denne måten
virker inn på hvordan fagforeninga «ser ut».

Det kan se ut som BFs videre suksess i Danmark delvis vil
kunne leses av på om medlemmer av typen Pernille Drost lykkes
internt. I første omgang må hun få tilstrekkelig med stemmer
når valget av hovedbestyrelse er ute til uravstemning etter
generalforsamlinga. Vi tipper at hun kommer inn i ledelsen med
klar margin. For unge bibliotekarer er ikke bare ettertraktet på
arbeidsmarkedet. 

Ved opptak legges det vekt på yr-
kes- og organisasjonserfaring. Søk-
nadsfristen er 12. desember 2000.
Melding om opptak blir sendt ut
innen 21. desember. Arbeidsliv-
Historie-Samfunn har en deltaker-
avgift på kr. 11.000 pr. semester.
Reise, litteratur og eventuelle ut-
gifter til kost og losji i Oslo og
Bergen kommer i tillegg.

Cubansk
internettkafé

Rundt 200 forfattere og redaktø-
rer er blant dem som nyter godt
av den første internettkaféen på
Cuba. Kaféen El Aleph ligger i det
statlige Cubanske bokinstituttet i
det gamle Havanna. Ved å samle
den intellektuelle internett-aktivi-
teten på ett sted håper myndighe-
tene at de skal kunne føre en viss
kontroll over hvilken type infor-
masjon som lastes ned. Det er ikke
aktuelt med private internett-
abonnement før hele Cuba kan ko-
ble seg til nettet, melder nyhets-
byrået IPS.

JATAKK
BEGGE DELER

Rogaland fylkeskommune inviterer
til den femte nordiske konferan-
sen om barne-og ungdomslittera-
tur i Stavanger, som skal gå av sta-
belen 10. - 14. februar 2001.
JATAKK BEGGE DELER er i følge ar-
rangørene «en nyvasket og hel-
sentrifugert opplevelses-konfe-
ranse». Målet er å sette fokus på
nordisk samtidslitteratur for barn
og unge, og å spre kunnskap om
metoder for å øke leseevnen og
leselysten hos barn og unge. De
satser sterkere enn noen gang på
å være en inspirerende møteplass
for fagfolk som arbeider med barn
og litteratur. JATAKK BEGGE DELER
vil presentere en lang rekke fore-
drag og møter omkring temaene

Det er de bibliotekfaglige spørsmålene
som engasjerer de unge bibliotekarene,
hevder Pernille Drost, selv student på vei
mot tittelen cand.scient.bibl.
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... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Lone Hedlund er avdelingsleder ved Gellerup og Hasle bibliote-
ker i Århus. Hun har vært medlem av BF siden 1977, da hun var
ferdig utdannet bibliotekar.

- Du er en 68-er?

- Jeg er nok det. Har vært med i den politiske utviklingen på
venstresida, som medlem av Kommunistisk Arbejderparti (KAP)
og Venstresocialisterne (VS).

- Var det bedre å være i Bibliotekarforbundet før?

- Det går ikke an å snakke slik. Det har skjedd en utvikling. De
første generalforsamlingene jeg var med på hadde kanskje 900

deltakere. Det var politiske fløyer.
De røde fanene skilte oss.

- Du har vært aktiv i BF?

- Jeg har sittet i hovedbestyrelsen
i en to-års periode, fra 1982 til
1984. Men jeg har aldri vært
tillitsvalgt, sier Lone Hedlund. Med
en ironisk undertone hevder hun å
sørge for sine medarbeidere som
sjef, heller enn som tillitsvalgt.

- Hvordan opplevde du årets
generalforsamling?

- Den første dagen var utrolig død,
nesten blottet for diskusjoner.
Måten å avlegge beretning på må
endres. Den andre dagen var mer
interessant. Nå fikk vi debatten.

Men det er ikke den nerven vi hadde i gamle dager. De politiske
motsetningene er ikke tydelige. Det kjempes ikke om avgjørel-
sene. Det er ingen drive. På dagens generalforsamling er det
kjekt og hyggelig. Man blir ikke opphisset som før. Jeg kan
huske generalforsamlinger der politiske motstandere ikke
danset med hverandre om kvelden!

- Danske bibliotekarer opplevde stor arbeidsløshet på 80-tallet.
Hvordan opplevde du at det slo inn i BFs generalforsamlinger?

- Jeg var med i de arbeidsløse bibliotekarenes organisasjon BAU
i flere år, fram til 1985. Vi forberedte sakene vi skulle ta opp,
både i klubbene, i BAU og med politiske meningsfeller. BAU
hadde formøter fredag kveld før lørdagens generalforsamling. Vi
gikk gjennom sakspapirene, skrev innlegg utover natten. Nå er
det bare enkelte punkter som blir diskutert på forhånd blant
venner. Klubbene er ikke så aktive lenger.

- Vi må bli bedre til
å peke på verdier vi
står for

bi ldeboka, småbarnsboka,
ungdomsboka og lesestimulering.
Både lærere i grunnskole/videre-
gående skole, førskolelærere og
bibliotekansatte vil finne program-
mer som er inspirerende og utvi-
klende for det daglige arbeidet.
«Stavanger skal få merke at du
kommer til oss!», heter det friskt
i PR-materialet fra Rogaland fyl-
kesbibliotek.

Lørdag og søndag vil være spen-
nende introdager til konferansen.
Bokmarked og jubeldag for barne-
boka vil prege  bybildet på lør-
dagen i tillegg til fortellerverksted,
workshops og møter med forfat-
tere. Søndagen kan du delta i in-
teraktivt rollespill, vandre i Sta-
vanger, eller legge ut på tur til
Garborgs Jæren.

«Du vil garantert si JATAKK BEGGE
DELER når du leser programmet,
ditt største problem blir å velge
blant utallige spennende program-
poster. Vårt råd er enkelt: Kom og
opplev, nyt og lær så mye som
mulig», frister Rogaland fylkesbi-
bliotek.

White House er
ikke nødvendigvis
White House

Domene-navn er underfundige greier.
Da weben ble organisert i USA for
noen få herrens år siden, var det be-
hov for å skille mellom det offentli-
ges hjemmesider, de kommersielle
h jemmesidene, undervisnings-
institusjonenes hjemmesider, det
militæres hjemmesider, osv. SÅ man
tok i bruk ulike «etternavn» for å
identifisere hvilken kategori web-
sida tilhørte. Gov er det offentlige,
com er de kommersielle, edu er
undervisningsinstitusjonene, mil er
det militære, osv. Etterhvert har vi
fått net, og noen flere.

Det problematiske for den som ikke
kjenner denne oppdelingen, er at en

Tekst & foto:
Erling Bergan,
Redaktør

Generalforsamlingen har ikke den nerven vi hadde i
gamle dager. De politiske motsetningene er ikke tyde-
lige. Det kjempes ikke om avgjørelsene. Det er ingen
drive, sier Lone Hedlund til Bibliotekaren.
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... spaltelangs ...

- Ser du en motsetning mellom de gamle og de unge i BF?

- Nei, vi står ikke mot hverandre. Vi fører en diskusjon om hva
det innebærer å være en fagforening i dagens Danmark. Hvilke
gode tradisjoner skal tas med fra de røde faners tid? Hvordan
finne ut av de individuelle og de kollektive behovene? Vi må ha
en dialog om disse spørsmålene.

- Hvilke saker fant du mest interessante på årets generalforsam-
ling?

- Spørsmålene som gjaldt forholdet
mellom bibliotekarene og arbeids-
markedet - styrking av jobb-børsen
og nedleggelse av Lengst-Ledig-
Listen. Og så var det bra at debatten
tok hull på spørsmålet om
generalforsamlingsformen. Det er
viktig og nyttig i forhold til nye
generasjoner. De fleste som gikk opp
på talerstolen er gamle medlemmer
av hovedbestyrelsen og aktive eller
tidligere tillitsvalgte.

- Hva kan gjøres?

- Uten endringer kan general-
forsamlinga komme til å bli enda mindre. Vi må selvfølgelig ha
en dagsorden vi må gjennom, men vi må gjøre noe med formen.
En arbeidsgruppe skal se på det nå. De kan f.eks. foreslå at
hovedbestyrelsen skiller bedre mellom godt og dårlig arbeid i
perioden, når beretninga legges fram. For 2 år siden foreslo jeg
de endringene i prinsipp- og arbeidsprogrammet som vi har fått
nå. Det gir bedre muligheter for diskusjon på enkeltsaker. Men
vi har nok fått for mange punkter. Det er vanskelig å lage en
beretning på så mye. Vi må bli bedre til å lage færre mål.

- Ser du for deg en god utvikling for bibliotekarene i Danmark?

- Jeg tror vi må bli klarere på hva vi vil selge oss på. Det er
mange yrker som vil være med og profilere seg på IKT-området.
Spørsmålene om virtuelle og fysiske bibliotek blir viktig. Vi må
betjene marginaliserte grupper. De må ikke glemmes. Vi må
finne måter å gjøre dem til aktive deltakere i den viryuelle og
digitale verden. Det er mange ting vi kan ta fatt i, som vil
utvikle faget vårt.

- Blir verdispørsmål viktige i tida framover?

- Ja, derfor var jeg også så glad for at filmmakeren og multi-
kunsteren Erik Clausen fikk årets Døssingpris. Han bruker
humor til å få fram politiske holdninger og verdier. Vi må også
bli bedre til å peke på verdier, og kunne si: Dette står jeg for!
Vi må være verdibaserte i vår formidling. Dette er også viktig i
en fagforeningssammenheng.

- Så du er ikke en 68-er som er blitt blåst overende av tidens
vinder?

- Jeg vil ikke ta avstand fra mine politiske røtter, hva jeg er
barn av. Selv om det er en moderne trend nå, så vil jeg ikke
være med på det, sier Lone Hedlund til slutt. 

vev-adresse kan se svært autentisk
ut, uten å være det. For hvor mange
på jakt etter den amerikanske etter-
retningstjenesten CIA på nettet, ville
ikke tatt adressa www.cia.com for
god fisk? Men når to av nyhetene på
førstesida er «CIA agents
apprehended a Pittsburgh man
following allegations of "un-
American" behaviour in an Amster-
dam youth hostel» og «President
Clinton today denied having
anything to do with a controversial
plan to sell illegal weapons in order
to finance a covert mission in Texas»,
så burde det ringe en bjelle.

Riktig pikant blir det om man snu-
bler i de ulike adressene som alle kan
virke riktige nok til Det Hvite Hus i
Washington DC. Et besøk til http://
www.whitehouse.net/ kan se svært
så autentisk ut med det første. Vai-
ende Stars and Stripes og et bilde av
White House. Men var det noe med
fargen? Og teksten under skulle av-
klare at det ikke er Clinton som er
web-master her: «We're considering
changing the color. Please let us
know what you think of green.» Og
betegnelsen på ikonet for å få vite
mer om Bill Clinton, er nok heller
ikke godkjent i presidentens ovale
kontor: «Office of the First Lady
Man».

Men så blir forvirringen forsterket når
lenkene fra www.whitehouse.net for
det meste peker mot adressa
www.whitehouse.gov, som er den vir-
kelige, offisielle, autentiske web-
adressa til Det Hvite Hus i Washing-
ton DC.

Adressa www.whitehouse.com blir
man derimot ganske raskt klar over
er noe annet enn det gir seg ut for. I
november var det klart at web-maste-
ren her ikke var noen Gore-tilhen-
ger, i og med at førstesida presen-
terte Floridas høyesterett med denne
overskriften: «Meet the Florida
Clowns ... who rewrote the election
law in Florida for Gore». Ellers er web-
stedet fullt av fotomontasjer Hillary
neppe har godkjent og regulære
pornobilder bak overskrifter som
«hot oral action from Bill».

Fire 68er-bibliotekarer og en bajer. F.v. Børge
Søndergård (Horsens), Bodil Have (Randers), Lone
Hedlund (Århus) og Flemming Faarup (Ballerup).
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- Mange av dagens bibliotekansatte innser at de har
behov for å lære mer om internett - både i teori og i
praksis. De fleste vet at internett kan brukes som en
kommunikasjonskanal, en informasjonskilde og et
publiseringsredskap. Men de er ikke sikre på hvordan
de best kan utnytte mulighetene på en profesjonell
måte i en arbeidssituasjon. ISFI er et tilbud til
bibliotekansatte og andre interesserte som vil lære
mer om Internett via Internett, forteller Carol van
Nuys til Bibliotekaren. Hun er utdannet diplom-
bibliotekar (sivilbibliotekar) og arbeider nå som IT-
konsulent ved Østfold fylkesbibliotek.

- Hvilken befatning har du med ISFI-kurset?

- Før kurset kom i gang, ble jeg spurt om å skrive om
“metadata” til kurset. Etterhvert ble jeg spurt om å
bli med i det som kaltes «ressursgruppen». Det
fantes ingen oppfølgingsinstans, og da vi oppdaget
behovet for dette, satt vi i gang. Både Statens
bibliotektilsyn, bibliotekutdanninga ved Høgskolen i
Oslo og flere fylkebibliotek var representert i gruppa.
Vi fordelte landet mellom oss for å få i gang samlin-
ger for ISFI-studenter i hvert fylke. Vi har revidert
en del av kurset, noe i fjor og noe i år. Vi holder
stadig på med det. Nå i det siste har jeg blitt spesielt
engasjert som redaktør for kursmaterialet. Jeg ser på
det språklige. Michael Preminger fra JBI tar seg av
det tekniske.

Bibliotekarens lesere vil fra tidligere oppslag være
kjent med at ISFI-kurset slet med noen problemer i
oppstartingsåret 1998 og i 1999. Det viste seg at
deltakerne hadde lavere forkunnskaper enn arrangø-
rene hadde forutsatt, og en del av kurssmaterialet
måtte justeres. Et annet problem var at fylkesbiblio-
tekene ikke var kjent med hvem som var ISFI-delta-
kere i sitt område, og dermed fikk vansker med å
arrangere samlinger for deltakerne. Men det største
problemet ISFI hadde i starten var nok at det i kurs-
heftet sto at «kursets omfang tilsvarer tre vekttall»,
men at det i realiteten ikke ble gitt noe som helst.

Nå har Høgskolen i Oslo endelig tatt en positiv
beslutning angående disse manglende vekttallene.

ISFI-kurset har fått sine
5 vekttall!

Det er nå til sammen 372 personer påmeldt et kurstilbud med det kryptiske navnet
ISFI. Med utgangspunkt i Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag
ved Høgskolen i Oslo, har kurset ”Informasjonssøking og -formidling via Internett”
– altså ISFI – blitt svært så populært, ikke minst blant bibliotekarer. I tre år er
kurset tilbudt over internett, og de første har for lengst tatt eksamen. Men hva har
deltakerne fått igjen for det? I begynnelsen var det kunnskap og ære. Nå har det
blitt kunnskap, ære og vekttall. For kurset gir nå 5 vekttall!

Tekst & foto:
Erling Bergan
Redaktør

Og det ble ikke bare de tre vekttallene man snakket
om i starten. De som fullfører ISFI-kursets fire
moduler og består eksamen etter det, sitter nå igjen
med 5 vekttall. Det er en gledelig nyhet, både for
kursets deltakere og arrangører. Det gir denne
tilleggsutdanninga en høyere status. Deltakere kan
bruke det overfor sine arbeidsgivere til å få bedre
arbeidsvilkår som deltidsstudenter og til å prøve å få
dekket utgiftene til kurset. Og de 5 vekttallene er
svært viktige å ha med når argumentlista i lokale
lønnsforhandlinger settes opp.

- Men hvor mange er det som faktisk gjennomfører
hele dette kursopplegget?

- Første gang vi arrangerte eksamen var i desember i
fjor. Da var det 6 personer som fullførte løpet. Neste
eksamensrunde er i desember i år, og nå er det ca. 11
personer som har markert at de vil ta avsluttende
eksamen. Ytterligere 6 deltakere er nesten i mål,
men regner ikke med å bli ferdige med innlevering-
soppgavene tidsnok til jul. Det er mulig å avlegge
eksamen både i Oslo og i Bergen, slik det ser ut i
dag. Vi vurderer også om det er grunnlag for to
runder med eksamen pr. år. Hvis det blir aktuelt, kan
vi tilby eksamen også i juni neste år. Men dette er
det ikke tatt noen avgjørelse på ennå.

- Er det mulig å ta bare deler av ISFI-kurset?

- Kurset er delt i fire moduler, med betegnelsene A,
B, C og D. Vi tilbyr modulene separat. Men det er
bare når man har tatt alle fire moduler, fått godkjent
alle innsendingsoppgavene og bestått den avslut-
tende eksamen for hele kurset, at man får de fem
vekttallene. Når man avslutter en av modulene, uten
ønske om å fortsette med andre moduler, får man
selvfølgelig kursbevis for den modulen man har
fullført.

- Det er et formidabelt deltakertall dere opererer med
på dette kurset?

- Ja, 372 deltakere er et svært høyt tall. Vi har
åpenbart truffet et behov, når det gjelder både form
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og innhold i kurset. Påmelding kan
gjøres når som helst og studiet kan
gjennomføres hjemmefra. Deltakerne
slipper store utgifter til reise og
opphold.

- Men det er litt for få som tar
eksamen?

- Det har nok delvis sammenheng med
de manglende vekttallene. Etter at
kurset nå er tildelt 5 vekttall, bør det
stimulere flere til å melde seg opp til
eksamen. Vedtaket om vekttallene
kom riktignok omtrent samtidig med
eksamenspåmeldingsfristen 15.
oktober, så effekten av dette ser vi
først neste år. En annen forklaring på
at det hittil er så få som har tatt
eksamen, er at kurset kanskje er noe mer krevende
enn en del deltakere hadde regnet med. Det dreier
seg blant annet om en del faglig referansekunnskap,
og her er det mye stoff. Mye bra og nyttig stoff, vel
og merke! De som har meldt seg på kurset og regnet
med å ta et kjapt internett-kurs, har nok fått seg en
overraskelse.

- Er det meningen at kursdeltakerne skal jobbe
sammen på noe vis?

- Det vil nok være en fordel. Vi oppfordrer deltakere
som bor nær hverandre til å danne kollokviegrupper.
Et godt eksempel på denne kollektive arbeidsformen,
er Vestfold. Der møtes deltakere på ISFI-kurset hver
torsdag for å jobbe med stoffet i fellesskap. Kanskje
de som blir ferdige med kurset kan ta på seg rollen å
lede flere ISFI-samlinger?

- Hva med fylkesbibliotekenes rolle?

- Det er Statens bibliotektilsyn som har antydet en
rolle for fylkesbibliotekene. Påmeldingsskjemaet har
en egen avkrysningsboks som markerer at du godtar
at fylkesbiblioteket får melding om din
kursdeltakelse. Det er utgangspunktet for å organi-
sere samlinger. Og det har faktisk vært avholdt
samlinger i de aller fleste fylkene etter hvert, sier
Carol van Nuys til slutt.
Statens bibliotektilsyn har gitt økonomisk støtte til
utviklingen av kurset, som har skjedd ved Høgskolen
i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag. Kursarrangørene presisrerer at
Informasjonssøking og -formidling via Internett ikke
er et «vanlig» innføringskurs om internett og dets
bruk, men et kurs som gir spesielle ferdigheter i
informasjonssøking og -formidling via Internett. Det
stilles ingen spesielle opptakskrav til kurset. Men de
som ønsker å ta eksamen, må ved påmelding kunne
dokumentere generell studiekompetanse. De fire
modulene i kurset er:

Modul A   Bli kjent med Internett
Modul B   Ressurser på Internett
Modul C   Biblioteket som formidler via Internett
Modul D   Publisering på Internett/produksjon av
               vevsider

De fire modulene kan tas som én
pakke, og koster da 2000 kroner. Eller
de kan tas i tre atskilte deler bestå-
ende av heholdsvis Modul A (500
kroner), Modul B (1200 kroner) og
Modul C+D (500 kroner). Deltakere
som velger å ta kurset i sin helhet,
anbefales å ta modulene i rekkefølgen
A, B, C, D. Deltakerne med minimale
forkunnskaper må regne med å arbeide
med kurset ca. 400 - 450 timer. Dette
inkluderer arbeid med øvelses- og
innsendingsoppgaver, samt eksamens-
forberedelse. Arrangørene presiserer at
et fjernundervisningskurs av denne
typen krever gode studievaner og
selvdisiplin.

Selv om kurset er et åpent tilbud til
alle interesserte, er det nok primært et kurs for
bibliotekarer. For eksempel vil gjennomgang av
metadata og Dublin Core nok virke mer relevant for
bibliotekarer enn for andre yrkesgrupper. Men
arrangørene henvender seg også til andre miljø enn
biblioteksektoren, blant annet til lærere i grunn- og
videregående skoler.

Carol van Nuys presiserer at det er studieleder ved
JBI, Inger Cathrine Spangen, som er faglig ansvarlig
for ISFI-kurset. Og hun henviser interesserte til vev-
adressa http://jbikurs.hio.no/isfi/kurs/ for ytterli-
gere informasjon. 

ISFI-kurset har 372
de l takere:  Vi  har
åpenbart truffet et
behov, når det gjelder
både form og innhold
i kurset, sier Carol
van Nuys.
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Konferansen samlet 180 skole- og bibliotekfolk. Den
ble arrangert av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og
Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag.

Jostein Osnes, direktør ved det nyetablerte Lærings-
senteret, åpnet konferansen med å trekke linjer i
skoleutviklingen etter krigen, der han underbygget
at skolereformene representerer en kontinuitet og
ikke et brudd i utviklingen. I dag står vi i den
situasjonen at rammene, det strukturelle og adminis-
trative i reformene er på plass, mens innholdet ikke
er det. Roller endres, nye arbeidsmetoder tas i bruk,
og læreplanene forutsetter gode skolebibliotek. Det
er langt mellom idé og praksis. Skolebibliotek har
fortsatt en meget svak posisjon hva angår areal,
timetall, bibliotekkompetanse og litteratur.

Vi har for lite kunnskap og innsikt angående
skolebibliotekets plass i utdanningen. Osnes utfor-
dret skolebibliotekarer til å komme på banen og
melde seg på i skolens utvikling. Han så helt klart
for seg en utvikling fra dagens situasjon, der
skolebibliotek fungerer som et supplement til
klasseromsundervisningen, til at skolebibliotek i
framtiden kan fungere som elevenes hovedarbeids-
plass.

I reformdokumentene står det svært lite om biblio-
tek. For at reformenes intensjoner skal kunne nås
forutsettes imidlertid gode bibliotek. Hvordan
kommer man så på banen slik Osnes oppfordrer til?

Under tittelen: ”Et helt nytt grep – kan skolebiblio-
tekene erstatte barne- og ungdomsavdelingene?”
fikk vi eksempler fra Porsgrunn bibliotek på hvordan
man som folkebibliotek kan møte reformene i
skolen. Elisabeth Bergstrøm redegjorde for hvordan
folkebiblioteket har ivaretatt sin integritet som et
sted med ro, mangfold og litteraturkompetanse, i
stedet for å gli inn i rollen som skolebibliotek, slik
folkebibliotek lett gjør der det mangler gode skolebi-
bliotek. Man har allikevel felles målsettinger; nemlig
å vekke leselyst og kunnskapstørst. Her er lærerne
den viktigste ressursen, slik når man hvert enkelt

barn. Porsgrunn bibliotek har derfor satset mye på
kurs og litteraturpresentasjoner for lærere.

Tyra Mannsverk fra Vadsø folkebibliotek vektla i sitt
innlegg under samme tittel hvor forskjellig virkelig-
heten er i de forskjellige kommunene. Hun fremhevet
viktigheten av at man finner egne modeller for egen
kommune; at man definerer egne ressurser og behov,
og etablerer relasjoner som kan utvikle seg til å bli
gode tradisjoner. Det er viktig at man kjenner
hverandres virkelighet og kompetanse, og det er for
all del viktig at folkebibliotek kjenner skolens
læringsmetoder.

Elisabeth Tallaksen Rafste  fra Høgskolen i Agder
foreleste om ”Skolebibliotekarutdanningen, utdan-
ning for lagspill eller solospill?”. Her er noen hoved-
momenter:
· I dag er det gjerne et godt samarbeid mellom lærer
og elev, og mellom skolebibliotekar og elev, mens
samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar er nokså
fraværende.
· Lærere har gjerne et noe distansert forhold til
skolebibliotek, her ligger det en utfordring.
· Det er viktig å se skolebibliotekarutdanningen i
sammenheng med lærerutdanningen.
· Lærere må tørre å løse opp timeplanen og disku-
tere læringsmetoder.

I dag tilbys skolebibliotekarutdanning som et 20
vekttalls videreutdanningskurs for lærere ved
Høgskolen i Agder, også nettbasert, et viktig skritt i
riktig retning, i følge Tallaksen. I fremtiden må
imidlertid skolebibliotekopplæring få en mye mer
sentral plass i den ordinære lærerutdanningen, det er
viktig at studentene blir kjent med bibliotek i sin
praksis, og det er viktig at også rektorer og skole-
ledere har kompetanse innen skolebibliotek.

Vi fikk en orientering om Bibliotekaksjonen ved
forfatter Per Olav Kaldestad, som i denne forbin-
delse fungerer som koordinator. Bibliotekaksjonen er
et samarbeid mellom en rekke sterke aktører med
formål å styrke folke- og skolebibliotek. ”Vi har ikke

Alt under Ctrl?
-Impulser til nytenkning i skole og bibliotek i etterkant av skolereformene

Kari Hortman
Biblioteksjef,
Vikna kommune

Reformene i grunnskole og videregående skole har ført til endrede roller for både
elever, lærere og bibliotekarer. Dette var utgangspunktet for bibliotekkonferansen
”Alt under Ctrl?” som gikk av stabelen i Trondheim 25. og 26. september. Hvordan
forstår vi våre nye roller? Hvordan kan vi være med å utvikle gode arbeidsmetoder
og hva gjør vi for å utløse gode strategier?
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råd til å unnlate å satse på bibliotek” er parolen.
Man jobber for en drastisk økning i ressursrammer
fra statlig hold, bredt tilbud i litteratur og offensive
lesestimuleringstiltak for å øke leselyst og lese-
ferdighet. Sett fra undertegnedes ståsted framstår
dette som et meget prisverdig tiltak. At sterke
grupperinger utenfor biblioteksektoren engasjerer
seg i biblioteksaken er av uvurderlig betydning.

”Media, makt og mennesker” var tittelen på Eva
Bratholms innlegg. Media får en stadig mer sentral
plass i vår virkelighetsoppfatning. Vi måler virkelig-
heten utfra media, og samfunnskritikk er blitt
mediakritikk. Media har fått større makt når det
gjelder å sette dagsorden, men har vel egentlig ikke
fått mer reell makt. Interessante tanker fra en som
kjenner det godt fra innsiden. Men hadde hun
synspunkter på bibliotekets rolle? Kanskje var
hennes dårlige forhold til barnebibliotekarer den
kraftigste salven vi fikk servert under hele konferan-
sen? Hun hadde erfaring med barnebibliotekarer som
belærende kvalitetspoliti hva angår barnelitteratur,
som eksempelvis frøken Detektiv-bøkene, noe som
selvfølgelig kan oppleves som et utidig overtramp.

”Fremmer læreboka leselyst?” undrer Øystein
Rottem.  Han foreleste under denne tittelen. Han
etterlyste en mer personlig stemme i lærebøker,
annerledeshet, engasjement og estetikk; et kreativt
språk der noe settes på spill. Selv om læreboka etter
hvert vil bli mer perifer, vil den alltid være der, og
da er en fundamental endring av form og innhold
påkrevet. Han argumenterte også for at kvalitets-
litteratur i antologier til bruk i skoleverket bør være
satsingsområde. Triviallitteratur i skolen er feilslått.
”Det er bedre å kaste perler enn dritt!” ifølge
Rottem.

Elevombud  Eirik Sivertsen fra Nordland fylkeskom-
mune fortalte om ordningen fra sitt fylke der elevene
selv skal kunne velge læreverk. Dette med utgangs-
punkt i at det er læreplanen som skal være styrende,
ikke læreboka. Et tiltak for å øke elevinnflytelse, og
elevenes ansvar for egen læring. I et arrangert
intervju med tidligere elevrådsmedlem Kristian
Onarheim, ble det også satt fokus på at det er viktig
å øve seg på informasjonsinnhenting og problem-
basert læring i videregående skole, fordi dette er
læringsmetoder man møter ved høgskoler. Og at
velfungerende skolebibliotek må være en sentral del
i denne utviklingen.

Professor Finn Egil Tønnesen fra Senter for lese-
forskning redegjorde for utviklingstrekk i skrift-
kulturen under tittelen ”Ungdom og skriftkulturen i
en ny virkelighet”.  Nye kommunikasjonsformer som
chatting, tekstmeldinger og e-post er nyskapende i
forhold til ungdoms skriftkultur. Barn blir utsatt for
andre typer stimuli en før, og for en større mengde,
men har ikke mindre evne til å konsentrere seg slik
det gjerne blir hevdet. Internett fjerner autoriteter
hva angår oppfattelse av skriftkultur og dens
utvikling, og er således en videreføring av demokra-
tiseringen av skriftkulturen, en utvikling som startet

med Gutenberg. Barn må derfor lære seg å velge og
sortere, de må lære å lære, og de må oppdras til
smaksbevissthet.

Lena Lundgren , konsulent ved länsbiblioteket i
Stockholm, fokuserte på barneavdelingens formidler-
rolle inn i et nytt århundre. Hun tok opp tråden fra
Porsgrunn bibliotek med å advare mot at folke-
biblioteket tar på seg skolebibliotekets oppgaver,
fordi vi på den måten motvirker oppbygging av
skolebibliotek. Folkebibliotek og skolebibliotek må
ha tydelige identiteter for å samarbeide godt.
Folkebiblioteket bør være et frirom for kunnskaps-
søking og et alternativ til skole. Hun utfordret oss til
å se bibliotek med barns øyne, både det fysiske rom,
organisering av kunnskap og hvordan vi møter barns
spørsmål, og kom med tankevekkende eksempler fra
sin publikasjon: ”Barn frågar, kan biblioteket svara?”

Siste innlegg ved den to dager lange konferansen var
omkring lærerens nye rolle som fagperson og veile-
der. Høgskolerektor Dagrun K. Sjøhelle fra Høgsko-
len i Sør-Trøndelag foreleste. Tekstkompetanse,
tilrettelegging for egen erobring, bevisstgjøring av
forskjellige typer tekster og tekstproduksjon må stå
sentralt. Fokus på andre tekster enn læreboka og
anerkjennelse av interaksjon og sosiale relasjoner er
viktige for læringsprosessen. Man må ta utgangs-
punkt i hva eleven er engasjert i, og man må bruke
internett aktivt ved for eksempel å samle lenker til
aktuelle nettsteder.

Konferansen bestod av en rekke enkeltstående,
tankevekkende og lærerike foredrag. En meget
springende konferanse, og slik sett, noe for enhver
smak. Matnyttige opplysninger til bruk i hverdagen
på den ene siden, viktig lærdom om andres ståsted
og virkelighetsoppfatning på den andre. Intensjo-
nene med konferansen; å gi ”impulser til nytenkning
i skole og bibliotek i etterkant av skolereformene”,
og de forventingene en slik tittel gir, må for egen del
sies å ha blitt delvis oppfyllt. Kanskje hadde det
vært fruktbart å levendegjøre konferansen noe, med
å ta i bruk litt mer av de læringsmetoder som var
tema for konferansen?

Journalist Tone Mørkved kommenterte til slutt
konferansen, og hadde en helt annen forståelse og
innfallsvinkel enn undertegnede. Det er allikevel
interessant å merke seg synspunkter fra en som så
det hele utenfra. Hun var kritisk til måten vi
omfavnet nye sentrale begrep på uten å sette
spørsmålstegn ved innholdet i dem. Skole er blitt
strategi, ”viktig for landet”. De styrende begrepene
er tuftet på næringspolitiske behov. Det nyttige
menneske blir satt opp mot mellommenneskelig
samvær. Vi må huske på at vi har makt til å komme
med motforestillinger, og vi bør sette de styrende
begreper opp mot vår sosiale samvittighet, mente
Mørkved. Ord å ta med seg hjem? 
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Bak konferansen sto både Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo,
Institutt for dokumentasjonsvitenskap ved Universi-
tetet i Tromsø og Statens bibliotektilsyn, med støtte
fra Norges forskningsråds bibliotekforsknings-
program. Sammen ville de presentere nordisk
forskning om folkebibliotek under spørsmålsstillinga
”Folkebibliotekenes utfordringer ved inngangen til et
nytt årtusen - kan forskningen hjelpe oss?”

Den norske forfatterforeningens formann Karsten
Alnæs åpnet det hele, sterkt forstyrret av en brann-
øvelse som førte deltakerne ut i det fri midtveis ut i
fordraget. Men han rakk å ta utgangspunkt i lesin-
gen som en gåtefull prosess, der vår tids skjerm-
lesing ser ut til å gjøre funnet  viktigere enn forståel-
sen, og der – til tross for at tiden folk bruker på
lesing holder seg forbausende stabilt – hurtig og
overflatisk lesing vokser på bekostning av fordypnin-
gen. Han dvelte ved våre muligheter til å finne felles
målsettinger med politikerne, i å gjøre bibliotekene
til fødestuer for fornyet politisk interesse. Og som
fellesarena der lesing kan stimuleres og aktiviseres.
Alnæs mente at vi sto midt oppi en brytningstid. ”I
pessimistiske stunder tenker jeg: Regjeringen tar
sikte på en demontering av lesekulturen”. Men så
også positive tendenser, og karakteriserte bibliote-
kene som representanter for ”lesingens motkultur”,
der bestselgerne og det kommersielle er synlige
tendenser.

Lis Byberg og Øivind Frisvold så på hvilke begrunnel-
ser for bibliotek som rådde grunnen ved tre
hundreårsskifter. Leseselskapene som ble opprettet
på Sørlandet for to hundre år siden, Haakon Nyhuus
sin amerikansk inspirerte ”bibliotekrevolusjon” for
hundre år siden, og dagens overgang til informa-
sjonssamfunnet og den digitale tidsalder. Konklusjo-
nen var at folkebibliotekene fungerer best når de
”korresponderer” med verden rundt. Ellers går de i
frø. Som eksempel nevnte de dagens ungdom, som
heller vil velge fritt på en arena enn å ta for seg av

et sentralt bestemt tilbud. Bibliotekene må være i
pakt med sin tid, var hovedbudskapet!

Mer folkebibliotekhistorie kom med danske Leif
Emerek, finske Illka Mäkinen og svenske Magnus
Torstensson. Disse
innleggene vil ikke bli
omtalt her. Det gjelder
også flere andre innlegg
under konferansen.
Ikke fordi de ikke var
interessante, men fordi
hovedinnholdet har
blitt presentert på
tidligere møter, under
andre konferanser eller
i trykt form. F.eks. ble
Ellen Merete Duvolds
oppstartende fors-
kningsprosjekt om
bibliotekets rolle i
menneskers hverdagsliv
behørig omtalt i
Bibliotekaren etter
vårens store bibliotek-
møte i Folkets Hus i
Oslo. Og Duvold anmeldte like etter den ferske og
svært så interessante boka ”Gør biblioteket en
forskel?” til danskene Casper Hvenegaard Rasmussen
og Henrik Jochumsen, også i Bibliotekaren. Så
innsatsen til disse tre forskerne under bibliotek-
forskningskonferansen blir denne gangen forbigått i
stillhet her i bladet. Bortsett fra at det må nevnes at
danskenes bruk av Bourdieus livsstilsteori, begreper
som kulturell og økonomisk kapital, og karakteris-
tikkene av mennesker som hører hjemme i hver av
de fire ”himmelretningene”, stadig dukket opp i
diskusjonene under resten av konferansen.

Andre innlegg burde bli presentert og popularisert
her i Bibliotekaren. Det gjelder spennende prosjekt
og tanker som ble framført av f.eks. Cecilie Naper

Kan bibliotek-
forskning hjelpe oss?
Tekst & foto:
Erling Bergan
Redaktør

Det siste tiåret har Norge opplevd mer forskning på bibliotek enn i de foregående
hundre år til sammen. Faget vårt akademiseres. Det krever forskning. Men er det noe
ved bibliotekene som vi virkelig lurer på? Som vi trenger svar på. Noe vi ikke alle-
rede vet?  Forskning skal jo drives framover av undring og ubesvarte spørsmål. Og
den skal fortrinnsvis finne noen svar underveis. Eller noen enda bedre spørsmål.
Hvordan står det til med bibliotekforskningen i Norge anno 2000? Vi besøkte konfe-
ransen ”Forskning om folkebibliotek” på Høgskolen i Oslo i oktober.

Folkebibliotekene fungerer
best når de ”korresponde-
rer” med verden rundt,
kunne Lis Byberg melde.
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(”Biblioteket som
redskap i et litteratur-
politisk prosjekt” – et
kraftfullt og under-
holdende oppgjør med
en overbeskyttende
tendens overfor norsk
skjønnlitteratur),
Jofrid Karner Smidt
(”Bibliotekarenes
smak og litteratur-
formidlingens normer”
– et kritisk blikk på
myten om biblioteka-
rene som barn av det
gode borgerskap, med
høy kulturell kapital),

Svanhild Aabø (”Kan vi dokumentere folke-
bibliotekenes verdi?” – der hun påpekte det stabile i
den offentlige finansieringen av folkebibliotekene,
og at dette – forbausende for mange – også gjelder et
land som USA, der 93 % av folkebibliotekenes
inntekter kommer fra offentlige budsjetter), Gunhild
Salvesen (”Institusjonstypen der scientific manage-
ment overvintret? Hva kjennetegner kvalitets-
arbeidet i norske bibliotek?” – der vi fikk våre pass
påskrevet som de siste tayloristene, der inspeksjon
nedover og rapportering oppover har vært hoved-
metodene i kvalitetsarbeidet vårt), og Marit Drange
(”Biblioteket som sosial møteplass og kulturell
ressurs; En sosial institusjon i endring”).

Det er meningen at de fleste aktørene under
bibliotekforskningskonferansen vil være representert
i en bok om nordisk bibliotekforskning som er under
utgivelse i høst. Arrangørene hadde håpet at boka
kunne bli presentert under konferansen, men til det
var produksjonen kommet for kort. Men med tid og
stunder vil du kunne se mer av dette stoffet i
bokform. I denne omgang vil Bibliotekaren begrense
seg til inntrykk fra særlig ett av foredragene.

Ragnar Audunson er i ferd med å bli en slags ”grand
old man” i norsk bibliotekforskning. Både gjennom
rollen som JBIs første dekanus, hans rolle i bibliotek-
forskningsprogrammet i Norges Forskningsråd og
gjennom egen forskning. Under konferansen i
oktober snakket han om betydningen av at hen-
holdsvis politikere, brukere og bibliotekarer kan ha
hver sine sett med ”bibliotekpolitiske bilder” i
bagasjen når de forholder seg til utviklingen av
folkebibliotek. Han formulerte sitt eget forsker-
spørsmål slik:

”Folkebiblioteket skal i utgangspunktet være til for
brukerne. Det er bibliotekarene som produserer disse
tjenestene. Det er politikerne som tildeler ressurser,
som fastlegger overordnede rammebetingelser og som
har det endelige styringsansvaret. Spørsmålet blir da:
Tenker disse gruppene likt om folkebibliotekenes
rolle og oppgaver? Eller tenker de i ulike retninger?”

Audunson hevdet at den etablerte folkebibliotek-
modellen utfrodres fra ulike tunge utviklingstrender
i samfunnet. Folkeopplysningstanken utfordres av
utviklingen mot et flerkulturelt samfunn, av det som

gjerne kalles det postmoderne samfunn. Vi har
tanken om at det finnes en dannelsesmessig stige,
som bibliotekarene skal hjelpe menneskene å klatre
oppover. Men deler av befolkningen vil i dag kanskje
spørre hvorfor det skal være bedre å se på et depres-
sivt skuespill av Lars Norén, framfor å hygge seg med
Hotel Cæsar. ”Hadde det vært for noen tiår siden, så
hadde de sannsynligvis kunnet vært enige i at
populærlitteratur ikke er fullt så fin som den
høyverdige litteraturen, at de har et opplysnings-
behov”, sa Audunson, som så en annen selvbevisst-
het blant de som står bak populærlitteraturen i dag.
Andre befolkningsgrupper kan representere andre
helt utfordringer for folkebibliotekene. For eksempel
vil de som i sterk grad er folkebibliotekenes støtte-
spillere, stille spørsmål om hvorfor vi i dagens
flerkulturelle virkelighet skal legge den vestlige
kultur til grunn for bibliotekets tilbud. Og han så
markedsliberalismen som en tung utviklingstrend
som i sterk grad utfordrer folkebibliotekene: ”Er det
ikke bortimot utålelig at én yrkesgruppe skal sette
sammen et tilbud som vi
skal få lov til å velge
fra? I det som nå er en
dominerende trend i
samfunnet - er ikke den
idéen tilnærmet utåle-
lig?” Og så trakk han
fram informasjons- og
kommunikasjons-
teknologien som i seg
selv representerer en
mektig endringskraft og
som i aller høyeste grad
er integrert i de andre
utviklingstrendene. ”I
en slik situasjon er det
nettopp nødvendig å
stille spørsmålet:
Hvordan tenker ulike
aktører om i hvilken
retning folke-
bibliotekene skal og bør
gå?”

Og han fortsatte: ”Når en hvilken som helst institu-
sjon skal tilpasse seg forandringer, så gjør man
naturligvis ikke det i et vakuum. Man gjør det i en
kontekst. Man er bundet av noen normative forvent-
ninger. Man har noen historiske føringer på hva man
kan og ikke kan gjøre. Og institusjoner som skal
forandre seg, som prøver å utvikle seg, de må
tilpasse seg forventninger, standarder og normer av
forskjellige typer. Dels er det snakk om normer og
forventninger fra omgivelsene: Hva har en
institusjonstype lov til å gjøre? Vi kan bruke
institusjonstypen som vi nå er på som eksempel, en
høgskole i arbeid med forskning og kunnskapsut-
vikling. I mange tilfelle kan arbeidet lede fram til
produkter som kan selges på et marked og som
kunne gi velkomne tilskudd til et magert høgskole-
budsjett. Men det vil sannsynligvis bryte med
normene for hva en høgskole kan gjøre. Normene
kommer dels fra profesjonen selv og dels fra omgivel-
sene. Disse eksterne og interne normene, de vil stå i
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Hvordan tenker ulike
aktører om i hvilken
retning folkebiblio-
tekene skal og bør gå?
Det var hovedspørs-
målet til norsk
bibliotekforsknings
grand old man, Rag-
nar Audunson, under
konferansen om
bibliotekforskning på
Høgskolen i Oslo i ok-
tober.

Jofrid Karner Smidt kjøpte
ikke uten videre myten om
bibliotekarer som barn av det
gode borgerskap.
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et spenningsforhold til hverandre. På den ene siden
profesjonens og fagfeltets normer for hva et folke-
bibliotek kan gjøre og hvorfor vi har folkebibliotek.
På den andre siden samfunnets forventninger. For
samfunnet har bevilget penger til folkebibliotek. Og
brukerne har forventninger om hva folkebiblioteket
skal gjøre for dem.

Men dette spennings-
forholdet kan variere. I
sosialdemokratiets
glansperiode var det
sannsynligvis stor grad av
sammenfall mellom
normene som dominerte
innenfor folkebibliotek-
profesjonen, f.eks. dette
med lik tilgang til kunn-
skap og informasjon –
folkeopplysningsidealet,
og de normene som

dominerte i de politiske omgivelsene.  Da kunne
folkebibliotekarene gå ut til de politiske omgivelsene
og si: Vi har en løsning som passer veldig godt for
dere.

Men slik er det sannsynligvis ikke nå. I dagens langt
mer markedsliberale ideologiske regime  er det
rimelig å anta at spenningsforholdet er mye sterkere.
Da er det også rimelig å forvente – og det er også
min hypotese – at bildene og begrunnelsene for
hvorfor vi har folkebibliotek og hva folkebiblioteket
skal gjøre, vil utvikle seg forskjellig. Bibliotekarene
vil kanskje stå for den tradisjonelle folkeopplys-
ningstanken, mens miljøet omkring vil står for andre
mer instrumentelle og markedsorienterte holdnin-
ger”, sa Audunson.

Han pekte på det generelle fenomenet man ser i
profesjoner, at når en profesjonsideologi har satt seg,
så innebærer det et element av treghet og konserva-

tisme. ”Verdi- og normgrunnlaget til
bibliotekarprofesjonen er med på å gi
oss identitet som yrkeskorps. Når
sentrale deler av dette verdigrunnlaget
utfordres, for eksempel av markeds-
tenkning eller tenkning om at folke-
opplysning ikke lenger er aktuelt, om
det utfordres, så kaster man ikke uten
videre det etablerte på båten”, sa han
og fremholdt at slike normer kan
forsvares med til dels forbitret kamp-
vilje. Selv om man endrer seg, så går
det ikke fort nok. Spenningen øker på
et vis.

Men han trakk også fram et annet perspektiv på
dette: ”Det er ikke alltid konservatismen kommer fra
profesjonsmedlemmene. Det kan også være forvent-
ninger til hva et folkebibliotek skal være, fra miljøet
omkring, og disse kan være konservative. Forvent-
ninger som gjør at folkebiblioteket ikke ”får lov til”
å ta på seg andre og nye oppgaver. Jeg husker for
noen år siden at det var et oppslag i Bok & bibliotek,
hvor daværende kulturminister Åse Kleveland og
biblioteksjefen i Oslo uttalte seg om folke-

bibliotekets oppgaver. Det var påfallende at
biblioteksjefen i Oslo på en måte hadde en ”mo-
derne” orientering: Vi skal være informasjons-
formidlere, vi skal være et instrument i informasjons-
samfunnet. Mens kulturministeren fokuserte på det
tradisjonelle, på bokas verdi, kulturformidling og at
biblioteket skal holde boka i hevd. Så det er ofte slik
at omgivelsene setter konserverende grenser for hva
man har lov til å gjøre og hvilke tjenester man skal
produsere.”

Han fortsatte: ”Et spesielt forhold ved bibliotekene
er at de ikke ligger så veldig langt framme i den
politiske debatten som andre institusjoner gjør.
Hvordan vi skal få en skole som er tilpasset det nye
informasjonssamfunnet, det står det veldig mye om i
avisene hver dag.  Eller hvordan vi skal få et helse-
og sosialvesen som er tilpasset de nye utfordringene,
det er noe som preger den offentlige debatten. Her
er det kanskje rimelig å tenke seg at nye tanker og
ny ideer spres raskere. For bibliotekenes vedkom-
mende vil jeg kanskje forvente at så ikke er tilfelle.
Kanskje det er rimelig å forvente at nye ideer om hva
et bibliotek kan og skal gjøre først kommer i profe-
sjonen? Bibliotekaren er kanskje den første til å bli
oppmerksom på at biblioteket må prioritere f.eks.
livslang læring. Mens omgivelsene vil legge vekt på
andre forhold, kanskje fordi bibliotekene ikke er så
langt framme i den politiske debatten”.

Audunsson presenterte også noe empiri på denne
problemstillinga. Men som den gode forskeren han
er, viste han sunn undring over at terrenget ikke var
identisk med kartet. For da et representativt utvalg
av de tre gruppene politikere, bibliotekarer og
befolkning for øvrig ble bedt om å ta stilling til
hvilke tjenester de ville at folkebibliotekene burde
prioritere, så skilte f.eks. bibliotekarene seg ikke så
mye ut som forventet når det gjaldt å prioritere at
bibliotekene burde ”være redskap for livslang
læring”. 56 % av bibliotekarene mente at dette var
en prioritert oppgave for folkebibliotekene, mot 43 %
blant politikerne og 41 % i befolkningen for øvrig.
Altså større samsvar mellom gruppenes holdninger
enn Audunson forventet. Når det gjaldt å prioritere
”tjenester til elever/studenter i det regulære skole-
verket” var ulikheten noe større, og med motsatt
fordeling mellom gruppene. 41 % av bibliotekarene,
58 % av politikerne og hele 71 % av befolkningen for
øvrig ville at folkebibliotekene prioriterte slike
tjenester. For tjenester som å ”formidle litteratur til
barn” (hhv. 35, 22 og 36 %), ”formidle god fritidsles-
ing” (hhv. 38, 41 og 47 %), og ”formidle samfunnsin-
formasjon” (26, 20 og 31 %) var forskjellene ennå
mindre.

Ragnar Audunson poengterte at selv om en tjeneste
blir vurdert som noenlunde like viktig i de tre
gruppene, kan begrunnelsene være ulik. Men det
påfallende for ham var altså hvor likt de rangerte de
ulike tjenestene i hver av gruppene. Likevel mente
han delvis å ha fått bekreftet hypotesen sin, om at
bibliotekarene ser ut til å være først ute med å se
behovet for å bruke folkebiblioteket som redskap i
livslang læring. Det var på slutten av 90-tallet at
dette var nådd opp som et viktig spørsmål i den
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De danske biblio-
tek- og kultur-
forskerne Casper
Hvenegaard Ras-
mussen og Henrik
Jochumsen har
skrevet boka ”Gør
biblioteket en
forskel?” - et av
årets mest spen-
nende innspill på
den nordiske
bibliotekforsknings-
arena.

Gunhild Salvesen ka-
rakteriserte bibliote-
karene som de siste
tayloristene. Inspek-
sjon nedover og rap-
portering oppover
har vært hoved-
metodene i kvalitets-
arbeidet vårt, sa
hun.
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politiske debatten, og bibliotekarene var raskt på
banen for å prioritere denne nye gruppen studenter.
Mens politikere og folk flest i større grad så sammen-
hengen mellom bibliotek og de tradisjonelle studen-
tene. Ellers er det jo påfallende at tjenesten
”næringslivsinformasjon” er en død sild både i
profesjonen, hos beslutningstakerne og i omgivel-
sene. Denne tjenesten, som for bare få år siden var
en ny og het oppgave for folkebibliotekene, scorer
bare hhv. 0,3 og 10 % i de gruppenes prioriteringer.

Ragnar Audunson viste også hvordan de tre gruppene
svarte på spørsmålet ”Hvis det skal lages en kommu-
nal bibliotekplan og det skal formuleres et hovedmål,
hva bør dette være? Hva bør stå først i målsettin-
gen?” Her gjaldt det altså å få greie på hvordan
gruppene begrunnet folkebiblioteket som institusjon.
Kategorien ”Formidle felleskultur – dannelse” scoret
høyest, med 35 % blant bibliotekarene, 43 % blant
politikerne og 28 % blant befolkningen for øvrig.
Men bibliotekarene vurderte ”Fremmer demokrati og
likhet” som viktigste begrunnelse, med 39 %, mot
hhv. 20 % og 13 % i de andre to gruppene. Mens den
allmenne befolkning vurderte ”Nyttige i konkret
problemløsning” som viktigste begrunnelse for
folkebibliotekenes eksistens, med 29 %, mot hhv. 17
% og 18 % i de to andre gruppene. Et påfallende
resultat var ellers den samsvarende og svært lave

vurderinga av
folkebiblioteket
som ”sosial
møteplass i
kommunen”, der
hhv. 2 %, 2 %
og 3 % i de tre
gruppene
prioriterte
denne begrun-
nelsen.

Audunson så
disse resultatene
som et bevis på
at folkeopplys-

ningstanken ikke er død, og at den deles av både
politikere og bibliotekarer. Mens den instrumentelle
dimensjonen ved folkebibliotekene ser ut til å være
viktigst blant folk flest.

Han så også en viss motsetning mellom hvordan
gruppene prioriterte blant tjenestene, og hvordan de
prioriterte blant begrunnelsene. For selv om folke-
bibliotekene begrunnes med dannelsesidealet, er det
et sterkt ønske om at det brukes instrumentelt i
utdanningssammenheng. Og Audunson hadde i
materialet sitt sett at bibliotekarenes alder spilte en
rolle for hvordan folkebiblioteket ble begrunnet. De
eldre blant oss prioriterte demokrati og likhet høyere
som hovedmålsetning enn våre yngre kollegaer
gjorde.

Audunsons forskning, særlig sett i sammenheng med
Frisvold/Bybergs tese om at det går bibliotekene best
når de er i pakt med sin tid, bør være interessant å
følge opp for bibliotekpolitikere og bibliotek-
organisasjoner. Det er i det hele tatt all mulig grunn

til å spre
problemstillingene og
funnene fra bibliotek-
forskningen ut i ikke-
forskningspregede
sammenhenger i
bibliotekmiljøet. Det
vil på sikt føre til
bedre forskning, men
også til bedre biblio-
tek-praksis.

La meg til slutt nevne
en foredragsholder til
– også en ”grand old
man” i norsk
bibliotekvesen. For
Niles Windfeld Lund
har mye av æra for
både bibliotek-
forskningsaktiviteten
og utdanningstilbudet i bibliotekfagene ved Universi-
tetet i Tromsø. Og kanskje er det nettopp en danske i
Nord-Norge som må til for å få opp følgende problem-
stilling: Kan Norges jumboplass blant Nordens
bibliotekland forklares med at Norge er det minst
urbane land i Norden, og at bibliotek i bunn og
grunn er et urbant fenomen. ”Biblioteket som sosial
møteplass” peker klart på bibliotekets urbane natur.
Biblioteket som et uforpliktende sosialt rom samsva-
rer dårlig med det norsk bosettingsmønsteret.
Windfeld Lunds forskning på bibliotekene og
lokalsamfunnene på Senja viser at alle møter mellom
senjaværinger må ses på som forpliktende. Man må
hjelpe hverandre i mange sammenhenger. Man må
forholde seg til naturens begrensninger. Kunnskapen
ligger i hendene, ikke i bøkene. I dette perspektivet
kan bibliotekenes framtid vel så gjerne ligge i å være
et forpliktende møtested, heller enn et uforplik-
tende. Og internett ser ut til å være et nytt sosialt
element i bibliotekene, noe som bringer folk
sammen, heller enn at det er et uforpliktende
tjenestetilbud for de som stikker innom biblioteket.

Disse tankene til Niels Windfeld Lund representerer
på sett og vis en annen side ved bibliotek-
forskningen, nemlig den første fasen i et forsknings-
prosjekt. For han presenterte problemstillingene om
bibliotek og urbanitet som noe han lurte på, Noe han
gjerne ville forske på. Noe han vurderte å skrive bok
om. Vi håper han får realisert et slikt prosjekt, for
dette kan bli interessant.

Til slutt litt malurt i begeret: Når det legestanden
driver medisinsk forskning, dreier det seg i all
hovedsak om lever, nyrer og hvite blodlegemer. Ikke
så mye om utviklingstrekk i helsevesenet. Når det
bedrives bibliotekforskning, dreier det seg i stor grad
om utviklingstrekk i bibliotekvesenet. Ikke så mye
om vårt fagfelts ”lever, nyrer og hvite blodlegemer”.
Selv om det er all grunn til å rose og oppmuntre den
store forskningsaktiviteten som gjelder bibliotek, må
vi innrømme at denne forskningen svært ofte dreier
seg om å se med sosiologiske briller på organisering
og trender i faget. 

Svanhild Aabø forbauset forsam-
lingen: Hele 93 % av folke-
bibliotekenes inntekter i USA
kommer fra offentlige budsjetter.

Audunson så fors-
kningsresultatene
sine som et bevis på
at folkeopplys-
ningstanken ikke er
død, og at den deles
av både politikere
og bibliotekarer.
Men den instrumen-
telle dimensjonen
ved folke-
bibliotekene ser ut
til å være viktigst
blant folk flest.
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Offisielt er det ingen sensur av bøker eller tidsskrif-
ter på Cuba. Det er heller ikke noen kjent liste over
forbudte bøker. Men man vet hvilke titler myndighe-
tene liker og misliker. Med dette som bakteppe, har
det vokst fram nærmere 60 såkalte “uavhengige
bibliotek” på Cuba. Det er boksamlinger som ofte er
plassert i private hjem, med et innhold som utfordrer
myndighetene - ved å ikke være tilpasset hva
myndighetene liker. Det er ikke utenkelig at flere av
disse bibliotekene har oppstått med andre motiv enn
å spre fri informasjon og kultur. Det må forventes at
motstandere av kommunist-styret på Cuba benytter
enhver anledning som byr seg. Men det gir selvfølge-
lig ikke de uavhengige bibliotekene mindre rett til å
få lov til å eksistere.

Associated Press har møtt noen av dem som driver
slike små, uavhengige bibliotek på Cuba. Ricardo
Gonzalez, en femti år gammel tidligere tekstforfatter
for fjernsyn, driver et uavhengig bibliotek i andre
etasje av sitt privathus i den vestlige delen av
Havanna. “Vi vet at Animal Farm (Kamerat Napoleon
på norsk, red.anm.) ikke er blant myndighetenes
favoritter”, sier han, med henvisning til George
Orwells fabel om de undertrykte husdyra på en
bondegård, og hvordan den viser at rettferdige
opprør kan snu seg til ny undertrykking. “Myndighe-
tene forbyr ikke bøker, de bare gjør dem utilgjenge-
lige”, sier Gonzalez. Biblioteket hans rommer over
1000 titler, med spennvidde fra Animal Farm til
Victor Hugos Les Miserables.  På hyllene finnes også
Manhattan Transfer av John Dos Passos, tidsskrifter
fra FN og rapporter fra Amnesty International, i
tillegg til biografier om Karl Marx.

“Et politisk prosjekt som motsetter seg den cubanske
revolusjonen”, kaller Eliades Acosta de uavhengige
bibliotekene. Han er direktør ved Nasjonalbiblioteket
på Cuba. “Dette har ikke noe med ytringsfrihet å
gjøre, heller ikke med litteratur eller kultur. Hvis et
uavhengig bibliotek er en privat samling med
tekster, da er det like mange uavhengige bibliotek
som det er folk som har bøker i sine hjem”, sa
Eliades Acosta. “Hva er det folk ikke kan lese?” spør
han retorisk. “Gå til katalogen og slå opp.”

Men det er likevel folk som oppsøker de uavhengige
bibliotekene, etter å ha hørt om dem fra venner og
naboer. Myndighetene har ikke stengt dem, men
besøkende bør regne med at de blir observert og
stemplet som opposisjonelle av myndighetene.

De uavhengige bibliotekene kan ikke kjøpe bøker
selv, i de økonomisk stramme tidene som nå opple-
ves på Cuba. De er avhengige av gaver fra cubanere

Erling Bergan
Redaktør

Uavhengige bibliotek
vokser fram på Cuba

og sendinger fra utlandet. Selv om de hadde hatt
penger, så er det myndighetene som avgjør om både
klassikere og nye titler skal gjøres tilgjengelig. Det er
de som kontrollerer distribusjonen av bøker. Men
cubanere vet hvordan de skal omgå slike hindringer.
“Hete” nye titler kan komme inn med venner eller
familiemedlemmer som har vært på reise, de kan gå
fra hånd til hånd og til og med bli kopiert.

“Vi forteller
ikke folk at de
skal lese
Guillermo
Cabrera Infante
eller Carlos
Alberto
Montaner”, sier
Ramon Colas,
med referanse
til to eksil-
cubanske
opposisjonelle
forfattere.
Colas driver det
uavhengige
biblioteket i
byen Las Tunas
i det østlige
Cuba. Han tok
initiativet til
“Independent
Libraries of
Cuba Project” i
mars 1998, en
bevegelse som
nå teller 62
forskjellige bibliotek rundt om på øya. Idéen er å
“tilby en annen kulturell mulighet  ... i et land som
er vant til å lese det som deres ledere ønsker.”

At regjeringen på Cuba undertrykker opposisjonelle
er hevet over enhver tvil. At styresettet har klare
totalitære trekk er like klart. Samtidig er det verdt å
merke seg at det nettopp er dette regimet som har
avskaffet analfabetismen på Cuba. Gjennom utbyg-
ging av skolevesenet og ved hjelp av lese-kampanjer
på 60- og 70-tallet, økte andelen av befolkningen
som kan lese og skrive kraftig. I 1959 var én av fire
cubanere ute av stand til å lese. I UNESCOs World
Education Report 2000 går det fram at analfabetis-
men blant cubanere over 15 år nå er nede i 3,7 %.
Dette er eksepsjonelt i en region der f.eks. Den
Domikanske Republikk har en analfabetisme på 17,6
% og Haiti ligger på hele 53,2 %.

Reklame for en karibisk øy: Slik
framsto Cuba for amerikanerne før
revolusjonen i 1959.
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Det var i 1959 at folkeopprøret ledet av Fidel Castro
styrtet det forhatte og USA-støttede Batista-diktatu-
ret. Utdanning og helsevesen har gjennomgått en
kraftig utvikling og ligger på et høyt nivå internasjo-
nalt. Den politiske ensrettingen har dessverre
utviklet seg tilsvarende. At økonomien går på
nødbluss kan forklares ulikt alt etter hvilket politisk
ståsted man har. I førti år har USA håndhevet en
blokade mot Cuba, som i første omgang førte landet
tett på den sovjetiske økonomien, men som de siste
ti årene mer eller mindre har overlatt dem til seg
selv. USA forbyr amerikanske selskaper all handel
med Cuba, også via tredje land. Blokaden omfatter
matvarer, medisiner og andre nødvendighetsartikler,
men rammer også bøker, tidsskrifter, m.m. I 1998
stemte 157 land i FN mot blokaden, bare USA og
Israel støttet blokaden. Men det er tilstrekkelig til at
verdenssamfunnet fremdeles må være vitne til at
USA holder et solid strupetak på Cubas økonomi.

Så når den amerikanske bibliotekaren Robert Kent
kjører kampanjer til støtte for de uavhengige
bibliotekene på Cuba, er det mange som setter
spørsmålstegn ved både motivene og troverdigheten.
Men motivene til amerikaneren burde være underord-
net, hvis det han forteller er troverdig og relevant.

IFLAs kontor for ytringsfrihet og informasjonstilgang
FAIFE, har gjort sine egne undersøkelser og sin egen
vurdering. Det har resultert i publisering av en
rapport, og det har resultert i en beslutning om å
sende et brev til regjeringen på Cuba, der hoved-
punktene er at de:
- Anerkjenner utviklingen av bibliotek, leseferdighet
og utdanning på Cuba.
- Anerkjenner de vanskelige politiske og økonomiske
forholdene for Cuba.
- Ber den cubanske regjeringen respektere de
grunnleggende prinsippene for intellektuell frihet og
stoppe truslene mot de uavhengige bibliotekene på
Cuba.
- Ber den cubanske regjering, cubanske bibliotek og
bibliotekarene å holde fast ved prinsippene for fri
tilgang til informasjon og ytrihgsfrihet slik de er
definert i IFLAs erklæring om bibliotek og åndsfri-
het. 

Det er ikke langt fra sydspissen av Florida til
Cubas hovedstad Havanna. Men politisk og øko-
nomisk seiler Cuba sin egen sjø.
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I juli i år fikk jeg den glade meldinga fra
Bibliotekarforbundet at jeg skulle motta kr.
15.000 i studiestipend. Nå når jeg snart skal opp
til eksamen tenkte jeg det var på tide å fortelle

litt om hva de
pengene har blitt
brukt til.

Noen av dere vil
kanskje vagt huske
en artikkel jeg skrev
i «Bok og bibliotek»
for noen år siden
som het «Askepott
bak skranken». Det
handlet om mine
opplevelser rundt et
forsøk på å omorga-
nisere Seljord
folkeboksamling til
et kombinasjons-
bibliotek.

Fra da til nå har jeg
grublet mye over
til standen og nivået
til bibliotektjenester
i grunnskoler i

Norge. Hvorfor er de ikke mer utviklet enn som
så? Hvorfor føler jeg at jeg møter veggen når jeg
forteller skolefolk hvordan skolebibliotektjenester
kan bli?

Jeg hadde ikke lyst å synse noe om dette, ei
heller skrive noen artikler uten noen faglig
ballast. Så jeg begynte å lete etter et studium
som vil ha nok fleksibilitet til å la meg fordype
meg i dette emnet. Jeg hadde smakt på kultur-
sosiologi gjennom det første LISA10 faget i 1996-
1997 og hadde en følelse av at noe slikt kunne gi
meg innfallsvinkelen jeg var ute etter. Men å
finne et hovedfagsstudium i kultursosiologi -
særlig med mitt akademiske lappeteppe av en
bakgrunn virket håpløst. Heldigvis for meg
opprettet Høgskolen i Telemark, avd. Bø nettopp
det studiet jeg trengte.

Men penger da? Ville jeg klare jobb, alenemor-
tilværelse med tre barn og hovedfagsstudium?
Fullt studielån og stipend vil ikke tilsvare inntek-
ten jeg fikk som biblioteksjef - selv om jeg bare
har 70 % stilling. Da jeg bestemt meg for å gå ned
til 50% stilling ( jeg er tross alt ikke hel-
masochist, bare halv-masochist) var det fremdeles

mer inntekt enn det jeg hadde fått i studielån.
Men - det var ikke nok til å klare utgiftene mine.

Jeg søkte Statens bibliotektilsyn, Biblioteksentra-
len og Bibliotekarforbundet om stipend. Jeg søkte
ikke store beløp. I et fanatasifullt forsøk på å
innpasse meg SBTs og Biblioteksentralens stipend-
kriterier presenterte jeg søknaden min som
«reisestipend” basert på den eksotiske reiseruten:
Seljord-Bø-Seljord x 48.

Det er (dessverre) ikke overraskende at SBT og
Biblioteksentralen ikke kunne imøtese min
søknad. Planene mine passet ikke inn på noen av
deres skjemaer. Men lille Bibliotekarforbundet sa
«ja!», selv om jeg ikke visst om jeg kunne bygge
en hovedfagsoppgave rundt skolebibliotek-
problematikken, og selv om resten av studiet ikke
var «direkt relevant» til bibliotekarbeid.

Flere av mine medstudenter kombinerer arbeid
med dette studiet. Vi er en gruppe på ca. 15, fra
23 år til over 50. Jeg er den eneste bibliotekar.
Ellers er det to sykepleiere, en journalist, to som
jobber i kultursektoren, en i barnevernet, en
lærer, og noen heltidsstudenter. Studie er kre-
vende, spennende - og heldigvis - fleksibel. Jeg
kan anbefale det videre til bibliotekarer som vil
studere mer, men ikke ser på seg selv som
«BRODD» materiale. Hovedoppgaveforslagene
begynner å tå form. Arbeidstittel på min er
«Kunnskap-kontroll : om skolebibliotektjenester i
Norge». Jeg håper å kunne tilnærme med proble-
matikken gjennom sosiologi, antropologi, kjønns-
forskning og mer. Kvalitativ undersøkelser blant
bibliotekarer og lærere er en del av mitt arbeids-
plan. Tiden vil vise hva som er mulig og ikke
mulig å gjennomføre. To av mine medstudenter
skal se på litteratur (E. Loe og T. Vesaas) fra en
kultursosiologisk perspektiv. Ellers er oppgaver
innenfor kultur og økonomi, nysirkus, kultur og
helse, og folkedans under planlegging. Høres
dette spennende ut? Ta en titt på www.hit.no for
å lese mer om studiet! 

Melding fra en glad
Bibliotekarforbund-stipendiat
Suzanne Bancel
Biblioteksjef
Kviteseid kommune

Å finne et hovedfags-
studium i kultur-
sosiologi - særlig med
mitt akademiske lap-
peteppe av en bak-
grunn virket håpløst.
Heldigvis for meg
opprettet Høgskolen
i Telemark nettopp
det studiet jeg
trengte, forteller
Suzanne Bancel, som
gjennomfører studiet
med stipend fra BF.
(Foto: E. Bergan)
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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.

Dagpengeordningen, også kalt
arbeidsledighetstrygd, skal gi

(delvis) erstatning for tapt inntekt som følge av
arbeidsledighet. Dagpengene utgjør per dag 2,4
promille av dagpengegrunnlaget, eller 62,4% av
bruttoinntekten det siste året, begrenset oppad til 6G,
dvs. 281 700 kroner. Som en hovedregel kan man
motta dagpenger i til sammen 156 uker i strekk. Hvis
man ufrivillig mister jobben får man dagpenger fra
man melder seg som arbeidssøker. Dersom man selv
sier opp får man dagpenger først etter åtte uker. I
utgangspunktet skal arbeidssøkere si seg villig til å ta
en hvilken som helst jobb som man er kvalifisert til.
Hvis ikke risikerer man å få redusert dagpengene,
eventuelt miste de helt, for en kortere eller lengre tid.
Dagpengene utbetales for fem dager i uken. Regler for
dagpenger finner man i Folketrygdlovens kap. 4.

Heving av pengenes verdi og
senkning av prisnivået som

fremkalles ved en reduksjon av pengemengden. Det
motsatte av inflasjon.

Overføring av offentlig virksomhet
til privat eie og kontroll, som
gjelder kun deler av virksomheten.

Fast arbeid hvor arbeidstaker
ikke arbeider full tid, men har

annet arbeid, studier eller annet ved siden av. Selv om
man som deltidsansatt har en lav stillingsprosent har
man de samme rettigheter som i en fulltidsjobb, med
unntak av sykepenger hvis man tjener under 1/2 G og
at man kun har rett til betalt ferie tilsvarende stilling-
sprosenten.

DTB består av
partene i arbeidsli-
vet og har ansvar

for å utarbeide prognoser og statistikk for lønns- og
prisveksten. Deres prognoser brukes gjerne som
rettesnorer i forbindelse med tariffoppgjør.

Stillinger som plasseres
direkte inn i et lønns-
trinn, uten at det tas
hensyn til (eventuell)

ansiennitet. De mulige lønningene som kan gis for
slike stillinger oppgis innenfor et spenn av lønnstrinn.

Disponibel inntekt er den delen av
inntekten som kan brukes til
privat forbruk eller sparing. Det
betyr at utgifter som skatter og

trygdeavgifter må trekkes fra bruttoinntekten.

Dagpenger

Direkte plasserte
stillinger

Deflasjon

Delprivat-
isering

Deltidsjobb

Disponibel
inntekt

Det tekniske beregnings-
utv. for inntektsoppgj.

Egenmelding
betyr at man

kan melde fra til arbeidsgiver om
arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller
skade i inntil tre sammenhengende
dager uten å legge fram legeerklæring.
For å kunne levere egenmelding må man
ha jobbet hos arbeidsgiveren i minst to
måneder. Man kan levere inntil fire
egenmeldinger pr. 12-månedsperiode. Se
Folketrygdloven kap. 8.

Etterslep skyldes
ulik lønnsutvik-

ling mellom grupper som det er naturlig
å sammenligne. For eksempel kan
offentlig ansatte innen et yrke eller en
bransje ha fått et lønnstillegg på 6000 kroner, samti-
dig som privat ansatte ble gitt et tillegg på 8000
kroner. Etterslepet for de offentlig ansatte blir da på
2000 kroner. I påfølgende tariffoppgjør kan de
offentlig ansatte ha som krav å få kompensasjon for
dette etterslepet.  

Egenmelding

Etterslep

de
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Sogndal kommune

Bibliotekar
Det er ledig heil still ing som bibliotekar/
prosjektmedarbeidar ved Sogndal bibliotek i eit år frå 1.april
2001. Stillinga er knytta til eit samarbeidsprosjekt mellom
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, De Heibergske Samlin-
ger - Sogn Folkemuseum og Sogndal bibliotek. Prosjektet
er kalla “Lokalhistorisk spørjevev. Bok- og rettleiingsten-
este frå arkiv, bibliotek og museum” og skal i tillegg til å
prøva ut ny samarbeidsmodell og driva referanseteneste
på Internett, katalogisere litteraturen ved museet og fylkes-
arkivet. Prosjektet er knytt opp til eit overordna nasjonalt
prosjekt “Skjermkontakt med lokalhistorien”. Det vert vid-
are samarbeidd med Sogn og Fjordane fylkesbibliotek gjen-
nom prosjektet “Fjognedok” om katalogisering av lokalhis-
torisk artikkelstoff.

Arbeidsoppgåvene vil primært vera katalogisering, ordning
og tilrettelegging av litteraturen ved museet, men det vil òg
vera oppgåver knytta til katalog og boksamlingane ved
folkebiblioteket og fylkesarkivet. Det er i stor grad snakk
om eldre, unike boksamlingar.  Noko arbeid med den fel-
les referansetenesta på Internett kan vera aktuelt, sjå http:/
/sporjevev.sffarkiv.no  Arbeidsstad vil vera museet og folke-
biblioteket. Internett og bibliotekprogrammet Bibliofil vert
nytta. Det vil bli gitt opplæring.

I prosjektet er det òg tilsett prosjektleiar i 40% stilling. Meir
informasjon om prosjektet er å finna på biblioteket sine
heimesider http://www.sogndal.folkebibl.no

Til stillinga vert det i utgangspunktet kravd godkjend ut-
danning som bibliotekar, men annan relevant høgare ut-
danning kan også vera aktuell. Det vert lagt vekt på røyn-
sle frå katalogiserings- og referansearbeid i bibliotek, in-
teresse og kunnskapar innan lokalhistorie og IKT, praksis
frå arbeid i bibliotek, arkiv og museum og evne til å sam-
arbeida og arbeida sjølvstendig.

For søkjarar med godkjend bibliotekarutdanning er stillinga
plassert i stillingskode 7026, lønsramme 10.1-10.5 (lst. 23-
32). For søkjarar med annan relevant høgare utdanning
vert stillinga plassert i stillingskode 6511, lønsramme 7.1/
10.1-10.5 (lst. 20/23-32) avhengig av utdanning. Arbeid-
stakar vert tilsett på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av
gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Pensjonsordning
i KLP.

Nærare informasjon om stillinga kan ein få ved å vende
seg til prosjektleiar Gerd Vik eller biblioteksjef Susanne
Daae-Qvale ved Sogndal bibliotek.

Søknad med CV og rettkjende attestar vert å senda Sogn-
dal bibliotek, pb 154, 6851 Sogndal innan 05.01.01.

LARDAL KOMMUNE

Lardal kommune er en liten kommune
med ca 2400 innbyggere i hjertet av Vest-
fold med et aktivt lokalsamfunn som sat-
ser på tilflytting, økt næringsvirksomhet,

kultur og miljø. Kommunen har skisenter, langrennsarena,
laksefiske, flott turterreng og rikt dyreliv, aktivt
organisasjonsliv og gode oppvekstkår for barn og unge.
Lardal, med administrasjonssenter i Svarstad, er sentral
plassert på Østlandet med under en times kjøretid til om-
kringliggende byer og Sandefjord Lufthavn Torp.
Grenlandsekspressen er et godt kollektivtilbud på strek-
ningen Skien - Oslo med flere avganger daglig.

Ved Lardal folkebibliotek er det ledig stilling som

BIBLIOTEKSJEF  Ny utlysning

Når vår biblioteksjef går av med pensjon ved årsskif-
tet, har vi ledig 100% stilling som biblioteksjef i
stillingskode 7439.

Vi søker etter en person:
� som har eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. for

bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende god-
kjent utdanning.

Vi kan tilby:
� Selvstendig og utfordrende arbeid
� Trivelig arbeidssituasjon i et bibliotek som er lokali-

sert sentralt i bygdesenteret.
� Nært samarbeid med kulturkontor og skole.
� Hjelp til å skaffe husvære.
� Lønn etter avtale.

Biblioteket bruker Mikromarc biblioteksystem og har
internett-tilknytning.

Vi vektlegger:
� Kreativitet, effektivitet og selvstendighet.
� Samarbeidsevne.
� Evne til å bruke de muligheter som ligger i

informasjonsteknologien.

Tilsetting på vanlig kommunale ansettelsesvilkår.
Nærmere opplysninger fås ved henvendels til biblio-
teksjef Ragnhild Sjulstad, tlf. 33 12 85 62 / rådmann
Trond Sørlie, tlf. 33 12 80 05.

Søknadsfrist 20.12.00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes:

Lardal kommune
Rådmannen
3275  Svarstad
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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. Nasjonal-
biblioteket 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 informasjons-
tjenester, 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 universitetsbibliotekbygningen i Drammensveien 42 og har ca. 130 tilsatte.

Førstekonsulent (vikariat)
(lpl. 90.103, kode 1067, ltr. 32-45 avh. av kvalifikasjoner)

Fra 1. februar 2001 er det ledig et vikariat i ca ett år i stilling som førstekonsulent.
Stillingen er plassert ved Kultur- og informasjonsstaben, som har ansvar for kulturformidling og utadrettet
informasjonsvirksomhet ved NB Oslo. Kulturformidlingsområdet omfatter utstillinger, publiseringsvirksomhet
og kulturarrangementer, blant annet foredrag og seminarer. Informasjonsoppgavene omfatter utarbeidelse av
informasjonsmateriale, redigering og vedlikehold av nettsted (eksternvev), profileringstiltak og kontakt med
presse og media.

Den som tilsettes, vil arbeide med kulturformidling og utadrettet informasjonsvirksomhet i samarbeid med
informasjonssjefen og de ulike avdelingene ved NB Oslo.

Viktige arbeidsoppgaver vil være utforming, oppdatering og videreutvikling av NB Oslos nettsted i nært sam-
arbeid med avdelingen i Rana og Nasjonalbibliotekarens stab. Vedkommende vil få ansvar for å produsere og
publisere innhold til sidene, holde kontakt med bidragsytere i organisasjonen samt delta i den strategiske
videreutviklingen av nettstedet. Biblioteket benytter verktøyet NetObjects Fusion i arbeidet med nettsidene.
Andre arbeidsoppgaver er tilrettelegging av brosjyre- og informasjonsmateriell samt oppgaver i tilknytning til
planlegging og arrangement av kulturarrangementer.
Den som tilsettes vil delta i redaksjonsutvalget for Biblioteknett Norge, et av sektornettene under kulturnett
Norge.

Til stillingen søkes en person som har
� høgre utdanning på høgskole/universitetsnivå eller annen relevant utdanning og praksis
� god skriftlig og muntlig fremstillingsevne,
� kulturkompetanse og erfaringsbakgrunn fra arbeid med utvikling av nettsider og nettsted
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Sissel Nilsen, tlf. 23 27 60 00,
eller avdelingsbibliotekar Kristin Hagelid, tlf. 23 27 60 89.

Nasjonalbiblioteket tilbyr sine ansatte
� bedriftslegeordning
� medlemsskap i Statens pensjonskasse (premien er 2 % av brutto lønn)

Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo,
Personalkontoret, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo

Søknadsfrist: 15. desember 2000
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BÆRUM KOMMUNE

Bærum bibliotek
Spesialbibliotekar,
stillingskode 7027.04.

Ved hovedbiblioteket i Bærum er det fra januar år 2001 ledig 100% stilling som spesialbibliotekar  med ansvar
for ”Boken kommer avdelingen”,  stillingskode 7027.04, ltr. 33. Lønnen er under vurdering.

Hovedbiblioteket ligger på Bekkestua, og vi har en stor filial i Sandvika med integrert forvaltningsbibliotek.  I
tillegg har vi tre mindre filialer, samt bibliotektjeneste på Ila landsfengsel. Bekkestua bibliotek har musikk-
avdeling, skoleavdeling, lokalhistorisk samling, innvandrersamling og oppsøkende tjenester overfor grupper
som ikke kan komme til bibliotekene. Bærum bibliotek har til sammen 61 årsverk fordelt på 80 ansatte.

”Boken kommer tjenesten”, Skoleavdelingen, bibliotektjenester for PUH og biblioteket på Ila landsfengsel
utgjør en avdeling med til sammen 5,2 stillingshjemler som er ledet av en avdelingsleder. ”Boken kommer”
tjenesten har 1,5 årsverk. I tillegg til spesialbibliotekar er det en kontorfullmektig i 50% stilling. I dag betjenes
ca. 80 hjemmeboende lånere og 17 institusjoner i Bærum. Biblioteket har egen sjåfør til hjelp i dette arbeidet.

Spesialbibliotekarens primære arbeidsoppgave vil være å formidle litteratur til eldre og syke som ikke selv kan
komme til biblioteket. Tjenestens virksomhet og arbeidsområde er under vurdering, og spesialbibliotekaren
vil ha store påvirkningsmuligheter.

Bærum bibliotek ønsker å videreutvikle sitt arbeid med opplæring i og bruk av internett for hele seniorgruppen
i kommunen. Tilbudet til nå har vært en årlig Seniorsurf-dag, introduksjon til internett i små grupper og inter-
nettkafe. Et samarbeid med kommunens 14 eldresentre er i startfasen. Boken kommer tjenesten er tenkt å
spille en aktiv rolle i utformingen av og i gjennomføringen av dette arbeidet. Biblioteket har eget kursrom til
bruk i dette arbeidet.

Daglig arbeidssted vil være på Bekkestua bibliotek. Stillingen vil inngå i vaktplanen for voksenavdelingen på
Bekkestua bibliotek. En kveldsvakt og en lørdagsvakt hver 4. uke må påregnes.

Vi ønsker en aktiv og fleksibel person med evne til å arbeide selvstendig, men som samtidig liker å jobbe i
team. Søker bør være utadvendt og serviceinnstilt med god evne til å kommunisere. Gode litteraturkunnskaper
er en fordel. Erfaring med bruk av Internett og verdensveven som verktøy i en pedagogisk sammenheng, vil
bli vektlagt. Det kreves bibliotekarutdanning fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende.

Nærmere opplysninger ved avdelingsleder Ellen Øyno eller ass. biblioteksjef Hans Christian Holtfodt,
tlf. 67 11 69 00.

Søknad vedlagt CV, kopi av vitnemål og attester sendes
Bærum bibliotek,  Presterud allé 2-4, 1357 Bekkestua

Søknadsfrist 20. desember 2000.
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA

Postnr.        Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.      Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

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

Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.

E-post:
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Finnmark

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

Troms

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

Nordland

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

Trøndelag

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

Møre og Romsdal

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

Sogn og Fjordane

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

Hordaland

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

Rogaland

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

Sitatet:
«Derfor var det med ikke så liten grad av lettelse at han omsider oppga sitt formålsløse liv
som ung mann, og noe sent, søkte en målrettet utdannelse som bibliotekar. Med det var
også hans ungdoms drøm om at han egentlig var forfatter borte.»

Fra Dag Solstads roman T. Singer. - Oslo ; Oktober, 2000.  


