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Det er typisk Finn Jarle å bruke Bibelen som vern mot virkeligheten. Den
mørkeblå teologen trives best midt foran kanonmunningen.

Finn Jarle er en sjelden mikstur av hard kristenkrigs-retoriker og sjarme-
rende og vennlig levemann. Og han har en fabelaktig evne til å engasjere folk,
få dem til å stå på kanten av bedehusstolen og juble med. Derfor bør TvNorge
passe seg. Finn Jarle får ting til å skje. Finn Jarle kunne solgt grillpølser i
skjærsilden.
  - Nei, jeg er ingen flink selger. Jeg er altfor blyg til det.
  - Javisstja, for blyg …
  - Jahahahaha. Ja, her blir man kastet ut på noen tv-skjermer, så tror folk at
man ikke er blyg. På skolen var jeg så beskjeden at jeg ikke våget å åpne
munnen.
  - Er det sant at din mor måtte kjøpe klær til deg helt til du ble voksen?
  - Jajajaja, det er bokstavelig sant. Jeg våget ikke gå inn i en forretning.
Hjemme på Laksevåg hadde vi en liten guttegjeng på tre-fire stykker, og utenfor
den sirkelen var jeg helt funksjonshemmet. Jeg hadde planlagt et liv som
bibliotekrotte jeg.

Fra intervju med Finn Jarle Sæle, Bergens Tidende 17. mars 2001, s. 38

Finn bibliotekrotten
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Lederen har ordet

Siri Sjursen
Forbundsleder

Med årets stortingsmelding nr.27 «Gjør din plikt - Krev din rett! Kvalitetsreform av høyere utdanning» har
utdanningsreformene nådd universitet og høgskoler, som kronen på verket: De store skolereformene
gjennom 90-årene. Vi har sett nærmere på kap.12: Bedre studiefinansiering.

Meldingen presenterer høye mål, både for å bøte på åpenbare mangler ved dagens undervisningssystem - for
eksempel manglende oppfølging av den enkelte student - og for å legge til rette for en effektivisering i
retning av å redusere antallet studerende til fordel for arbeidslivet. Regjeringen foreslår en ny finansierings-
modell som skal premiere institusjonene for kvalitet og intensitet i studietilbudene, og slik bidra til delt
ansvar mellom student og institusjon. (Vi håper selvsagt at bibliotekene regnes med som virkemiddel for å
høyne kvaliteten på læringsmiljøet.)

Et sentralt mål er å hjelpe studentene til å gjennomføre studiene med fornuftig tids- og kostnadsbruk. Høyere
total studiestøtte skal demme opp for økte levekostnader, motivere til fulltids studieinnsats og motvirke
behovet for arbeid ved siden av studiene. Større stipendandel skal dessuten stimulere og motivere folk som
kvier seg for å opparbeide en relativt svær studiegjeld, altså gi reelle muligheter for alle som ønsker å studere.
Men stipendandelen blir stipend først når studiet er dokumentert fullført.

Total studiestøtte er foreslått økt fra 7000 til 8000 kr pr måned, mens stipendandelen foreslås økt fra 30 til ca
39 %. Det vil si at hele økningen innlemmes i stipendandelen, mens lånesummen blir den samme som på
dagens nivå. Støtteordningen vil bli lik for utenlandsstudenter. Evt. skolepenger kommer i tillegg. Ordningen
med en avskrivning i lånesum ved gjennomført normert studietid skal beholdes. Dette er en ekstra bonus til
de flinke og målrettede, men kan slå urettferdig ut for dem som velger uvanlige kombinasjoner, prøver og
feiler, eller av ulike grunner trenger lengre tid enn «normert»- noe det skal finnes rom for. Total studietid
som gir rett til studiestøtte skal være 8 år, inkludert forsinkelser. Det skal også være mulig å få støtte til
etter- og videreutdanning, men først etter tre års karenstid etter fullført grunnutdanning. For å motvirke økt
eksamenspress i et kortere studieløp, skal utdanningsinstitusjonene se på oppfølging av studentene og ulike
eksamensformer.

Når det gjelder tilbakebetaling, vil Lånekassen bli pålagt å etablere en mer fleksibel og moderne
tilbakebetalingsordning slik at den enkelte tilbakebetaler i større grad kan tilpasse nedbetalingen til utviklin-
gen i egen betalingsevne. Rentefritak i studietiden og muligheter for utsettelse av tilbakebetaling og andre
lettelser vil fortsatt gjelde.

Hva er nytt og hva er bra? Tilstrekkelig studiestøtte til livsopphold som øker levestandarden for fulltids
studerende og som holder tritt med økning i leveomkostningene, særlig boutgifter. Den foreslåtte økningen i
stipend er så å si lik forslaget fra høringsinstansene (40%). Dette synes etter vår mening likevel for lite, men
kan sees som et viktig skritt i riktig retning. Sluttsummen på lån og renter ved tilbakebetaling vil fortsatt
være temmelig høy.

Det kan synes bra å korte ned på studietiden gjennom en tilpasning av de norske eksamensgradene til
bachelor og master degree. Det er samtidig viktig, mener vi, at utdanningssystemet gir mulighet for mer
tidkrevende faglig fordypning. Dette har med nasjonens totale kunnskapsnivå og -kvalitet å gjøre.

BF besøkte nylig studentene i Tromsø og ved JBI for om mulig å blåse nytt liv i disse miljøenes interesse for
fagforeningsarbeid. Vi opplevde gode dialoger og interesse for noen aktuelle problemstillinger. BF har bruk for
studentenes engasjement i saker som gjelder høyere utdanning og levekår for studenter generelt. Vi mener det
også er nok av saker som angår bibliotek- og dokumentasjonsstudentene spesielt, der fagforeningen kan
brukes mer aktivt. Det er en utfordrning for BF å finne en samarbeidsform som kan aksepteres av travle
studenter. Deres anliggender er også våre! 
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Fredag 2. mars hadde BF Finnmark årsmøte i Kir-
kenes. Oppslutningen var ikke like god som den
har vært tidligere, bare 7 av 30 medlemmer del-
tok. Kanskje fordi møtet ble avholdt i arbeidstida

og medlemmer uten verv ikke får permisjon
med lønn for å delta?

Årsmøtesakene gikk fort unna, den nye lede-
ren i lokallaget heter Marit Kristine Ådland
og jobber ved Sør-Varanger bibliotek. Etter
lunsj var det Mona Magnussen fra BF sentralt
som snakket om ny hovedsammenslutning og
ny organisering av lokallagene. Som mange
andre steder i landet ble det i Finnmark ut-
trykt motvilje mot å havne i LO, mens YS er
til å leve med. De motforestillingene som var
til ny organisering av lokallagene gikk på at
makta blir sen-
tralisert, at det
må søkes om

penger sentralt for alt man vil gjøre.
Andre igjen mente at denne ordninga
var bedre enn at noen lokallag ble
sittende med penger på bok.

En gledelig utvikling i Finnmark er
at BF nå har nådd et medlemstall på
30! Ca. 75 % av fylkets bibliotekarer
er med i BF. Forholdene i fylket er
små og oversiktlige, så alle nye bi-
bliotekarer som kommer hit får en
telefon fra styret om hvorfor de straks
bør melde seg inn i BF, hvis de ikke
har gjort det før de kom hit.

I lokallaget ønsker vi å
synliggjøre oss på kon-
feranser etc. i Nord-
Norge, men det er dyrt å
kjøpe standplass og BF
sentralt har heller ingen
utstillingspakke som
kan lånes. Vår plan er
derfor å være levende
stand på bl.a. den nord-
norske bibliotek-
konferansen i Tromsø til
høsten. Vi skal få tryk-
ket opp t-skjorter med
BF-logoen foran og bilde
av innmeldingsskjemaet

og teksten Meld deg inn her! på ryggen. Under armen skal vi ha
det som finnes av informasjonsmateriell om BF, innmeldingsskjema,
bokmerker og pins. Med dette oppnår vi at ingen trenger å opp-
søke vår ene stand, de vil se oss overalt! Kanskje en idé for flere?

Med innmeldings-
skjema på t-skjorta

Deltakerne på årsmøtet, fra venstre: Laila Blindheim, Marit
Kristine Ådland, Merete Bratteteig, Roger Dyrøy, Lillian E.
Rushfeldt, Marit Slungård Rushfeldt og Kasper Vejen. (Foto:
Mona Magnussen)

Det nye styret i BF Finnmark; Laila
Blindheim, Alta bibliotek, Marit Kristine
Ådland, Sør-Varanger bibliotek og Roger
Dyrøy, Finnmark fylkesbibliotek, avd.
Hammerfest. (Foto: Lillian E. Rushfeldt)

Mona Magnussen
snakket om ny hoved-
sammenslutning og ny
organisering av lokalla-
gene. (Foto: Lillian E.
Rushfeldt)

LILLIAN E. RUSHFELDT

Bibliotekarer gjør mer
enn å finne fram bøker
om undulater

Det gjelder også i Bygland i Setes-
dal, hvor biblioteksjef og BF-medlem
Grethe Ueland Hunshamar har per-
misjon fra biblioteksjefstillingen for
å overta som leder for nytt
Vinmonopolutsalg i nabokommunen
Evje og Hornnes. Selv sier den fer-
ske polbestyreren til pressen på åp-
ningsdagen at forskjellen fra bokhyl-
ler til flaskehyller ikke er så stor: det
gjelder å systematisere, holde orden
og veilede kunder. BF-veteran i Ag-
der Ingebjørg Aagre kommenterer
dette slik: ”Tenkte vi det ikke - bi-
bliotekarer er som poteten og kan
brukes til det meste!”

Journalistene avviser
LO-invitt

Lederen av LO-forbundet Handel og
Kontor (HK), Sture Arntzen, ønsker
å etablere et stort serviceforbund i
LO, der både Norsk Journalistlag (NJ)
og Norsk Grafisk Forbund inngår. -
Helt uaktuelt for oss, sier NJ-leder
Olav Njaastad som svar på invitten.
- Av presseprinsipielle årsaker har NJ
alltid lagt vekt på å være fri og uav-
hengig. Vi vil være mest mulig uav-
hengig, fordi vi organiserer journa-
lister. Men vi snakker både med LO
og YS på grunnplanet, og det er vik-
tig. Vi viser også solidaritet og sam-
arbeidsvilje når det gjelder, slik vi
blant annet gjorde i forhold til Gra-
fisk under streiken i fjor, sier Olav
Njaastad til Norsk Journalistlags
hjemmeside.

På bibliotekstudentenes
dagsorden

Vi er litt sent ute med å melde fra
om dette. Men en knakende god
dagsorden blir aldri uaktuell. Saken
er den at bibliotekarstudentene ved
Høgskolen i Oslo har sitt Student-
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OLA EIKSUND
Varamedlem til forbundsstyret

Tirsdag 13. mars avvikla Agder BF sitt årsmøte
i Kristiansand. Av lokallagets 52 medlemmer
møtte hele 14 av disse på årsmøtet. Med bak-
grunn i det har stått å lese om deltagelse an-
dre steder i landet, kunne avtroppende leder i
BF Agder, Ingebjørg Aagre, si seg fornøyd med oppmøtet!

De obligatoriske årsmøtesakene, med valg av nytt styre og
landsmøtedelegater, var unnagjort på en halvtime. Det avtroppende
styret hadde sørget for å rydde god plass til debatt om de viktig-
ste landsmøtesakene.

Og da avtroppende forbundsstyremedlem Gro Heide Råmunddal
innledet om tilknytning til ny hovedorganisasjon og ny organisa-
sjonsmodell for BF, steg temperaturen flere hakk. Det var blan-
dede føleslser som kom fram i forbindelse med valg av hoved-
sammenslutning – LO eller YS. Det som skapte mest debatt var at
mange viktige spørsmål omkring de ulike alternativene ikke sy-
nes å være avklart. Særlig gjaldt dette usikkerhet om hvordan YS
faktisk ville stille seg til BFs krav om selvstendig forhandlings-
rett. Det signaliseres at ledelsen i YS er positive. Men hvordan vil
KFO forholde seg til en medlemssøknad fra BF? Og hvordan vil
KFO forholde seg til vårt krav om selvstendig forhandlingsrett?
Denne usikkerheten var viktige signaler for landsmøtedelegatene
å ta med seg.

Den fine temperaturen holdt seg når debatten dreide over på
forbundsstyrets forslag til endringer i BF’s organisasjonsmodell.
Det var brei enighet om at intensjonene bak endringene var gode
og riktige, men flere mente at forslaget hadde konsekvenser som
synes å være lite gjennomtenkt. Mange så behovet for styrking
av tillitmannsapparatet. Det som skapte debatt var styrets for-
slag til ”fylkeslagenes” posisjon i den framtidige organisasjonen.
Hvordan vil det gå med enkeltmedlemmer med en slik modell?
Hvem skal hjelpe disse? Skal det organiseres nye regionale løs-
ninger?!? Burde ikke ”fylkeslagene” motta noe tilskudd for å løse
slike ”regionale” oppgaver?

Spørsmålene var mange – svarene noen færre, men debatten gav
delegatene til landsmøte gode signaler på hva BF-Agders med-
lemmer ønsket svar på når disse viktige sakene kommer opp på
det forestående landsmøte. 

Temperatur under
årsmøtet i Agder BF

utvalg (SU), og virksomheten sin har
de lagt ut på veven. Både dagsorden
før møtene og referatene etterpå.
Mandag 18. september 2000 ble det
innkalt til SU-møte med bl.a. føl-
gende poster på dagsorden:
    «4. Motivasjonskurset
         - Hvem har lyst til å dra?
     …
     5. Økonomi
         - Hvor mye penger har vi?
     …
     6. Bibliotekarfesten tirsdag.
         - Trengs det noen til å gjøre

     noe?»
Dette må regnes som en forbilledlig
møteinnkalling. Her går man rett til
sakens kjerne. Spørsmålet om hvem
som var motivert til å dra på lyst-
kurset - eller omvendt - falt vi spe-
sielt for. Hvem sa at den ironiske
generasjonen var død?

Stipend mot rasisme

Oslo Journalistklubb går nye veier for
å få flere journalister med minoritets-
bakgrunn i avisredaksjonene. Nylig
fikk alle Oslo-avisene tilbud om et
stipend som tilsvarer en måneds
lønn, forutsatt at arbeidsgiveren dek-
ker et tilsvarende beløp. Håpet er at
journalister med minoritetsbakgrunn
kan få en sjanse til å vise sine fer-
digheter - og kanskje ende opp med
fast jobb.

Arbeidsløse innvandrere

Mens arbeidsløsheten økte fra 2,4 til
2,5 prosent for hele befolkningen
mellom november 1999 og novem-
ber 2000, økte den fra 6,6 til 6,9 pro-
sent blant innvandrere, melder Sta-
tistisk Sentralbyrå. Folk med bak-
grunn fra Øst-Europa var den eneste
innvandrergruppen der ledigheten
gikk ned. Flest arbeidsløse er det
blant innvandrere fra Afrika, med
12,9 prosent. Førstegenerasjons-
innvandrere fra vestlige land ligger
ellers bare litt i underkant av 1 pro-
sentpoeng over arbeidsløshets-
prosenten for hele landet. Den er la-
vest for innvandrere fra Norden med
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2,7 prosent. Lavest arbeidsløshets-
prosent av alle hadde innvandrer-
kvinner fra Norden med 1,9, som er
under landsgjennomsnittet. Finn-
mark og Rogaland hadde den høy-
este registrerte arbeidsløsheten blant
innvandrere med respektive 8,4 og
6,6 prosent målt i forhold til
befolkninga 16-74 år. Finnmark var
også det fylket som hadde den stør-
ste økningen fra november 1999 til
november 2000, på 2,1 prosentpo-
eng.

Flest svensker

Det siste offentliggjorte tallet over
antall innvandrere i Norge gjaldt
1.1.2000, og viste at 282 500 perso-
ner hadde innvandrerbakgrunn. Det
tilsvarer 6,3 prosent av folkemeng-
den i landet. Slik Statistisk sentral-
byrå definerer innvandrer-
befolkningen, er 238 500 første-
generasjonsinnvandrere og 44 000
andregenerasjonsinnvandrere. Det er
personer med bakgrunn frå Sverige
som utgjør den  største innvandrer-
gruppa i Norge med 23 200. Pakista-
nere kommer på andreplass og dan-
skene på tredje. På de ti siste årene
har innvandrerbefolkninga økt med
114 100. Tallet på personer fra ikke-
vestlige land økte i denne perioden
med 96 000. Personer med ikke-vest-
lig bakgrunn utgjør nå to tredjede-
ler av innvandrerbefolkninga og 4,2
prosent av folketallet i alt. Av
innvandrarbefolkninga i Norge var
det ved det siste årsskiftet 140 800
menn og 141 700 kvinner, altså en
jevn fordeling mellom kjønnene. Et
stort kvinneoverskudd finner vi blant
innvandrerne fra Thailand, Filippi-
nene og Russland der respektive 83,
73 og 70 prosent er kvinner. En tred-
jedel av alle som inngår i
innvandrarbefolkninga bor i Oslo.
Deretter følger Bergen, Stavanger,
Bærum og Trondheim.
Innvandrerbefolkninga i Oslo økte
med 5 000 personer fra året før, og
utgjør nå 18,7 prosent av folketal-
let. Den klart største gruppa innvan-
drere i hovudstaden er personer med
pakistansk bakgrunn, som teller 17
400 personer.

I Molde møtte jeg 11 deltakere som hadde tatt kjærleikens fergere-
iser, kjørt et stykke, eller bare gått litt, for å kunne samles til
årsmøte i rosenes by. Etter at pizzaen var fortært, kunne det
erfarne fagforeningsmennesket Grethe Simonsen lose de frammøtte
gjennom årsmøtesakene. Styrets beretning viste at det var gjort
et rekrutteringsframstøt overfor 7 bibliotekarer som ikke hadde
meldt seg inn i BF, og forsamlingen ville gjerne vite litt om dette.
Styret forventet i hvert fall én innmelding med det første, en
annen hadde markert ønske om å forbli i et annet forbund, mens
for de resterende fem visste man ikke sikkert. Regnskap, hand-
lingsprogram og budsjett gikk greitt gjennom som foreslått. Val-
gene gikk også greitt, og alle som valgkomiteen foreslo ble valgt
med akklamasjon.

Allerede under budsjett-punktet duk-
ket de nevnte landsmøtesakene opp. For
er det så nødvendig å ta fra lokalla-
gene egne budsjettmidler, slik forbunds-
styret foreslår? Lokallagsleder Rannei
Husby Furre syntes det ble litt tung-
vint å be om at én og én utgift skulle
søkes om dekning for fra BF sentralt.
Og dermed var en viktig motforestilling
mot landsmøtesaken om BF-organise-
ring flagget. Forbundsstyrets begrun-
nelse for å endre lokallagenes rolle, var
det imidlertid stor enighet om.

Når det gjaldt hvilken hovedorganisa-
sjon BF skal slutte seg til etter at AF
oppløses til sommeren, viste det seg å
være like stor enighet i Møre og Roms-
dal BF som i alle andre lokallag jeg har
besøkt eller hørt rapporter fra. Argu-
mentene taler for YS. Ingen overdrevne
hurrarop, men heller ingen store mot-
forestillinger. YS er helt greitt! Verken
mer eller mindre.

ERLING BERGAN
Redaktør

BF i øst og vest:

Stor enighet om ny
hovedorganisasjon

Mye er likt og noe er ulikt. Jeg har
vært på fire årsmøter i BFs lokal-
lag, med Møre og Romsdal som
første stopp og studentene på

bibliotekarutdanninga i Oslo som siste. Og mel-
lom dem var jeg på årsmøtene i Sogn og Fjordane
og Hedmark/Oppland. Synspunktene som kom-
mer fram har i flere spørsmål vært svært like,
spesielt når det gjelder de to viktige landsmøte-
sakene om ny hovedorganisasjon og endring i
BFs egen organisering.

Grethe Simonsen er et meget erfarent
fagforeningsmenneske. Til daglig er hun
biblioteksjef i Aukra kommune. Her leder
Grethe årsmøteforhandlingene i Møre og
Romsdal BF. Ved siden av seg har hun Anne
Elin Øvrebø (Kristiansund) og Guri Asak
Nilsen (Rauma) lengst til høyre. (Foto: E.
Bergan)
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Høgskolegruppene
vokser

Den samlede sysselsettinga i Norge
vokste med 3 prosent fra 1997 til
2000, viser tall fra Statistisk Sentral-
byrå (SSB). Det var i fjor totalt
2.269.000 i arbeid. Av dette var
497.000 innen det SSB kaller
høgskolegrupper. Og denne gruppa
vokste med hele 13 prosent i den siste
treårsperioden. Det var bare én an-
nen kategori som vokste sterkere i
denne perioden, og det var de aka-
demiske yrkene. De økte med 19 pro-
sent til 238.000 sysselsatte i 2000.
Kategorien kontoryrker sank med 10
prosent, til 202.000 sysselsatte i fjor.
Innen kategorien høgskoleyrker er
det nå grunnskolelærerne som er den
største gruppa med 73.000 i jobb.
Sykepleierne er nest størst med
48.000 i arbeid. Blant de mindre grup-
pene finner vi 9.000 journalister og
informasjonsmedarbeidere, og 5.000
bioingeniører.

Burde bibliotekarene få
fredsprisen?

Et utsagn av vinneren av Nobels lit-
teraturpris i 1978, Isaac Bashevis
Singer, er oversendt redaksjonen av
den aldri hvilende bibliotekar og BFer
Morten Haugen. Utsagnet fra Singer
er som balsam for en bibliotekarisk
sjel, så vi bringer det like godt in
extenso:

«Libraries and librarians played a very
big part in my life. When I was young
my passion for books was so great
that I was ready to walk 20 miles to
read a new book. My love for books
became also love for librarians. I have
come to the conclusion that they are
the kindest people of the whole world
and also genuine idealists.

I have never heard a case of a librarian
who became a millionaire. I am now
old but my love for the librarians is
stronger than ever. I have never heard
a case of a librarian throwing a bomb
at a library or even at a writer no

I tilknytning til dette spørsmålet, ble det en spennende menings-
utveksling på slutten av møtet i Molde. Mange av BFs medlemmer
er gamle 68-ere, eller vi kan regnes som varianter over et slikt
tema. Vi kan godt like en del av den solidariske retorikken i LO-
forbundene, selv om vi regner det som uaktuelt å gå inn som
”nyttige idioter” for Kommuneforbundet eller Norsk Tjeneste-
mannslag igjen. I dette bildet kan det være mange sider ved de
lokale forhandlingene som kan falle oss tungt for brystet. Eller
som Gudrun Refstrup uttrykte det på møtet: - Jeg så gjerne at vi
kunne unngå å få forhandlingene inn i det lokale miljøet, der
lønnsøkninger kan bli avhengige av trynefaktor og forhandlernes
evner til å få kravene gjennom, sa hun. Gudrun Refstrup er bi-
blioteksjef i Fræna kommune.

-  I min kommune er vi
10.000 innbyggere, vi er
tett på hverandre og for-
handlingene kan bli alles
kamp mot alle. Jeg ser
samtidig at det kan være
fordeler ved å ha denne
ordningen, spesielt etter
at BF kom på banen. Men
prinsippielt ville jeg altså
gjerne ha sluppet dette, sa
Gudrun Refstrup til Biblio-
tekaren etter møtet, og
setter dermed ord på det
tvisynet som mange BFere
føler i dette spørsmålet.

Blant de unge biblioteka-
rene blir holdningene til
lokale forhandlinger ut-
trykt på en annen måte. Anne Husøy, bibliotekar ved Molde bi-
bliotek, tok heller utgangspunkt i hvordan forhandlingsverden
ser ut: - Vi har ikke så mange andre valg. Når det først legges opp
til forhandlinger om en lokal pott, må vi prøve å få mest mulig av
disse pengene til våre medlemmer. Skal bibliotekarer øke lønna
si, må vi gjøre det slik. Det er vanskelig å få hele stillingsgrupper
opp i sentrale forhandlinger, sa Anne Husøy. Hun la vekt på at vi
måtte bruke de metodene vi har, for å oppnå en mer rettferdig
lønn.

Men synspunktene er ikke lenger fra hverandre enn at Gudrun og
Anne nikket bekreftende til mye av det den andre sa. Så for av-
gjørelsen om hovedsammenslutning, hadde den noe ulike vekt-
leggingen av sentrale forhandlinger ingen betydning. YS er helt
greitt. Men for kommende diskusjoner i BF om lønnspolitikken,
lover dette høyere temperatur. Vi ønsker Gudrun, Anne og flere
til velkommen i Bibliotekarens spalter når forberedelsene til neste
tariffoppgjør drar seg til!

Etter en vanvittig vakker naturopplevelse oppover med Rauma-
banen, kunne jeg nyte gjestfriheten til bibliotekarene i det indre
østlandsområde et par dager. Til Lillehammer bibliotek kom det i
underkant av ti kollegaer for å gjøre opp årsstatus for Hedmark/
Oppland BF. Men før møtet kunne ta til, ville vi ha Trond Minken
og Grethe Borgen til å vise oss rundt i det flotte nye biblioteket.
En kulturell perle er det, men med alt for kort åpningstid og for
lite personale.

Årsmøtet i Hedmark/Oppland BF begynte med en årsberetning
som viste merkbar medlemsvekst. Og årsmøtet avsluttet med en
offensiv debatt om hvor mange nye medlemmer det var realistisk
å verve i år. Oppgangen siste år var fra 44 til 49. To av de fem nye

Gudrun Refstrup (t.v.) og Anne Husøy var ikke helt
enige i synet på lokale forhandlinger. Men at BF hadde
oppnådd mye lokalt, var de ikke uenige om. Gudrun er
biblioteksjef i Fræna kommune og Anne er bibliotekar
ved Molde bibliotek. (Foto: E. Bergan)
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matter how bad he is. And whenever
I tried to say a bad word about the
fellow writer they always defended
him or her and tried to find
something good about him.

I feel strongly that the librarians
should get the Nobel-Peace-Price not
only this year but year after year. I
am going to recommend them to the
Nobel Commitee in Oslo. Meanwhile
my greetings and my thanks for
beeing what you are.”

Isaac B. Singer døde i 1991, uten å
ha sett sitt ønske oppfylt. For øye-
blikket kjenner vi ikke til noen an-
nen forfatter som jobber for at vår
yrkesgruppe kollektivt skal få Nobels
ferdspris. Det burde det være. For vi
har jo fremdeles unnlatt å kaste bom-
ber på våre egne arbeidsplasser eller
på dårlige forfattere. Og det burde jo
gjøre oss fortjent til en fredspris?

KFO og STAFO utreder
felles organisasjon

KFO og STAFO er begge forbund i YS,
på henholdsvis kommunalt og stat-
lig tariffområde. De inngikk i fjor en
samarbeidsavtale, som bl.a. gjelder
felles bruk av juridiske tjenester,
samarbeid om møter og seminar lo-
kalt, m.m.. Nå ønsker de å gå et skritt
videre og utrede «alle forhold knyt-
tet til å etablere en felles organisa-
sjon, samt anvisning av alternative
løsninger og en anbefaling av løs-
ning». De skal ha denne utrednin-
gen klar før 1. juni 2001.

Felles elektronisk fag-
bibliotek

ELF er en forkortelse som står for
ELektronisk Fagbibliotek. Det er et
forprosjekt initiert av NUUB (Nasjo-
nalt utvalg for universitetsbibliotek-
ene) med formål å gi anbefalinger om
videre samordnet satsing på dette
området innen universitets- og høg-
skolesektoren. En sluttrapport skal
være klar 31. mai i år. Formålet med

var fra høgskolebibliotek, og to var fra videregående skoler. Så
dette er et lokallag i vekst, både i høyden og bredden! I forsøkene
på å verve flere, var et av argumentene man møtte at faren for å
bli tillitsvalgt var større i BF enn i andre forbund, pga antall
medlemmer lokalt. Et synspunkt under møtet gikk på at dette
kunne snus til et positivt poeng for BF. At BF satset på nettverk
av tillitsvalgte, satset på dem, viste til resultatene det ga å ha
tillitsvalgte som representerte akkurat vår yrkesgruppe, osv.

Under diskusjonen om handlingsplan for lokallaget, var det at
det kom forslag om å konkretisere punktet om ”Verving av nye
medlemmer”. En deltaker luftet ideen om 20 nye medlemmer. En
annen foreslo 10. Det siste ble vedtatt. ”For å være realistisk”,
som det ble sagt. Så kom ikke her og kall østlendingene for sid-

rumpa, for dette
er altså folk som
mener 20 %
medlemstilvekst
på ett år er et pas-
selig realistisk
mål!

Det var forbunds-
lederen sjøl, Siri
Sjursen, som
hadde tatt turen
til Lillehammer
for å innlede om
de to spesielle
landsmøtesakene.
Diskusjonen om
hovedorganisa-
sjon viste stor til-
slutning til forsla-
get om YS-med-
lemskap, akkurat
som i Møre og

Romsdal. Og i spørsmålet om endring i BF-organiseringa, var det
også tilslutning til forbundsstyrets tankegang. Akkurat i spør-
målet om håndtering av økonomien i lokallagene, var det nok
motforestillinger mot forbundsstyrets forslag. Det er ikke
uttenkelig at det kommer forslag fra Hedmark/Oppland-benken
eller Møre & Romsdal-representantene under landsmøtet, om at
lokallagene skal beholde egen kasse.

Det må spesielt nevnes at Hedmark/Oppland BF nå er et lokallag
med to av tre styremedlemmer fra statssektoren, og at det nett-
opp er på den sektoren de ser gode muligheter til å verve en del
nye medlemmer i løpet av året. Lokallaget har tre høgskoler innen
sitt rekrutteringsområde. Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i
Gjøvik og Høgskolen i Hedmark har alle medlemmer i BF, men det
er fremdeles flere som er i andre forbund eller uorganisert, enn de
som er med i BF. Kommende årsmøteperiode kan føre til endrin-
ger i dette bildet, om entusiasmen blir omgjort til resultater.

Veslemøy Grinde Karlsen hadde vært leder av lokallaget siste året
og kunne vise til gode resultater, selv om hun ikke var noe erfarent
fagforeningsmenneske da hun tok til. Med delt jobb mellom Tyn-
set bibliotek og Nord-Østerdal videregående skole, og et lokallag
som selv finnmarkinger må innrømme at det er størrelse over, er
det grunn til gi ekstra ros til Veslemøy for perioden hun ledet BFs
eneste lokallag uten kystlinje.

Ny leder i Hedmark/Oppland BF er Klaus Jøran Tollan, bibliotekar
ved Høgskolen i Hedmark. Egentlig er han ikke helt ny, for han

�

Det nye styret i Hedmark/Oppland BF består av, fra venstre:
Elin Linge Hermansson (Høgskolen i Hedmark), Klaus Jøran
Tollan (Høgskolen i Hedmark) og Lise Gelting Andresen (Elve-
rum bibliotek). Klaus Jøran er valgt til leder av lokallaget.
(Foto: E. Bergan)
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forprosjektet er å utrede innhold,
organisering og finansiering av et
nasjonalt elektronisk fagbibliotek.
Hovedresultatet vil være en rapport
med vurderinger, planer og anbefa-
linger. Arbeidet skal dels munne ut i
en akkvisisjonsplan for lisensiering
av fulltekstressurser, med hovedvekt
på elektroniske tidsskrifter, og dels
i en tjenesteplan for et elektronisk
fagbibliotek, som også inkluderer
elektroniske tidsskrifter som en in-
tegrert del. Målgruppen for tjenes-
tene skal være brukere av norske fag-
og forskningsbibliotek. Prosjektet
har en budsjettramme på en halv
million kroner, hvorav BIBSYS og de
fire universitetene bidrar med
100.000 kroner hver. Prosjektleder er
Ole Husby fra BIBSYS.

Sammendrag i BIBSYS

BIBSYS starter opp med et nytt pro-
sjekt i år som muliggjør registrering
og visning av sammendrag, melder
årets første utgave av BIBSYS-nytt.
Forskjellige typer innholdsin-
formasjon skal kunne registreres,
som innholdsfortegnelse, bokomtale,
vaskesedler, mm. Selve beskrivelsen
må være i tekstformat, men kan f
eks være ren tekst/HTML o l. Det vil
bli laget et web-basert registrerings-
skjema for innlegging av sammen-
dragene. Mulighetene for automatisk
avlevering av slik informasjon vil bli
vurdert. Objektposter som har sam-
mendrag vil få lenker til disse i
BIBSYS WebSøk. BIBSYS planlegger
å starte prosjektet i april, men ho-
vedtyngden av arbeidet vil foregå
utover høsten.

Konkurranse om topp-
verv i IFLA

Fra IFLA Headquarters meldes om tre
bekreftede kandidater til president-
vervet i organisasjonen. Nå har IFLA
endret styringssystemet sitt, slik at
en valgt president først sitter 2 år
som ”President-Elect”, dvs. en slags
læresvenn under sittende president.
Deretter har vedkommende vervet

ledet lokallaget også for et par år siden. Med seg i styret har han
kollega Elin Linge Hermansson ved samme høgskole, og Lise Gelting
Andresen ved Elverum bibliotek.

En uke seinere er det Sogn og Fjordane sin tur til å gjøre opp
status. Vi var 12 medlemmer til stede, i et lokallag med 30 med-
lemmer. Årsmeldinga viste at perioden hadde vært preget av lav
aktivitet fra lokallagsstyrets side. Men det er like fullt mange
tillitsvalgte som har gjort en meget god jobb i de lokale forhand-
lingene i året som gikk. Dermed var bakteppet for den ene
landsmøtesaken greitt satt opp. For i Sogn og Fjordane er de
positive til endringene i BFs organisasjonsmodell som forbunds-
styret går inn for. Med litt forbehold mot at økonomien ikke skal
håndteres lokalt i det hele tatt lenger. Med over 20.000 kroner på
bok i lokallaget, er det likevel klart at noe må gjøres.

Også i Sogn og Fjordane BF er YS grei skuring. Ingen alternative
forslag dukket opp, ingen kritikk mot forbundsstyrets håndte-
ring og ingen kampavstemninger fikk temperaturen i taket hos
sindige sunnfjordinger, nordfjordinger og sogninger denne kalde
mandagskvelden i Hafstad videregående skole i Førde. Med ny
hovedorganisasjon og endring i lokallagets rolle, kan det bli spen-
nende dager for nyvalgt leder Anne Siri Fardal Bruteig. Med seg i
styret har hun Siri Ingvaldsen og Anne Sagen.

Det siste lokallagsmøtet jeg skal berette fra, avviker en del fra de
andre. BF har nemlig eget lokallag for bibliotekstudentene ved
Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag. Dette lokallaget har knapt fungert i inneværende
landsmøteperiode, og det er det nok mange grunner til. Bibliotek-
studentene har mistet det tette miljøet etter at utdanninga flyt-
tet fra Dælenenggata til Bislet. Denne skjebnen deler de med mange
andre utdanninger, uten at det hjelper. I tillegg er vel ikke orga-
nisasjonsarbeid øverst på ønskelisten for dagens studenter. De får
studentutvalget til å fungere, og da er det vel ikke plass til mer
organisert aktivitet. Dessuten har BFs forbundsstyre og sekreta-
riat ikke vært spesielt aktive overfor studentmiljøet i Oslo i denne
perioden.

Forbundsleder Siri Sjursen hadde tatt konsekvensen av denne si-
tuasjonen, og inviterte bibliotekstudenter til kombinert oriente-
ringsmøte om BF, kurs i jobbsøking, og med etterfølgende års-
møte i lokallaget for de som er medlemmer. Det kom 7-8 studen-
ter, og de var nysjerrige, lyttende og spørrende. Spesielt nestle-
der Hanne Fosheims orientering om forsikringsordninger, og ikke
minst Siri Sjursens gjennomgang av prosessen med å søke jobb,
fanget studentenes interesse. Her var det matnyttige tips på lø-
pende bånd. Interessen for fagforeningsmedlemskap var nok vakt.
Men det vil være for sterkt sagt at BF hadde noe gjennombrudd
på JBI denne dagen.

Årsmøtet i studentlaget ble, som vi nok hadde ant på forhånd,
ikke mulig å gjennomføre. Det blir dermed ingen delegater fra
BFs studentlag i Oslo på landsmøtet 20. april. Trolig vil det også
komme forslag om å nedlegge dette som eget lokallag, og inn-
lemme studentmedlemmene som vanlige medlemmer i Oslo/Akers-
hus BF. Det er på sett og vis logisk, og tilsvarer Tromsø-studente-
nes organisasjonsforhold til BF. At Bibliotekarforbundet ikke kan
nøyes seg med dette, er en annen sak. For her bør det nye for-
bundsstyret kjenne sin besøkelsestid og utvikle kontakten med
studentutvalgene ved bibliotekutdanningene, både i Oslo og
Tromsø. 
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Norske Bibliotekansattes Landsforbund (NBL),
en av de største aktørene på fagforenings-
arenaen i bransjen vår, er nå et avsluttet ka-
pittel. For ti år siden hadde de 850 medlem-
mer, hvorav over halvparten var bibliotekarer.

De var en faktor å ta hensyn til da Bibliotekarforbundet ble stif-
tet på begynnelsen av nittitallet. Men de valgte å se negativt på
etableringen av BF og opplevde et skred av utmeldelser midt på
nittitallet da BF sto klar til sin første forhandlingsrunde.  Siden
har overgangene til BF fortsatt og NBL har måttet innse at noe
måtte gjøres. Fusjon med andre kulturarbeidere i KFO ble løsnin-
gen. Og fra mai 2001 er altså NBL blitt historie.

På åttitallet var det én gruppering av folkebibliotekansatte i LO
og én i YS. Det var klare ideologiske overtoner når bibliotekarer
valgte medlemskap, men dette har bleknet etter som årene har
gått. LO-gjengen i KBF (Kommunale Bibliotekarbeideres Foren-
ing) og YS-gjengen i NBL hadde til og med håndfaste følere ute
overfor hverandre. På begynnelsen av åttitallet ga de ut et felles-
nummer av sine to tidsskrifter, et påfallende tegn om at mange
ønsket å komme forbi delingen i flere organisasjoner.

KBF kjørte løpet helt ut, prøvde å samle bibliotekansatte innen
flere LO-forbund gjennom utvidelsen av KBF til BAF (Bibliotek-
ansattes Fellesorganisasjon). Men etter noen år ble det åpenbart
at man befant seg i en blindvei og KBF/BAF ble nedlagt gjennom
et solid flertall i uravstemming. Kort tid etter meldte flere hun-
dre bibliotekarer fra KBF/BAF-tida seg som medlemmer i det ny-
startede BF. Og i tiden etter har verken Norsk Kommuneforbund
eller noe annet LO-forbund maktet å få til noen meningsfylt sær-
organisering av bibliotekansatte. Og antallet bibliotekarer i LO-
forbund, spesielt i Norsk Kommuneforbund, er en brøkdel av hva
det var før BF kom på banen.

Nå er det altså NBLs tur til å takke for seg. Spådommene deres om
at BF ikke ville få forhandlingsrett og mislykkes i lokale forhand-
linger, viste seg feil etter kort tid. NBL mistet troverdighet som
organisasjon for bibliotekarer, mange meldte seg ut og rekrutte-
ringa stoppet opp. Blant de bibliotekarene som fremdeles er med-
lem av NBL, er nok de fleste igjen av lojalitet til en forening de
har brukt mye tid i. Slike begrunnelser finner man også en god
del av i Norsk Kommuneforbund. Hvis man attpåtil har verv, eller
nettopp har hatt det, så er det ekstra vanskelig å melde seg over
i et annet forbund. Men selv disse begrunnelsene begynner å miste
sin virkning etter hvert.

Det er en smule oppsiktsvekkende at NBL avvikles nå i år uten at
dette vedtas på noe årsmøte. Nåværende NBL-leder Kari Viddal
begrunner dette overfor Bibliotekaren med at realitetene i saken
ble drøftet på fjorårets årsmøte i NBL, at saken har vært ute på
høring, og at det er riktigere å snakke om fusjon med andre for-
eninger heller enn nedlegging. Men NBL har vært et yrkesfaglig
tilleggstilbud for medlemmer i KFO som jobber i alle slags kom-
munale bibliotek. Fusjonen gjelder andre KFO-medlemmer bare

Så var det slutt
for NBL

ERLING BERGAN
Redaktør

som President i 2 år, med en ny ”Pre-
sident-Elect” under seg. De tre som
nå ønsker å bli ”President-Elect” for
perioden 2001-2003, og deretter Pre-
sident i perioden 2003-2005 er Nancy
John fra USA, Kay Raseroka fra Bots-
wana og Børge Sørensen fra Danmark.
Det er videre 11 bekreftede kandi-
dater til sju ledige plasser i det nye
”Governing Board”, som er IFLAs
høyeste styringsorgan mellom kon-
gressene. De elleve er Alex Byrne fra
Australia, Moon-Hyu Choi fra Sør-
Korea, Ekaterina Genieva fra Russ-
land, Françoise Lemelle fra Frankrike,
Derek Law fra Storbritannia, Sally
McCallum og Gary Strong fra USA,
Sissel Nilsen fra Norge, Ellen Tise fra
Sør-Afrika, Jianzhong Wu fra Kina og
Ana Maria Peruchena Zimmerman fra
Argentina. De sju som velges skal
sitte i ”Governing Board” i to år fra
august 2001. Avstemmingen vil
foregå ut mai måned, og resultatet
kunngjøres tidlig i juni. Nåværende
president i IFLA heter Christine
Deschamps, og hun er ikke på valg.

Norsk LabourStart

Stedet der fagorganiserte begynner
dagen på nettet» er slagordet til en
ny nyhetstjeneste om fagforenings-
spørsmål, med navnet Norsk
LabourStart. Initiativtager til den
norske versjonen er Espen Løken og
Forskningsstiftelsen Fafo. Espen Lø-
ken er utdannet bibliotekar og var
tidligere hovedtillitsvalgt for de NO-
PEF-organiserte i oljeselskapet Saga.
I dag er han forsker i Fafo, en
forskningsinstitusjon med en histo-
rie som viser en klar sosialdemokra-
tisk forankring.

På denne bakgrunnen er det ingen
overraskelse at nyhetstjenesten
Norsk LabourStart har et visst LO-
preg. Nå produserer ikke denne tje-
nesten nyhetsoppslagene selv, men
lenker opp mot et utvalg av de åpent
tilgjengelige kildene som andre har
lagt ut, både fra media, fagforbund
og andre. De tilbyr videre en liten
programlinje (script) som
webmastere kan tilføye hjemme-
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YS-forbundet Presse- og Mediaansattes Forbund (PMF) har eta-
blert en samarbeidsavtale med HK-media, som er en del av LO-
familien. PMF presiserer samtidig at det er uaktuelt å gå ut av YS
og inn i LO. PMF og HK har henholdsvis 1.600 og 2.600 medlem-
mer innen aviser, periodisk presse, etermedier og forlag. PMF har
de siste to årene utredet og diskutert sin organisasjonsmodell.
Samarbeidsavtalen som nå er inngått mellom PMF og HK omfatter
både tariffpolitikk, bransjepolitikk og konsernfaglig samarbeid.
De to organisasjonene skal blant annet avholde felles tariff-
konferanse og nedsette et samarbeidsutvalg som skal utarbeide
forslag til felles tariffpolitikk.

En av de mer langsiktige målsettingene med samarbeidsavtalen
er å etablere gode løsninger for det stigende antallet ansatte innen
multimedia og elektroniske kommunikasjonsbedrifter. Men HK-
leder Sture Arntzens ønske om å danne et stort service- og medie-
forbund i LO, med både Norsk Grafisk Forbund og Norsk Journa-
listlag, blir blankt avvist av journalistene. Det er også tydelig at
PMF langt ifra er like ambisiøse som HK når det gjelder planene
om et framtidig storforbund for medieansatte. PMF har ikke til
hensikt å forlate YS, selv om ledelsen ønsker å gå ut av sammen-
slutningen Privatansattes Fellesorganisasjon og etablere PMF som
et selvstendig forbund under YS-paraplyen. 

innen kulturområdet. Dermed ser det ut til at f.eks. bibliotekarer
i videregående skole gitt på båten. Det samme gjedler forvaltnings-
bibliotekarer og dokumentalister i fylkeskommuner, sykehus-
bibliotekarer, m.m. At den lange NBL-historia avsluttes på en så-
pass utydelig måte, er nok et tegn på at organisasjonen i realite-
ten hadde kommet til veis ende allerede for flere år siden. Det
som skjer nå er nok også et tegn på at rekrutteringsgrunnlaget
heller er det merakntile personalet i folkebibliotek, enn bibliote-
karer i kommunal sektor.

Det er et landsmøte i begynnelsen av mai som skal sjøsette det
som kalles Kulturforbundet i KFO. NBLs nåværende leder Kari Vid-
dal er med i interimstyret. De andre partene i dette prosjektet er
en annen yrkesfaglig tilleggsorganisasjon i KFO kalt Kultur-
arbeidernes Landsforening, og en liten gruppe musikere og musikk-
pedagoger. De siste er et resultat av at KFO-foreninga Norsk Musi-
ker- og Musikkpedagogforening fusjonerte med Norsk Musikerfor-
bund og Norsk Kantor- og Organistforbund i år, og at den nye
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) med sine 6 300 medlemmer
vedtok å slutte seg til LO. Noen aksepterte ikke avgjørelsen og
ble igjen i KFO.

Det er altså ikke all verdens fundament under det litt pompøse
navnet Kulturforbundet. Trolig vil dette føre til at ytterligere en
del bibliotekarer melder overgang fra NBL/KFO til Bibliotekar-
forbundet. Og dette vil nok bli spesielt aktuelt hvis BF kommer
inn som selvstendig forbund i YS etter 1. juli i år.

I følge NBL-leder Kari Viddal skal NBL nå ved veis ende ha 500
medlemmer, hvorav 200 skal være bibliotekarer. 

YS og LO samarbeider
om mediaansatte

sidene sine, slik at de fem siste
nyhetsoppslagene i Norsk
LabourStart automatisk kommer opp
inne i deres egne hjemmesider, med
overskriften ”Norsk LabourStart -
nyhetstjeneste for fagbevegelsen”.
Utformingen av denne overskriften
er styrt av Espen Løken/Fafo via
scriptet som er lagt inn, og kan en-
dres av dem så lenge scriptet er lagt
inn. Hvilke nyhetsoppslag som duk-
ker opp, vil også være styrt fra Es-
pen Løken/Fafo.

Måten dette er gjort på, er nok prak-
tisk og kjærkomment for mange
organisasjonsfolk som har vev-sidene
som en tilleggsoppgave de aldri får
tid til å gjøre bra nok. Men det er
også prinsippielle sider ved denne
tjenesten, som det er grunn til å dis-
kutere. Hvem kommer til å drive
Norsk LabourStart om et år eller to?
Er det ikke trolig at det finnes aktø-
rer som vil se det attraktivt å ha hånd
om en tjeneste som går direkte ut
til så mange organisasjoner, i en form
som kan se ut som godkjent nyhets-
prioritering fra organisasjonens side?

Kunnskapsorganisa-
sjonsdager i mai

Kunnskapsorganisasjonsdagene ved
Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og
informasjonsstudiene, har i år temaet
«Digitale dokumenter i bibliotek og
arkiv : kunnskapsorganisasjon og
kunnskapsforvaltning». Det er før-
steamanuensis Ragnar Nordlie som
står for opplegget, som går av sta-
belen 28.-29. mai i Oslo. Følg med
på JBIs kurssider http://
www.hio.no/JBI/kurs/ for nærmere
informasjon.

Initiativ for Kosovo-bi-
bliotekene

Det har blitt enighet om et initiativ
for videre oppbygging av folke-
bibliotekene i det krigsherjede
Kosovo. Dette skjedde i en serie med
møter som nylig ble holdt i Pristina.
The Kosova Libraries Consortium holdt
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sitt andre arbeidsmøte 7. mars i år.
Konsortiet består av bl.a. FN,
UNESCO, Nasjonalbiblioteket i Kosovo
og IFLA, og ble dannet i oktober i
fjor for å fremme utviklingen av bi-
bliotekene i Kosovo. Arbeidet base-
rer seg på undersøkelsene Frode Bak-
ken og Carsten Frederiksen gjorde i
regionen forrige vinter, omtalt i Bi-
bliotekaren 4/2000.

Samarbeid mellom
Swets Blackwell og IBM

Swets Blackwell og IBM har inngått
en avtale om utvikling av web-ba-
serte produkter og tjenester innen
informasjonsbehandling. Det dreier
seg om håndtering av abonnement
online, og tjenestene vil bli presen-
tert for brukerne utover sommeren
2001. I første omgang vil Swets
Blackwell sine firmakunder få tilbud
om online-bestilling av abonnement.
I den andre fasen vil kundene få til-
gang til full abonnementskontroll
online, med bestilling, avbestilling,
purring, osv. Geert Visscher, toppsje-
fen i Swets Blackwell, sier at de plan-
legger å utvide produktspekteret til
å omfatte online-behandling av bok-
bestillinger og nyhetstjenester, gjen-
nom strategiske samarbeidsavtaler
med andre IT-firmaer. Swets Black-
well er verdens største tidsskrift-
agent. På verdensbasis omsetter
Swets Blackwell årlig for nærmere 10
milliarder norske kroner. De har av-
delinger i 19 land verden over. I Norge
er de representert med firmaet som
tidligere var Narvesen og NIC Info,
men som nå altså heter Swets Black-
well.

Uvisshet for LO-lærerne

Skolenes Landsforbund utreder sin
framtid. Fusjon med andre LO-for-
bund kan være aktuelt, bekrefter
forbundsleder Gro Standnes overfor
fagbladet I Skolen. Forsknings-
stiftelsen Fafo er i gang med å ut-
rede mulige løsninger, som vil bli
presentert på forbundets landsmøte
i Bergen etter påske.

”Bibliotekarforbundet i Østfold registrerer med uro at
Råde kommune ikke vil utvide biblioteksjefstillinga i
Råde fra 50 til 100 %..:” Slik innleder lokallagsleder
Anne Woje et brev til de politisk ansvarlige i Råde kom-
mune før jul. Bakgrunnen er at tidligere biblioteksjef

hadde en hel stilling som var delt likt mellom skole og kultur,
men der hun i virkeligheten jobbet ca 90 % i biblioteket, der
behovet er størst. Kommunen ville lyse ut 50 % biblioteksjef-
stilling, og det reagerte Østfold BF på. Råde er en av fire gjenvæ-
rende kommuner i Østfold som ikke har tilsatt fagutdannet bi-
blioteksjef. Østfold BF mener de nå har en anledning til å opp-
gradere stillinga til 100 %, slik at de reelt kan tiltrekke seg
fagutdannete søkere.

Men Råde kommune lyste ut halv stil-
ling som biblioteksjef. Dermed mottok
de også protest-brev fra BF sentralt.
”Hvordan kan man kreve – noe arbeids-
giverne ofte gjør – at biblioteksjefen som
virksomhetsleder skal drive forsvarlig i
redusert stilling? Det forventes at biblio-
teket skal holde publikumsvennlige åp-
ningstider og tilby god service til kom-
munens innbyggere. Det skal samarbei-
des med skoleverket for å bidra med
bibliotekfaglig kompetanse. Biblioteket
skal utvikle og tilrettelegge tilbudene
etter demokratiske prinsipper og tidens
krav, særlig med tanke på IKT og den
viktige voksenopplæringsreformen. Sam-
tidig har biblioteket en sentral sosial
funksjon for ulike grupper: Barn og ung-
dom og innbyggere med fremmed-

kulturell bakgrunn, for å nevne noen. Det sier seg selv at med en
biblioteksjef i 50 % stilling, blir bibliotekets yteevne sterkt redu-
sert. Er det dette Råde kommune ønsker for sitt bibliotek?”, skri-
ver forbundsleder Siri Sjursen blant annet i brevet til medlem-
mene i Oppvekst- og kulturutvalget i Råde kommune.

Og henvendelsene fra BF sentralt og lokalt gikk ikke upåaktet
hen for de lokale media. Lokallagsleder Anne Woje fikk plutselig
henvendelser fra både radio og aviser. I Fredrikstad Blad ble det
et større oppslag under overskriften ”Protesterer mot Råde –
Bibliotekarforbundet mener det er for lite med biblioteksjef i halv
stilling”. Artikkelen begynner slik: ”- Er Råde kommune så fattig
at den ikke har råd til skikkelig biblioteksdrift? spør Anne Woje i
Bibliotekarforbundet, Østfold”.

Dette er en viktig sak for BFs medlemmer, og et eksempel på flott
profilering av BFs holdninger til dette spørsmålet. Vi gratulerer
Anne Woje med høy mediaprofil, og kommer tilbake i neste num-
mer med informasjon om hvordan det går i Råde kommune. 

Østfold BF ber Råde
kommune satse mer
på bibliotek

ERLING BERGAN
Redaktør
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Deichmanske bibliotek trenger nye lokaler. I løpet av
nittitallet har en rekke alternativ bygninger og tom-
ter blitt lansert. Men enten har de gått til kommersi-
elle aktører, eller så har politikerne vært ute av stand
til å samle seg om et alternativ. I fjor ble det vedtatt
å utrede to alternativ, nemlig Postterminal-bygningen og Vest-
banetomta. Nå ser det ut til å gå mot en avklaring. Aftenposten
meldte 15. mars at byrådet med Erling Lae i spissen har bestemt
seg. De vil bygge nytt bibliotek på Vestbanetomta. Og SV sikrer
flertall i bystyret. Dermed kan det se ut til at den årelange ørken-
vandringen for Deichmanske omsider er over.

Det nye biblioteket har en prislapp på 600 millioner kroner og
kan stå ferdig allerede i 2005. Dermed kan det se ut til at de 3000
bibliotekfolka som kommer til Oslo for å delta på IFLA-konferan-
sen i 2005, kan bli presentert for et splitter nytt folkebibliotek.
Det er bystyret som skal avgjøre plasseringen av biblioteket, og
de får saken til behandling før sommeren. Hvis bystyret sier ja til
Vestbanen før sommeren, kan Statsbygg utlyse arkitektkonkur-
ranse for bibliotek, kinosenter og fredsmuseum i høst.

- Saken har
vært et offer
for politisk
beslutnings-
vegring, sier
byrådsleder Er-
ling Lae til Af-
tenposten. - Vi
har nylig hatt
møte med
Statsbygg som

eier tomten. De mener bibliotek er en god idé. Da er det ingen
grunn til å nøle. Beliggenheten er svært god for et bibliotek, sier
Lae. Han er opptatt av at et bibliotek, sammen med et kinosenter
og et fredsmuseum, vil trekke mye folk til Vestbanen. - Dermed
bryter vi det mest mislykkede grepet som er gjort i Oslo sentrum:
Det fullstendig døde vest-Vika. Også Rådhusplassen er blitt et
goldt område, som folk haster forbi. Det dette området mangler,
er mennesker, fastslår Erling Lae.

Arbeiderpartiet vil derimot kjempe videre for å legge biblioteket
mot øst og Postgirobygget. SV i Oslo bekrefter at de støtter valget
av Vestbanetomta. - Ja, vi kaster oss inn med full støtte, sier
gruppeleder Kari Pahle til Aftenposten. - Nå må vi sørge for at vi
får det biblioteket vi har diskutert i 15 år. Vestbanen er et utmer-
ket valg, særlig etter at vi fikk trikken over Rådhusplassen. 

Byrådet velger
Vestbanen

ERLING BERGAN
Redaktør

Statistisk Sentralbyrå
uten bibliotekar-
statistikk

Statistisk Sentralbyrå utarbeider sta-
tistikk over sysselsettinga i landet,
blant annet fordelt på yrker. Etter-
som statistikken er basert på utvalgs-
undersøkelser, blir usikkerhets-
marginene større dess mindre yrkes-
gruppene er. De har satt en nedre
grense på 5.000 sysselsatte i en yr-
kesgruppe for at tallet skal offent-
liggjøres. På spørsmål fra Biblioteka-
ren opplyser Inger Håland at biblio-
tekarene faller under grensa. De tal-
lene hun sitter med viser 3.000 sys-
selsatte bibliotekarer i 1998 og 4.000
i 1999, og da er slingringsmonnet på
flere tusen! Tallene er altså uten
verdi. Hun opplyser imidlertid at det
fra og med i år er innført ordning
med innrapportering av arbeidsta-
kere etter yrkeskategori til Statistisk
Sentralbyrå, slik at tall basert på
utvalgsundersøkelser kan erstattes
med relle tall. Men det tar noen år
før dette fungerer og vi har pålite-
lige tall. Inntil videre må derfor tall
som forteller noe om bibliotekar-
befolkningen i Norge måtte basere
seg på kvalifisert bruk av andre sta-
tistiske kilder, bl.a. fra Statens bi-
bliotektilsyn og Riksbibliotektjenes-
ten.

Lillehammer med
litteraturfestival

22. – 27. mai i år går ”Norsk
Litteraturfestival” av stabelen i Lil-
lehammer. De tjuvstarter med et
dokumentarfilmseminar om ”Sann-
heten som virkemiddel – løgnen som
maktmiddel” 14. mai, men fra 22.
mai går det slag i slag med Helge
Rønning, Dag Solstad, Are Kalvø, Gro
Dahle, Tordis Ørjasæter, m.fl. Og 25.
mai arrangerer Lillehammer bibliotek
et symposium om litteratur som
kjønnskamp: ”Hvorfor menn skriver
best”. Mer info på
www.maihaugen.museum.no/
litteraturfestival.
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Om ikke dette utfordrer bransjen, så vet ikke jeg! Kom-
mende en-stjerners bibliotek kan nok tenkes å mene
noe annet om dette enn de som håper på fem stjerner.
Eller terningkast seks. Eller 19 i stil. Eller en plass i
Michelin-guiden? Eller kanskje 90-60-90? For det kan
vel ikke bare være kjekt å bli målt og veidd - og fun-
net for lett? På den annen side kan kanskje en svak
karakterbok brukes til å få opp bevilgningene?

Dette måtte vi få vite mer om. Vi tok kontakt med
Sigbjørn Hernes i arbeidsgruppa. Han har ivret for ser-
tifisering og er nettopp den som kan forklare hvorfor
dette kan være veien å gå, hvor problemene ligger og
hvilke grep som bør gjøres. Sigbjørn er til daglig ho-
vedbibliotekar ved Høgskolen i Lillehammer, en
utdanningsinstitusjon med 1800 studenter på campus
og like mange registrert som fjernstudenter. Han sit-

ter bl.a. også som tjenestemannsrepresentant i BIBSYS-
styret. Dessuten er han sertifisert valdresing, noe som
borger for stillfarende kvalitet.

- Bransjen må stille krav til seg sjøl. Bibliotekenes
målgrupper må vite hva vi faktisk kan yte av tjenes-
ter. Hvis ikke vi setter mål på tjenestene våre, kommer
andre og gjør det. I England ser vi hvordan utdannings-
institusjonene blitt klassifisert av pressa, som selv vel-
ger kriteriene å måle etter. For bibliotekene tar de ut-
gangspunkt i hvor mye penger utdannings-
institusjonene bruker på denne virksomheten. Som in-
dikator må dette regnes som en dårlig måte å måle
aktiviteten på, sier Hernes.

- Hvordan bør bibliotek måles?

- Vi må ta utgangspunkt i det brukeren møter. Den
servicen du får når du kommer inn, må være forutsig-
bar for publikum. I arbeidsgruppa tar vi utgangspunkt
i fire hovedfassetter: Samlinger, infrastruktur, kompe-
tanse og tilgjengelighet. Tar du forbokstavene, får du
det vi kaller SIKT-sertifisering. Dette er områder vi i
utgangspunktet ønsker å se nærmere på. Så må vi finne
ut av hvilken statistikk og hvilke indikatorer som kan
fortelle noe om samlinger, infrastruktur, kompetanse
og tilgjengelighet.

- Er dagens bibliotek-statistikk god nok til dette?

- Nei, det er den ikke. Vi må enten påvirke statistikk-
innhentingen så den blir bedre og i større grad tar
utgangspunkt i brukeren, så vi får ut den informasjo-
nen vi ønsker. Eller så må vi bruke statistikken som
finnes pr i dag og fylle på med tilleggsinformasjon som
vi aktivt må samle inn. Dette er selvsagt også et ressurs-
spørsmål. Det er et spørsmål om hvilke alliansepart-
nere som kan være med på å få dette på beina, hvem
som vil bidra.

- Statistikken viser vel at bibliotekene er svært ulike?

- Det er en av tingene som har slått oss, at bibliote-
kene har så veldig forskjellige kvaliteter. Det som lånere

Sertifisering av bibliotek?
ERLING BERGAN
Redaktør

Hvordan skal bibliotekene møte kompetansereformen? Er vi på høyde
med de krav som brukerne stiller når de er under utdanning, nært eller
fjernt fra studiestedet? Dette er spørsmålene som ligger bak arbeidet
til «NBFs arbeidsgruppe for oppfølging av kompetansereformen og fjer-

nundervisning». Ruth Ørnholt, Trond Minken, Dagmar Langeggen og Sigbjørn Hernes
har holdt på siden i fjor sommer. Ennå har de et stykke igjen før de kan levere noe
håndfast fra seg. Men arbeidsgruppas leder Ruth Ørnholt har sluppet ut noe om tenkninga
i gruppa. I en kort melding i Bibliotekforum fortalte hun at de ønsket «å utarbeide
kvalitetskriterier og et system for sertifisering av bibliotek», og at de ville «utarbeide
måltall for tjenestene slik at det enkelte bibliotek kan bli gradert etter en skala».

- Vi må ta utgangspunkt i det brukeren møter. Den servicen du får når
du kommer inn, må være forutsigbar for publikum, sier Sigbjørn Hernes
til Bibliotekaren. Han er med i en arbeidsgruppe som til høsten kommer
med forslag om sertifisering av bibliotek. (Foto: E. Bergan)
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tar som en selvfølge i Tønsberg, kan de ikke forvente å
få i Etnedalen i Valdres. Det viktige blir nettopp å prøve
å få til en forutsigbar service for lånerne, uansett hvor
du er i landet. Det tror jeg er den beste måten vi kan
møte kompetansereformen på.

- Vil dette føre til bedre bibliotekservice i Etnedal? Vil
det ikke bare føre til at de får et stempel som mindre-
verdig bibliotek?

- Det kan de få. Men med en slik sertifisering vil de
også kunne si hvilke deler av tjenestene som er dår-
lige. Da kan de peke på at f.eks. åpningstidene må
utvides for å kunne bli sertifisert.

- Så formålet er både å gjøre tjenestene forutsigbare
for lånerne, og å gi biblioteksjefen ammunisjon til
budsjettkampene.

- Sertifiseringa kan sees som en tilbakemelding. Det
betyr mye at bransjen sjøl setter disse kravene, at vi
sammen med andre faginstanser finner ut at dette er
en akseptabel måte å måle kvaliteten på bibliotek-
tjenester.

- Hvem representerer de faglige i bransjen, som kan
foreta sertifiseringen? Hvem kan utgjøre ”sertifiserings-
byrået”?

- Her er det veldig mange aktører. RBT har lenge dre-
vet med statistikk-innhenting og de har jo også kom-
petanse på det som heter ”performance measurements”,
altså indikatorer. Og de følger med på hva som foregår
på den arenaen. Men så finner du også at NUUB har
oppnevnt en arbeidsgruppe som skal se på resultat-
indikatorer. Så er NBF inne i bildet. Hva som foregår
på folkebiblioteksida vet jeg ikke, men jeg regner med
at SBT har noe der. Og etter hvert blir det så mange
forskjellige miljøer som driver med dette, at vi er nødt
til å gå ut med brobyggingsvirksomhet i utgangspunk-
tet, for å få med de som har faglige innspill på dette,
og komme til enighet om at dette er noe vi kan stå for
rent faglig.

- Det kan være ulike problemer med å
måle kvaliteten på hver av de fire
hovedfassettene innen SIKT-sertifise-
ringa. Hvordan går det f.eks. an å gjøre
en objektiv og kvantitativ vurdering av
en samling?

- Der peker du på noe som virkelig er
problematisk. For tradisjonell bibliotek-
statistikk har gått mer på interne ting
for bibliotekarene. Antall hyllemeter
bøker er et eksempel på en parameter
som ikke forteller lånerne så veldig mye,
men det hjelper biblioteksjefen å se når
han  er i ferd med  å sprenge lokalite-
tene. Det er nok mye av bibliotek-
statistikken som går på slike bibliotek-
faglig interessante ting, men ikke så mye
på lånerne. Fagbibliotekstatistikken for-
teller f,eks. ikke noe om bibliotekene
har åpent på lørdager. Eller om det er
fagpersonale som møter publikum i hele
åpningstida. På folkebibliotekene blir

kvaliteten på referansesamlingene svært viktige.

- Og hvordan måler du kvaliteten på en referansesam-
ling?

- Dette har vi ikke tenkt ferdig ennå. Men det må kunne
gå an å stille seg spørsmålet: Har folkebiblioteket gode
nok referansesamlinger i forhold til fjernstudenter i
bygda? Kan biblioteket sies å ha et godt tilbud hvis
leksikonet er Aschehougs fra 1956? Er Encyclopedia
Britannica tilgjengelig? Vi trenger diskusjonspartnere
som har innsikt i dette. Så vi kan sammen komme fram
til kriterier som er mulige å bruke i praksis.

- Hvordan kan man måle personalets kompetanse?

- Det kan være et så enkelt spørsmål som å si at: ”Mø-
ter lånerne kompetanse eller en Securitas-vakt?” I en
periode hadde vi en pensjonist som passet på at ikke
tyverialarmen gikk her på biblioteket vårt.

- Så dette vil bli et ja/nei-spørsmål?

- Du kan også gå inn på en gradering. Du kan spesifi-
sere om det er en referansebibliotekar tilgjengelig. El-
ler en universitetsbibliotekar. Det er mange måter å
gjøre det på. Det blir viktig  å holde dette på et prak-
tisk nivå, så det er gjennomførlig. Blir det for kompli-
sert, kan dette bli et svært berg som det blir vanskelig
å klatre over.

- Er det sannsynlig at man kan ende opp med en kva-
litativ vurdering av en jury?

- Jeg holder ikke noe for usannsynlig. Idéene er ferske
og situasjonen åpen. Skal vi kunne få innspill fra an-
dre må det være slik. Det må være påvirknings-
muligheter her. Jeg vil nødig se at dette skal bli en
slags ISO 9000-sertifisering, med en tung prosess i et
halvt år for å bli sertifisert. Vi må komme fram til noe
praktisk. Vi kan ønske oss noen optimale parametre.
Men det kan bli for dyrt å samle inn data på disse

�

Personalets kompetanse skal også evalueres som en del av bi-
bliotekets sertifisering. Her kikker Hernes over skulderen på bi-
bliotekar Kristin Sandvik ved høgskolebiblioteket i Lillehammer.
(Foto: E. Bergan)
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parametrene hvis de ikke allerede finnes. Vi
må se på dette som et langvarig arbeid. Sta-
tistikken må etter hvert nærme seg de tin-
gene som har noe å si for publikum.

- Ser du for deg at det står sertifikat synlig
for publikum når de kommer inn i bibliote-
ket?

- Klart det. Det burde være et av målene med
dette arbeidet. Vi må vise at bransjen ønsker
å gjøre tjenestene bedre, at vi er mottakelige
for ting.

- Hvor ofte ser du for deg at sertifisering
skal foregå? Bibliotek utvikler seg jo. Dårlig
evaluering av et bibliotek som blir møtt med
tiltak fra bibliotekeierens side, bør jo resul-
tere i at man får en fornyet evaluering, når
man har forbedret seg på noen av indikato-
rene?

- Hvis vi klarer å komme fram til et godt sett med
parametre, som er objektive størrelser i form av tall,
så bør det være mulig å automatisere dette og la det
inngå i statistikk-rutinene én gang i året. Det skulle
ikke innebære all verdens merarbeid. Det dreier seg
om å finne gode indikatorer og bruke de kildene som
allerede har en del statistikk. Statens bibliotektilsyn
for folkebibliotek, RBT for fag- og forskningsbibliotek,
pluss andre relevante databaser. Vi må få disse
informasjonsstrømmene til å flyte inn i et slikt
sertifiserings-opplegg. Dette må bygges opp, og det
tar tid.

- Ethvert bibliotek som ønsker å bli vurdert i forhold
til sertifisering kan be om det?

- Ethvert bibliotek skal kunne bli med her. Men vi må
sette forskjellige krav til fagbibliotek og folkebibliotek.
«Faren» er at de blir vurdert uansett. Statistikken er
jo offentlig tilgjengelig. Det verste er hvis pressen går
inn med sin egen vurdering på et grunnlag som vi
fagfolk ikke finner interessant. Derfor må vi sette opp
våre egne kriterier som vi mener er holdbare.

- Det tyngste bibliotekfaglige miljøet i Norge er på
bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo. Hvorfor
er ikke de med i arbeidet?

- Det burde de kanskje. Jag skal ta kontakt med dem.
Men de har vel ikke vært så veldig framme når det
gjelder disse problemstillingen. Jeg har inntrykk av at
utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene lever
litt på sida av der hvor aktiviteter foregår.

- Er det viktig at det er stor enighet i bransjen om den
sertifiseringsmåten man kommer fram til?

- Ja, jeg tror det er veldig viktig. Ellers vil vi gjøre som
så ofte ellers, vi slår hverandre i hodet med andre ar-
gumenter, men kommer ikke ut av den suppekjelen
som bibliotekene driver i. Vi må henvende oss til noen
utenfor. Skal biblioteksektoren overleve på sikt, er vi
avhengige av lojalitet hos brukerne våre. For de vil
være advokater for oss i andre sammenhenger. Og i
forhold til myndighetene må bransjen unngå å snakke
med flere forskjellige stemmer. Myndighetene må få
tydelige signaler om hvordan de best kan ruste opp
bibliotekene i forhold til kompetansereformen.

- Hva er det største hinderet for å få til sertifisering?

- De fleste er enige i ideen, så jeg tror vi skal få med
oss miljøet. Problemet ligger i å få gode indikatorer og
statistikk. Dette er tyngre ting å snu. Statistikk-inn-
henting må f.eks. ta hensyn til internasjonale stan-
darder.

- Kjenner du eksempler på sertifisering fra andre land?

- Nei, jeg gjør ikke det. Det kan godt være at vi blir
først ute med å realisere denne tanken.

- Høgskolebibliotek får selve hovedvirksomheten sin
vurdert i forbindelse med sertifiseringa. Mens folke-
bibliotek bare får halve virksomheten sin vurdert, ved
at mye av de kulturelle aspektene ved biblioteket hol-
des utenfor. Representerer dette et problem?

�

Folkebibliotek må bl.a. vurderes etter om de har gode nok
referansesamlinger til fjernstudentene. Her sjekker en låner
samlingene ved Lillehammer folkebibliotek. (Foto: E. Bergan)

Låneren betjener ikke en Pinball-maskin, men et
katalogsøk i BIBSYS. Infrastruktur skal inngå i
sertifiseringa. (Foto: E. Bergan)
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- Jeg vil tro at det som gavner en
fjernundervisningsstudent også bidrar po-
sitivt til andre typer tjenester på folke-
biblioteket. Det vesentlige er å ha en møte-
plass der studenten treffer folk som kan
hjelpe vedkommende med en gitt problem-
stilling. Det er ikke bare høgskoler og uni-
versitet som driver med livslang læring.
Folkebibliotekene gjør så absolutt dette
også, ved å være lokalsamfunnets senter
for kvalitetssikret informasjon, og for å lære
deg om kildekritikk.

- Men folkebibliotek er så mye mer. Kan
ikke en vurdering av folkebiblioteket i for-
hold til kompetansereformen forveksles med
en generell vurdering?

- Vi klarer ikke finne indikatorer som trek-
ker inn alle aspekter ved biblioteket. Det
blir for ambisiøst. Man må vite hva man er
sertifisert for her. Folkebibliotek som bare
prøver å innfri sertifiseringa og skreller bort
alt det som skjer på andre arenaer, er på
feil spor. Men samtidig ser jeg at det er
ting som gavner studenten, som også vil
gavne publikum generelt. Du har lokalite-
ter. Du har tilgjengelighet. Dette er områ-
der hvor folkebibliotekene sliter med for
knappe ressurser. En forbedring på disse områdene, på
grunn av kompetansereformen, vil også bety mye for
andre tjenester og arbeidsområder i biblioteket.

- På en skala fra én til seks, hvor tror du biblioteket
ditt vil havne i forhold til kompetansereformen?

- Det er jeg veldig spent på. Vi har 1800
fjernundervisningsstudenter og 1800 nærstudenter hos
oss. Når det gjelder kompetansereformen, klarer vi ikke
å følge opp våre fjernstudenter.  Så vi ser på folke-
bibliotekene som vår forlengede arm der hvor fjern-
studentene bor. Vi er helt avhengige av et godt samar-
beid med dem. For noen fjernstudenter fungerer dette
godt, når folkebiblioteket har god tilgjengelighet og
slikt. For andre kan dette være et stort problem. Vi ser
store kvalitetsforskjeller i hva våre fjernstudenter kan
få av tjenester lokalt. Når vi ruster opp boksamlingene
her og sender gratis fjernlån til folkebibliotekene som
tar seg av våre studenter, må vi forvente at kommu-
nene tar et ansvar og bygger opp noe som er for lokal
kompetanseoppbygging.

- Så for dine fjernstudenter blir det viktig hvor høy
rating både høgskolebiblioteket og det lokale folke-
biblioteket får?

- De to tingene kan ikke splittes. Her er vi i samme
sektor og vi har de samme lånegruppene å forholde oss
til. Jeg ser dette som et viktig samarbeidsområde. Hvis
vi begynner å krangle sektorene imellom, fagbibliotek
mot folkebibliotek, om hvor vi skal sende regningene
osv., så vil vi bare oppnå at lånerne våre vender oss
ryggen. Vi må finne en måte å samarbeide på som
gavner brukerne.

- Hva er den videre framdriften på arbeidet deres nå?

- Vi jobber med de praktiske tingene rundt indikatorer
nå utover våren. Vi har ganske knapp tid. I løpet av
høsten skal vi ha et seminar hvor vi legger fram hva vi
har kommet fram til, og hvor også andre alliansepart-
nere får muligheten til å presentere sine ting. På semi-
naret vil vi også fortelle hvilke problemer vi har møtt
underveis, hva som er svakheter ved sertifiseringsopp-
legget og hva vi kan stå inne for.

- Tror du det er realistisk å få til sertifisering av biblio-
tek i Norge med det første?

- Ja. Om et års tid håper jeg vi vil kunne klare å få til
noe.

Så vinteren 2002 kan vi kanskje finne de første
femstjerners bibliotek i kongeriket. Sigbjørn Hernes
vil ikke være skråsikker på når de kommer i mål med
dette. Men han presiserer hvor viktig det er at vi er
raske. For ellers kommer det andre og setter karakter
på virksomheten vår. Og det kan være på helt andre
premisser enn det vi synes er faglig holdbart. 

- Høgskolebibliotek og folkebibliotek forholder seg til de
samme lånegruppene. Hvis sektorene krangler seg imel-
lom om hvor vi skal sende regningene osv., så vil vi bare
oppnå at lånerne våre vender oss ryggen. Vi må samar-
beide, presiserer Sigbjørn Hernes. (Foto: E. Bergan)
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Bibliotekaren vil prøve å nærme seg disse spørsmålene
ved å la folk med egne erfaringer komme til orde. Vi
fant det naturlig å starte i Det flerspråklige bibliotek
på Deichman. Her har de et personale med god spred-
ning på nasjonaliteter og ulike språk. Men hvordan
opplever personale med en annen kulturell bakgrunn
møtet med den norske bibliotekbransjen? Vi snakket
med tre bibliotekarer om deres erfaringer.

Goran Hajo er syrisk kurder med
norsk bibliotekarutdanning fra
1996. Päivi Särkelä er finsk og har
også sin bibliotekarutdanning fra
Norge i 1986. Kirsten Leth Nielsen
er opprinnelig fra Danmark, men
også hun tok bibliotekarutdanning
i Norge. Alle tre er med i BF-gruppa
på Deichman.

- Hvorfor valgte du bibliotekar-
utdanning?

Goran Hajo: -  Fra før hadde jeg en
femårig sivilingeniørutdanning fra
Syria, men den fikk jeg ikke god-
kjent i Norge. Så jeg måtte finne
på noe annet. Jeg ble engasjert
som språkkonsulent på Det
Flerspråklige bibliotek. Bjørn
Bringsværd, som var avdelingsle-
der her den gang, oppfordret meg
til å søke en jobb som bibliotek-
fullmektig. Det var da jeg begynte
å tenke på jobb i bibliotek. Så søkte
jeg bibliotekhøgskolen, samtidig
som jeg søkte på ingeniørhøgsko-
len. Jeg fikk avslag på å bli tatt
opp som ingeniørstudent, men
bibliotekarutdanninga kom jeg inn
på i 1993.

- Har du angret på yrkesvalget?

Goran Hajo: -  Nei, det har jeg ikke. Det har gått veldig
greitt. Jeg jobbet litt på hovedutlånet mens jeg stu-
derte, to dager i uka. Etter siste eksamen på skolen
fikk jeg telefon fra Kirsten Leth Nielsen, om et vika-
riat som var ledig her. Så ble det etter hvert en ledig
fast stilling, som jeg søkte og fikk. Nå har jeg vært her
i fem år.

- Søkte du andre jobber?

Goran Hajo: -  Jeg fikk ikke tid
til å søke andre jobber. Kirsten
ringte før jeg kom så langt. Gjen-
nom mitt engasjement på
Deichman visste jeg at det var mu-
ligheter for jobb. Jeg hadde hå-
pet på et vikariat her, og det var
det jeg fikk. Jeg var i grunnen
ikke engstelig for ikke å få jobb.

Vi spør Päivi Särkelä om hun
hadde vært lenge i Norge da hun
begynte på bibliotekhøgskolen i
Oslo i 1983, men får vite at hun
kom til Norge nettopp for å ta
bibliotekarutdanning.

- Hvorfor ville du ikke ta utdan-
ningen i Finland?

Päivi Särkelä: -  Når man er ung,
da må man reise og se verden. Jeg
ville ta en utdanning i Norden,
for å kunne bruke den i Finland
også. Reiste jeg lenger bort,
kunne det bli problematisk. Det
var tankegangen. Jeg hadde bodd
i Sverige tidligere, og ville ikke
tilbake dit. Jeg jobbet på en re-
staurant der, og følte at jeg var
en annenklasses innbygger. Så jeg
søkte til Norge.

Hvor flerkulturelle er
norske bibliotek?

ERLING BERGAN
Redaktør

Joda, vi elsker dette landet. Men har vi egentlig noen grunn til det? Og
hvem er «vi»? Etter det rasistiske drapet på Holmlia, reagerte de fleste
av oss på to måter. Først med avsky og fordømmelse av den voldelige
rasismen. Dernest med å kikke etter likegyldighet i vår egen hverdag.

Kari Gulbraar reiste spørsmålet på bransjens postliste i februar: «Hvor mange «fremmed-
kulturelle» kolleger har vi?», spurte hun og fulgte senere opp med å påpeke at kra-
vene man lister opp i stillingsannonser ofte er «av en slik karakter at søkere med
annen bakgrunn enn norsk utdanning (og praksis) vanskelig når opp».

Goran Hajo har sivilingeniør-
utdanning fra Syria. Men i
Norge ble ikke den godkjent.
Han tok bibliotekarutdanninga
i stedet og er nå en ressurssterk
kollega på Deichman. (Foto: E.
Bergan)
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- Opplever du at du er veldig forskjellig fra nordmenn?
Er det mest språket som skiller normenn og finner?

Päivi Särkelä: -  Jeg føler meg nesten som en nord-
mann nå. Jeg er gift med en norsk mann. Det er 17 år
siden jeg kom hit til landet. Jeg bodde i Nord-Norge de
første årene, og som finsk var det veldig lett å leve der.
Du var virkelig én blant mange. Jeg bodde i Vadsø. Der
var det folk fra 23 ulike nasjoner, i en befolkning på
5000 mennesker. Da var det ikke noe spesielt å være
fra Finland. I Nord-Norge finnes det dessuten en finsk
befolkning fra tilbake på 1800-tallet. Så man følte seg
ikke mindreverdig om man kom fra Finland.

- Har det noen betydning at du er finsk, når du søker
jobb i Norge?

Päivi Särkelä: -  Jeg har én lite hyggelig erfaring. Jeg
søkte en jobb hvor min norske bibliotekarutdanning
og språkkunnskaper, jeg har også norsk hovedfag, ikke
var nok for arbeidsgiver. Det var navnet Päivi Särkelä
som gjorde at jeg ikke ble kontaktet. Tror jeg.

- Er dette en typisk erfaring?

Päivi Särkelä: -  Ikke for meg. Ellers har jeg bare posi-
tivt å si om mitt møte med det norske arbeidsmarke-
det. Det ser ikke ut til å spille noen rolle at jeg er
finne.

Goran Hajo: -  Jeg har heller ikke så mye erfaring med
å søke jobber. Men jeg regner med at navnet mitt på-
virker arbeidsgiver litt når jeg søker jobb. For å bli
innkalt til intervju, har nok navnet mye å si. Hvis det
søker 15 mennesker og 3 skal plukkes ut til intervju,
har man nok liten sjanse når navnet skiller seg ut. Jeg
har søkt jobber jeg har følt meg kvalifisert til, men der
jeg ikke ble innkalt til intervju. Men det har vært mange
kvalifiserte søkere til de jobbene, og jeg har ikke un-
dersøkt mer.

- Er det spesielle deler av bibliotekarjobben hvor det er
en ulempe ikke å ha vokst opp i Norge?

Goran Hajo: -  Jeg synes egentlig ikke det. Den faglige
delen av jobben føler jeg meg kompetent til. Der er det
ikke noe problematisk at jeg kommer fra en annen del
av verden. Jeg har vært i Norge i en del år nå, og de
kunnskapene jeg har om samfunnet og menneskene
gjør at jeg kan ta de fleste bibliotekarjobber, bare jeg
føler meg faglig kompetent. Dette er ikke noe pro-
blem. Men det kan bli problematisk når andre oppfat-
ter dette som et problem. Da blir det en kamp om hele
tiden å overbevise om at du er kompetent.

- Hva med jobb som biblioteksjef i en mindre norsk
kommune?

Goran Hajo: -  Jeg ville neppe søkt en slik jobb. Ikke
fordi jeg ikke kunne greie det faglige, men fordi jeg
som oppvokst i et annet land rett og slett ikke har nok
sosial kompetanse til å takle det.

- Så dine sperrer ville kommet før noen andre hadde
kommet med dem?

Goran Hajo: -  Ja, jeg tror det.
Slike jobber krever kunnskap
om samfunnet på en annen
måte enn det som kreves for
å jobbe på et stort bibliotek
i hovedstaden. Her har man
masse folk rundt seg og det
er større grad av spesialise-
ring. Her kan vi utfylle hver-
andre, men i en liten kom-
mune må du ta hele spekte-
ret selv. Hadde jeg søkt
biblioteksjefstilling i en liten
kommune og ikke fått den,
så ville jeg hatt forståelse for
det.

Päivi Särkelä: -  Jeg hadde
vært vekk fra arbeidslivet
noen år da jeg kom til job-
ben her på Deichman nå. Der-
som jeg hadde sett en biblio-
tekar-jobb ledig i en mindre kommune, ville nok sper-
rene ha kommet fra min side. Jeg har ikke det samme
nære forholdet til samfunnet i Norge akkurat nå, etter
å ha bodd i utlandet de siste 6 årene. Men nå har jeg
fått alt! I Det flerspråklige bibliotek på Deichman kan
jeg jobbe som bibliotekar, jeg kan bruke alle språkene
jeg kan, jeg kan bruke kunnskapen om å bo andre ste-
der, om å være innvandrer. Hva mer kan jeg ønske
meg?

- Opplever dere å ha fordeler av å være flerkulturelle i
bibliotekarjobben?

Goran Hajo: -  Ja, det synes jeg. Det avhenger selvføl-
gelig av hvor du jobber. Her på Det flerspråklige bi-
bliotek er det åpenbart en fordel. Men også når jeg
jobber i hovedutlånet opplever jeg bakgrunnen min
som nyttig.

- Og publikum henvender seg til bibliotekarene i hoved-
utlånet uavhengig av hudfarge?

Goran Hajo: -  Jeg har opplevd at noen stiller seg i kø
for å gå til en bibliotekar som er norsk, samtidig som
jeg står ledig. Vedkommende tror kanskje ikke at jeg
kan hjelpe. Men hva dette kommer av vet jeg ikke helt
sikkert.

- Har du opplevd det motsatte også, at du blir etter-
spurt mer fordi du forventes å ha en tilleggskompetanse
som brukere trenger?

Goran Hajo: -  Ja, det har jeg også sett. I hovedutlånet
har jeg opplevd at både nordmenn og innvandrere har
henvendt seg spesielt til meg. Jeg kan ikke noe mer
enn bibliotekarer med norsk bakgrunn. Men jeg har
kanskje bedre mulighet til å hjelpe når vi får spørsmål
som angår området jeg kommer fra. Det kan være bø-
ker vi finner på hylla som jeg kan supplere med egne
erfaringer.

Kirsten Leth Nielsen: -  Goran har mye verdifull kunn-
skap om kulturer i Midt-Østen, kunnskap som de fleste

�

Päivi Särkelä li-
ker jobben på Det
flerspråklige bi-
bliotek. Hun får
bruke mange si-
der ved seg selv.
(Foto: E. Bergan)
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andre bibliotekarer her ikke har. Og han har en dypere
kjennskap til den flerspråklige samlingen enn de som
jobber fast i hovedutånet. Det er vanskelig å yte ser-
vice overfor alle de språklige minoriteter som faktisk
kommer på biblioteket.

Päivi Särkelä: -  Som flerkulturelle tror jeg vi innstiller
oss annerledes til språk i det hele tatt. Goran kan helt
sikkert betjene finsk-språklige lånere på en bedre måte

enn mange andre, fordi han har jobbet her. Det er ikke
bare selve språket som er viktig, der er det med å finne
riktig bok til riktig låner. Selv har jeg ikke peiling på
kurdisk litteratur. Men da jeg plukket kurdiske bøker i
dag, følte jeg at jeg kunne bruke slik kunnskap som
var innebygd i meg gjennom mange år. Det var en god
opplevelse. Jeg var ikke redd for de kurdiske bøkene.

Goran Hajo: -  Den erfaringen tror jeg gjelder alle her.
Også de med norsk bakgrunn. Det er fordelen vi har
med å jobbe i en flerspråklig avdeling. Men jeg gjerne
si en annen ting:  Folkebibliotek i Norge er en institu-
sjon med dype røtter i den norske kulturen. Folke-
bibliotekene er en norsk institusjon. Derfor er det vik-
tig at det er både nordmenn og innvandrere som job-
ber i denne avdelingen. Selv om vi formidler bøker fra
mange ”fremmede” språk, så må vi makte å betjene
den norske kulturinstitusjonen som folkebliotekene er.

- Er det stor forskjell på fokebibliotek-tradisjonen i
Norge og andre land?

Goran Hajo: -  I forhold til mitt land er det veldig stor
forskjell. Der finnes det nesten ikke folkebibliotek i
den formen vi kjenner fra Norge.

Päivi Särkelä: -  For en finne er det ikke stor forskjell
på bibliotek-kulturen i de to land. Bortsett fra at Fin-
land har flere brukere, bedre samlinger, mer penger,
finere bygninger.

Kirsten Leth Nielsen: -  Mange nordmenn regner vel at
dansker har en veldig lik klutur med dem selv. Men
det stemmer i grunnen ikke. Jeg opplever en god del
forskjeller, selv etter å ha bodd i Norge i 25 år. Det har
noe med måten du tenker på, måten du uttrykker deg
på. Når jeg er i Danmark, merker jeg betydningen av
språk. Betydningen av måten vi uttrykker oss på, må-

ter å kunne uttrykke seg på. I Danmark blir jeg mye
mer en helhjertet person. Det er heller ikke bare lett å
komme inn i det norske samfunnet. Fremdeles har jeg
de fleste vennene mine i det flerkulturelle miljøet.

- Hvordan opplever dere kollegaene i bransjen? Er
bibliotekmiljøet, bibliotekarene og organisasjonene
aksepterende og åpne?

Goran Hajo: -  Jeg tror det er større toleranse innen
bibliotekmiljøet enn i andre deler av samfunnet. Bi-
bliotek er nok den institusjon i Norge hvor innvan-
drere føler seg mest hjemme. Både som lånere og som
ansatte.  Deichman er jo et flerkulturelt arbeidssted.
Det er unikt i Norge, vil jeg tro. Det er folk fra mange
nasjoner som jobber her og veldig god stemning.

Kirsten Leth Nielsen: -  Undersøkelser har vist at folke-
bibliotekene er den samfunnsinstitusjonen som inn-
vandrere bruker mest.

Goran Hajo: -  De føler seg trygge her, på mange måter.
Biblioteket er felleseie. Det er gratis. Når du ser hyller
med bøker på ditt eget språk, føler du deg invitert
inn, ikke sant?  Og som ansatt gir det trygghet å jobbe
med andre ansatte fra mange land. Det flerkulturelle
gir deg trygghet som innvandrer. For mange mennes-
ker er det å få tak i informasjon veldig viktig. Dette
gjelder kanskje spesielt for innvadrergrupper. De opp-
lever kanskje å ha begrensede kanaler i forhold til nord-
menn. Så biblioteket er et viktig sted å holde seg in-
formert. De har et sterkt og reelt behov.

- Er det noen spesiell måte BF burde engasjere seg på i
dette spørsmålet?

Päivi Särkelä: -  Det er positivt at man snakker om
dette. At man tar opp at arbeidsgivere kan være redd
for utlendinger. At man tør gå bak navnet og se hvem
de er. Når jeg sender en søknad, så skriver jag alltid at
jeg er en kvinne. For nordmenn vet ikke alltid om Päivi
er et kvinnenavn eller et mannsnavn. Allerede det kan
være en sperre, som gjør at søknaden sorteres bort.

- Er det underskudd på bibliotekarer med annen kultu-
rell bakgrunn i Norge?

Päivi Särkelä: -  Vi hadde en utlendingsgruppe på
bibliotekhøgskolen da jeg gikk der. Vi var faktisk ikke
så rent få.

Goran Hajo: -  Da jeg gikk på bibliotekhøgskolen var
det noen studenter med innvandrerbakgrunn, både på
kullene over og under meg. Men mange var det ikke.
Jeg vet ikke hvor de har havnet etter studiene, om de
har fått jobb som bibliotekarer eller gjort andre ting.

Det svirrer av ulike nasjonaliteter i Det flerspråklige
bibliotek mens vi sitter og prater. Det skulle bare man-
gle, navnet og formålet tatt i betraktning. For her har
de tatt det nye flerkulturelle Norge på alvor. Goran
Hajo, Päivi Särkelä og Kirsten Leth Nielsen er eksem-
pler på den spennende variasjonen og kompetansen
som finnes i yrkesgruppa vår. Men hvor mange biblio-
tek er det ikke som mangler denne variasjonen og kom-
petansen bak skranken? 

�

Päivi Särkelä er
finsk og Goran
Hajo er syrisk
kurder, men
begge har biblio-
tekarutdanning
fra Oslo. (Foto: E.
Bergan)
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I Det flerspråklige bibliotek på Deichman finner vi
Nilofar Hamid i full jobb. Hun er pakistansk innvan-
drer med mange års fartstid i Norge. En vakker dag
sendte avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen henne på
kurs i fortellerteknikk. Det har barna på Grünerløkka
blitt glad for. I hvert fall de som forstår urdu. De andre
kan bare misunne dem. For Nilofar holder de pakistan-
ske barna på løkka i ånde annenhver uke. Med norske
folkeeventyr. På
urdu!

Bibliotekaren syntes
dette var et godt ek-
sempel på at innvan-
drer-kollegaer har en
verdifull tilleggs-
kompetanse.

- Hva slags kurs var
det du gikk på?

- Det gikk på å fram-
føre eventyr. Norske
og andre skandina-
viske eventyr på
urdu. Vi lærte om
ulike forteller-
teknikker, hvordan
vi skal stå fram og
slike ting.

- Hvem arrangerte
kurset?

- Det ble arrangert av
Deichman. Vi var to
klasser med nær-
mere 20 deltakere
fra forskjellige land.
Noen fra Marokko, noen fra Kurdistan, noen fra Tyr-
kia. Vi var 2-3 deltakere fra Pakistan. Det var i alt 15
kursdager, fordelt over flere økter. Vi lærte noe på kur-
set, øvde på dette overfor hverndre og praktiserte mer
når vi kom hjem.

- Norske folkeeventyr finnes på urdu?

- Det er en del som er oversatt. Dette visste jeg faktisk
ikke før jeg kom på kurset. Vi ble kjent med eventy-
rene samlet av Asbjørnsen og Moe. Etterpå så jeg jo at
biblioteket hadde mye Asbjørnsen og Moe i hyllene, på
flere språk.

- Og det du lærte på kurset fikk du
bruk for i jobben?

- Jeg praktiserte på barneavdelinga
her på hovedbiblioteket et par gan-
ger først. Men det gikk ikke så bra. Det kom ikke så
mange, kanskje fordi foreldrene ikke har tid til å komme
sammen med barna. Men så ble jeg invitert til

Grünerløkka filial,
hvor jeg skulle fortelle
eventyr for barn som
kom direkte fra barne-
hage og skole. Da var
jeg blitt så trygg på
tekstene at jeg kunne
fortelle eventyrene
uten å lese fra boka.
Jeg la også inn noen
fine pakistanske dikt
jeg hadde tatt med, for
å skape litt variasjon
for barna.

- Er det lange fram-
føringer du har?

- Jeg holder på en halv
time hver gang. Da
forteller jeg to eventyr,
eller ett hvis det er
langt. Pluss noen pa-
kistanske dikt. Eller et
norsk dikt noen gan-
ger. Barna liker å høre
dikt også, de vil gjerne
høre de samme dik-
tene om og om igjen.

- Hvor ofte har du
dette programmet på Grünerløkka?

- Nå er det to ganger i måneden. Det kom stadig flere
og hørte på. Noen ganger var det 60-70 tilstede. Dette
ble for mange, for rommet er ikke så stort. Vi måtte
sette en grense på 30, barn og voksne.

- Liker du å drive med dette?

- Jeg synes det er veldig moro. Barna ser også ut til å
like det, sier Nilofar Hamid. 

Nilofar med norske folke-
eventyr på urdu!

ERLING BERGAN
Redaktør

Nilofar Hamid er pakistansk innvandrer med mange års farts-
tid i Norge. Hun arbeider på Deichman og leser norske fol-
keeventyr på urdu for barna på Grünerløkka filial. (Foto: E.
Bergan)
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Hvem er i YS?
ERLING BERGAN
Redaktør

Forbundsstyret i BF  foreslår for landsmøtet vårt at YS velges som vår nye hovedorganisasjon
når AF blir oppløst pr. 1.7.2001. Hvem er det i så fall vi kommer sammen med? Vi har tatt en
kikk på hvilke grupper som er med i YS i dag. Det kommer etter alt å dømme flere AF-forbund
over i YS etter sommeren, men det vil vi komme tilbake til.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble etablert i 1977 og består i dag av 17 forskjellige forbund med til
sammen 243.000 medlemmer. YS er inndelt i fire seksjoner: Stat, Kommune, Privat og Finans. Hvert av de 17
forbundene i YS har hovedtyngden av medlemmene sine i en av seksjonene, men det er flere forbund som er
aktive i to eller flere seksjoner.

Forbund i YS Brutto
medl.tall
pr. 1.7.
2000

Kommentar

Befalets Fellesorganisasjon 10 598 Organiserer over 60% av befalet i Forsvaret. Forhandler på
statsområdet.

Det Norske Maskinistforbund 4 927 DNMF og det frittstående Norsk Sjøoffisersforbund forhand-
ler om å samle alt skipsbefal i ett forbund fra 1. januar
2002, med ca 13 000 medlemmer (skipsførere, styrmenn,
maskinsjefer, maskinister, elektrikere og radiooffiserer).
Avtaleutkastet sier at det nye forbundet skal tilslutte seg
den hovedorganisasjon som anses mest hensiktsmessig. Der-
med måtte DNMF si opp medlemskapet i YS fra 1. januar
2002, for å stå reelt fritt. Det nye forbundet vil ta kontakt
med YS for å opprette samarbeidsavtale. DNMF forhandler i
dag hovedsakelig på privat-området (med rederne), men har
også 2-300 medlemmer på kommunal sektor (sykehus,
renovasjonsanlegg, m.m.).

Farmasiforbundet 4 125 Fagforbund for apotekteknikere, med 98 % av yrkesgruppa
som medlemmer. Inn i YS i 1999. De fleste av medlemmene
er på privat tariffområde med HSH som motpart (private
apotek), men de har også 3-400 medlemmer i kommunal
sektor (sykehusapotek), og et mindre antall i statlige syke-
hus. Apotekteknikere har utdanning på videregående skole-
nivå. (Farmasiforbundet må ikke forveksles med Norges Far-
maceutiske Forening, som organiserer farmasøytene - dvs.
cand.pharm. og reseptarer. Disse er utmeldt fra AF, kommer
ikke inn i Akademikerne og er uten hovedorganisasjon for
tida.)

Finansforbundet 35 555 Organiserer ansatte innen bank, forsikring, finansiering, as-
surandør- og annen virksomhet relatert til næringen. For-
handler hovedsakelig med Finansnæringens Arbeidsgiverfo-
rening som motpart, og utgjør hovedtyngden av Seksjon
Finans i YS.

Flerfaglig Fellesorganisasjon -
2fo

14 576 Etablert i år 2000 ved sammenslåing av  Etatsansattes Lands-
forbund (ELF), Landsforbund for Universitets-, Høgskole- og
Forskningspersonell (LUHF) og Statsansattes Landsforening
(SL). Organiserer ansatte i stat, kommune og private virk-
somheter innenfor administrasjon, drift, forskning, service,
undervisning og forvaltning.

Forsvarets Sivile Tjenestemenns
Landsforbund

4 073 Organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt
tilsatte ved Forsvarets bygningstjeneste, Forsvarets Fors-
kningsinstitutt og Statens kantiner.
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Dersom man holder Norsk Helse- og Sosialforbund utenfor (de er ute av YS pr. 1.7.2001), har YS sin medlems-
masse fordelt med grovt sett 30 % av medlemmene på kommunal sektor (KS og Oslo kommune), 30 % i privat
sektor, 20 % i staten og 20 % i finans. 

Kommunalansattes Fellesorga-
nisasjon

53 495 Organiserer ansatte i offentlig tjenestyting, hovedsakelig i
kommuner/fylkeskommuner, med stor yrkesspredning. Om
lag halvparten er tilsluttet yrkesorganisasjoner i KFO. Et ek-
sempel på en slik yrkesorganisasjon er NBL (Norske Bibliotek-
ansattes Landsforbund). NBL hadde over 800 medlemmer på
begynnelsen av 90-tallet, men ble kraftig redusert etter at
Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993, og er i dag knapt
synlige i biblioteklandskapet.

Kommunikasjonsforbundet 5 089 Organiserer arbeidstakere innen kommunikasjons- og IT-be-
drifter. Forbundet  er den nest største personalorganisasjonen
innenfor Telenorkonsernet. Forhandler i hovedsak med NAVO
som motpart, men også med NHO. Hovedtyngden av med-
lemmene ligger under Seksjon Stat.

Norges Funksjonærforbund 15 269 Organiserer funksjonærer ansatt i industri, handel og service-
virksomhet, og er det ledende forbundet i Seksjon privat i
YS.

Norsk Helse- og Sosialforbund 52 337 Organiserer hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Utmeldt av
YS 1.7.2001. Forhandler med Norsk Kommuneforbund om å
etablere en ny stororganisasjon på kommunal sektor.

8 583 De het tidligere Norsk Rutebilarbeiderforbund og var et for-
bund for sjåfører i landets rutebilselskaper. Utvidet til å om-
fatte samtlige ansatte i bedrifter som utfører transport av
personer og gods. Hoveddelen av medlemmene er innen Sek-
sjon Privat i YS, men har også medlemmer på statlig og kom-
munalt tariffområde.

Yrkestrafikkforbundet

Norsk Tollerforbund 2 200 Organiserer de fleste av tolletatens tjenestemenn over hele
landet. Medlemmene er på statssektoren.

Norges Banks Funksjonær-
forbund

1 121 Organiserer alle typer stillinger (f.eks. ledere, økonomer,
håndverkere) i Norges Bank. Ca 75 % av de ansatte er med-
lemmer. Tilhører YS Seksjon Finans.

Oljearbeidernes Fellessammen-
slutning

5 292 Organiserer oljearbeidere, i konkurranse med NOPEF i LO. Sor-
terer under Seksjon Privat i YS.

Privatansattes Fellesorganisa-
sjon

12 104 Organiserer alle kategorier ansatte i private bedrifter. Sorte-
rer under Seksjon Privat i YS.

Sosialtjenestemennenes Lands-
forbund

2 029 Organiserer ansatte innen statlig helsevirksomhet og
kriminalomsorgen. Består av tre foreninger: Helseansattes
Yrkesforbund, Kriminalomsorgens Lederforbund og Kriminal-
omsorgens Yrkesforbund. Tilsluttet Seksjon Stat i YS.

Statstjenestemannsforbundet 12 155 Organiserer alle kategorier ansatte i statlige virksomheter
og i virksomheter i NAVO- og APO-områdene. Medlemmene
tilsluttes hovedsaklig via underliggende organisasjoner. (Eks.:
Landsforeningen for sivilt beredskap, Norsk Tannpleier-
forening, Norsk Losforbund, osv.) Organisasjoner med med-
lemmer i både offentlig og privat virksomhet kan være til-
sluttet forbundet.

Sum 243 528
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CNN hadde før jul en artikkel på nett-
stedet sitt om bibliotekaryrkets mu-
ligheter i internettets tidsalder, med
den optimistiske overskriften ”Not an
endangered career”. Utgangspunktet

for artikkelen er de enorme søkemulighetene som alle
med internett-tilknytning har, og at man da kan ”for-
ledes til å tro at referansebibliotekarer er dømt til å bli
dørselgere og heisførere.” Men CNN.com viser til at inter-
nettbrukere tvert imot opplever internett som forvir-
rende og ofte ber om hjelp fra en referansebibliotekar
for å få noe fornuft ut av nettet.

Antallet referansespesialister som arbeider i amerikan-
ske folkebibliotek har økt med 56 prosent i løpet av de
siste 5 åra, i følge Market Data Retrieval. Tallene viser at
mens 2634 referansebibliotekarer arbeidet i folkebibliotek
i 1995, er tallet i dag økt til 4100. «Noen ganger tenker
jeg at dette må være en av de mest hemmeligholdte
karriere-mulighetene», sier Jane Fisher, koordinator for
informasjonstjenester ved New York Public Library.

”Når folk ringer oss med et referanse-spørsmål nå, inn-
ledes det oftere med at  ’Jeg har prøvd å finne dette på
Internet de siste tre timene’”, sier Walter Gegner, leder
for kunst-, musikk- og videoavdelinga ved Minneapolis
Public Library. Stadig oftere får bibliotekaren en rolle
som instruktør eller rådgiver for søking etter stoff på
Internett, sier han.

Også referansebibliotekarer i amerikanske universitet og
høgskoler opplever endring i jobbinnhold, uten at
informasjonsmengden fra Internett truer arbeidsplassene
deres. ”Vi har studenter som for et semester studerer i

Paris, og vi forventes å gi dem de samme informasjons-
ressursene som våre brukere her på studiestedet får”,
sier Linda Lester, direktør for referanse- og informasjons-
tjenester ved universitetsbiblioteket i Charlottesville,
Virginia. Hun viser til at studentene finner mer på
egenhåpnd på Internet, men at bibliotekarene fremde-
les etterspørres for å vurdere om en ressurs på nettet er
autoritativ eller ikke.

Jobben som referanse-
bibliotekar har endret seg,
sier Linda Lester, ved at data-
kunnskapene som trengs nå
er andre enn for en del år si-
den. Men noen høyt verdsatte
kvaliteter har ikke endret seg:
”Vi er fremdeles på jakt etter
folk som er informasjons-
søkende og med sans for de-
taljer”, sier Lester

CNN.com har sammen med denne artikkelen lagt ut en
spørreundersøkelse, der besøkende på nettstedet kan
legge igjen sitt svar på følgende spørsmål: ”We can tell
you’re on the Internet. So do you find you still use refe-
rence librarians, as well?” Det var tre svaralternativer,
og hele 5698 stemmer sluttet seg til utsagnet ”Yes, Dewey
and his decimal system live: I use reference librarians.”
Dette utgjorde 86 % av de avgitte stemmene. Vet-ikke-
alternativet ble brukt av 8 %, mens bare 6 % sluttet seg
til utsagnet ”Nope, I’ve burned my library card and I’m
all-Internet. If I can’t find it on the ether, I don’t need
it.” 

Referansebibliotekar
kontra Internett

ERLING BERGAN
Redaktør

(Ill: Dave Coverly)

N
B! Det tas for-

behold om
 feil.

 Tid Sted Arrangement Arrangør

April
19. Oslo Skjønn og digital - elektronisk litteratur i biblioteket Høgskolen i Oslo

19. Oslo Seminar i forbindelse med BFs landsmøte BF

20. Oslo BFs landsmøte BF

Mai
02-04. Oslo Kurs for tillitsvalgte i stat, kommune og HSH (Del B) BF

08.-09. Härnösand SAMtid och framtid - bibliotekssamverkan i Norden Sambibl. i Härnösand

14.-16. Tromsø Bibliotek i vår tid : Nordnorsk bibliotekkonferanse 2001 NBF Region Nord-Norge

Juni
11.-16. Oslo Kurs for tillitsvalgte i stat og kommune BF

14.-15. Oslo Verden i biblioteket Høgskolen i Oslo

25.-26. Fjaler Biblioteket som pedagogisk ressurs Foreningen Norden,  m.fl.

M
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Møt fremtidens informasjons-
samfunn med Swets Blackwell

I takt med utviklingen mot en hverdag i
e-medienes verden tilbyr vi profesjonelle
og effektive løsninger for informasjons-
og kunnskapsforedling - løsninger for
fremtiden. Vi kombinerer nytenkning og
engasjement med erfaring og pålitelighet!

Swets Blackwell
Informasjon og kunnskap 
satt i system

Målet er å gi våre kunder optimal
nytteverdi av våre tjenester gjennom den
beste servicekvalitet og kompetanse fra
vårt kontor i Oslo, og innovasjon basert
på tilbakemeldinger fra kunder over
hele verden.

For nærmere 
informasjon kontakt:

Swets Blackwell  
Østensjøveien 18

Postboks 6512 Etterstad
0606 Oslo

Tlf: 22974500
Faks: 22974545

E-mail: info@no.swetsblackwell.com
www.swetsblackwell.com
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SENTRALBORD  69 30 60 00         www.fredrikstad.kommune.no

FREDRIKSTAD KOMMUNE
STILLING LEDIG

Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes til den oppgitte adressen.

Stillingene er også utlagt på kommunens internettside http://www.fredrikstad.kommune.no

FREDRIKSTAD BIBLIOTEK

Med forbehold om godkjenning lyses ut stilling

SYSTEMANSVARLIG VED  FREDRIKSTAD BIBLIOTEK

Det er ledig 100% fast stilling som systemansvarlig ved Fredrikstad bibliotek.

Fredrikstad bibliotek har økende utlån og økende besøkstall. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, særpregede omgivelser og
et hyggelig miljø. Systemansvarlig vil få en viktig rolle i arbeidet med å bruke IT-verktøy slik at vi kan gi publikum det best mulige
bibliotektilbud. Biblioteket har i dag eget datanettverk, dette planlegges integrert i det kommunale nettverket.

Stillingens viktigste arbeidsområder vil være
� Løsningsansvarlig ved biblioteket
� Ansvar for bibliotekets hjemmesider
� Ansvar for opplæring innen IT
� Prosjektleder ved omlegging av systemer
� Være bibliotekets ressursperson i forhold til IT-seksjonen

Kvalifikasjonskrav
� Relevant utdanning på høgskolenivå
� Godt kjennskap til bibliotek- og/eller informasjonsvirksomhet
� Interesse for og kunnskaper om IT
� Gode samarbeidsevner

Stillingsinnehaver kan bli pålagt å delta i vaktordninger og publikumsarbeid i biblioteket.
Lønn vil bli fastsatt avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger kan gis av biblioteksjef Hilde Garfelt på telefon 69 38 34 00.
Søknad sendes Fredrikstad kommune, Fredrikstad bibliotek, Boks 100, 1601 Fredrikstad
Søknadsfrist: 17. april 2001.

Postboks 133 - 6851 Sogndal
T e l e f o n  5 7  6 7  6 0  0 0  
T e l e f a x  5 7  6 7  6 1  0 0

H Ø G S K U L E N  I  S O G N  O G  F J O R D A N E

Ved høgskulen sitt bibliotek på Fosshaugane i Sogndal har vi ledig eit 100% vikariat frå sommaren 2001 og i eitt år.

Stillinga vil innehalde varierte, bibliotekfaglege oppgåver som m.a. omfattar rettleiing, internbiblioteklån, katalogisering og
databasesøk. Internett-ressursar spelar ei aukande rolle i biblioteket sitt arbeid, og det er ei målsetjing å styrkje studentar og
personalet sin kompetanse på dette området. Biblioteket si pedagogiske rolle vil også bli vektlagd.

Den som vert tilsett, må ha bibliotekareksamen frå Høgskulen i Oslo, cand.mag.grad med minimum 40 vekttal bibliotekfag, eller
tilsvarande utanlandsk utdanning.

Meir informasjon får du hos underdirektør Randi Skår, tlf. 57 67 61 13 eller e-post: randi.skar@hisf.no

Full utlysing av stillinga finn du på www.hisf.no og i Norsk Lysingsblad nr. 51, torsdag 1. mars.

Søknad med CV, rettkjende kopiar av vitnemål og attestar, sender du til Høgskulen i Sogn og Fjordane, postboks 133,
6851 Sogndal.

V IKAR IAT  SOM  B IBL IOTEKAR  I  SOGNDAL

S Ø K N A D S F R I S T  E R  2 0 .  A P R I L  2 0 0 1
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FROLAND   KOMMUNE

Kommunen har 4500 innbyggere og ligger
nær Arendal. Hovedbiblioteket ligger i kom-
munesenteret Osedalen. Kommunen preges
av sunn økonomi, ansvarlige politikere, gode
samarbeidsforhold, godt humør og fokus på
tjenestene som vi yter.

Bibliotek -  og  informasjonsmedarbeider

Froland kommune søker fagutdannet bibliotekar som beher-
sker moderne informasjonsteknologi i hel, fast stilling fra 1.juli
01.  Stillingen som bibliotekar er kombinert med 50% bibliotek
og 50% som er knyttet til kommunal opplysningstjeneste, bl.a.
med betjening av kommunens sentralbord i biblioteket. Biblio-
teket har nylig utarbeidet informasjonsplan for kommunen, og
er ansvarlig for kommunens Internettside.

 Biblioteket benytter Mikromarc 2 og har internett-tilknytning
både for ansatte og publikum. Vi ønsker en serviceinnstilt per-
son som kan arbeide selvstendig og i team, og gjerne med
gode språkkunnskaper.

Folkebiblioteket har 4 tilsatte fordelt på 2,68 årsverk, inkludert
opplysnings- og sentralbord-tjenesten. Biblioteket har gode
lokalforhold, driver allsidige aktiviteter og har et utlån i over-
kant av 30.000 pr. år.

Stillingsinnehaver har biblioteksjefen som nærmeste overord-
nede. Lønn i SKO 7026 bibliotekar etter kvalifikasjoner og an-
siennitet. Ansettelsen skjer i henhold til vanlige kommunale
vilkår slik de til enhver tid fremgår av gjeldende lover, forskrif-
ter, tariffavtaler og reglement, herunder 2% pliktig pensjons-
innskudd og 6 måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av biblioteksjef
Magnar Alvestad, tlf. 37 23 55 25.

Søknad med CV sendes:
Froland kommune v/personalsjefen, boks 44, 4855 Froland
innen 20. april.

E-post: post@froland.kommune.no

Plan- og utviklingssjefen

Lillestrøm videregående skole

Skolen har 700 elevplasser fordelt på følgende studieret-
ninger: Allmene, økonomiske og administrative fag, Musikk/
dans/drama, International Baccalaureate (IB). Skolen har
egne klasser for fremmedspråklige elever, bl.a. innførings-
klasser.

Bibliotekar

Ved Lillestrøm videregående skole blir det ledig 100%
bibliotekarstilling f.o.m. 20.08.2001. Søkere må ha ek-
samen fra Høyskolen i Oslo, avd. for journalistikk, bi-
bliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende utdanning.

Vi søker en erfaren bibliotekar som er initiativrik og
har interesse for  et godt læringsmiljø. Arbeidsoppga-
vene er drift og utvikling av biblioteket som en inte-
grert del av skolens pedagogiske virksomhet. Biblio-
tekar vil kunne få ansvar for utlån av gratis pensum-
bøker.

Den som tilsettes må ha god kjennskap til IKT, gode
samarbeidsevner og trives med å arbeide i et ung-
dommelig, travelt miljø.

Biblioteket bruker Mikromarc 2 og er oppdatert med
PC-er tilknyttet skolens nett og internett for brukere
og bibliotekpersonalet. Biblioteket har kontorfullmek-
tig i 50% stilling.

Stillingen er lønnet som avdelingsleder bibliotek, st.k.
7027, ltr. 34.

For stillingen gjelder vanlige fylkeskommunale
tilsettingsvilkår. Fra brutto regulativ lønn trekkes lov-
festet pensjonsinnskudd.

Søknad med attest- og vitnemålskopier sendes
Lillestrøm videregående skole, boks 333, 2001 Lille-
strøm (besøksadresse Henrik Wergelandsgt. 1).

For nærmere opplysninger kontakt rektor Tor Nakstad
eller bibliotekar Betzy Perger på tlf. 63 89 06 00.

Søknadsfrist 04.05.2001.

Originaler kan bli bedt fremlagt ved eventuell anset-
telse.

«Bibliotekaren» er en månedlig nødvendighets-    artikkel
for svært mange bibliotekarer i Norge.  Er du medlem av
Bibliotekarforbundet får du bladet gratis. Andre kan tegne
abonnement.

For bare 290 kroner får du et nytt nummer av  «Biblioteka-
ren» sendt hjem til deg hver måned.

Kontakt BFs sekretariat (22 17 04 95) for  abonnement på
«Bibliotekaren» eller medlemskap   i Bibliotekarforbundet.

Abonnement?
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NORSK TIDSSKRIFT
FOR

BIBLIOTEK
FORSKNING
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«Bibliotekaren» er et rimelig og ef-
fektivt alternativ for annonsering av
ledige stillinger. Vi er alene om å
komme ut hver eneste måned året
rundt. Vi er alene om å ha så kort
produksjonstid. Og vi er alene om
å ha så lave priser. Ta en titt på vår
utgivelsesplan og våre annonsepri-
ser på side 2, eller ring redaksjo-
nen på 57 82 07 65. Neste gang du
skal lyse ut en ledig stilling kan du
trygt ta kontakt med oss!

Ledig stilling?

Tidemann 4 – komplett biblioteksystem til riktig pris! 

 
Se mer: www.bibliotekservice.no 

 

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

I årene som kommer vil vi gjerne ha mer av dette.
For bibliotekarer er vel ikke de grå og menings-
løse dottene som omverdenen til tider vil ha det
til? Vi er da vel mange bibliotekarer som har kunn-
skaper og meningers mot? Vi tåler vel en støyt,
i kollegial dyst over hvor veien skal gå videre?

Du er velkommen i «Bibliotekaren»s spalter når
du har noe på hjertet i sakens anledning...
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Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

    www.bibforb.no

12 mnd. kr. 2.260,-
6 mnd. kr. 1.130,-
3 mnd. kr.    565,-

Kun lørdagsavis:
12 mnd. kr. 830,-
6 mnd. kr. 415,-

DE STØRSTE NORSKE
FORFATTERNE LESER
KLASSEKAMPEN

... GJØR DU?

Pr
is

er
 2

00
1:

Bestill nå: Tlf: 22 05 95 72 Fax: 22 05 95 87
e-post: abonnement@klassekampen.no
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Bibliotekarforbundet
INNMELDINGSSKJEMA

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

Nestleder
Hanne Fosheim
Fylkesbibl. i Akershus,
Boks 85,
2027 Kjeller
Tlf. jobb: 63 80 10 20
Faks: 63 81 09 26
Tlf. privat: 63 83 41 15
Epost: hfosheim@online.no

Lokallagene:
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
Kr.sund folkebibl.,  Boks 163, 6501 Kr.sund 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

Leder: Siri Sjursen

Organisasjons-
       sekretær: Birgitta Lund-Grønberg

Adresse: Lakkegt.21,
0187 Oslo

Telefon: 22 17 04 95

Fax: 22 17 04 96

E-post: bf@bibforb.no

URL: www.bibforb.no

Sekretariatet:

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

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, Høgsk. i Bergen

NB! Fullstendig liste over nye
lokallagsledere etter vårens års-
møter kommer i neste nummer av
Bibliotekaren.
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«Hvis det danske samfund endelig skal påvirke tyrkiske unges valg af ægtefælle, kan man måske begynde
med at øge antallet af offentligt tilgængelige computere på folkebibliotekerne og
uddannelsesinstitutionerne. Internettet er det bedste, mest effektive, mest udbredte og billigste
ægteskabsbureau, der findes.»

Fra Mehmet Ümit Necefs artikkel «Etnisk kærlighed i etnisk cyberspace» i den danske Weekendavisen 2.
november 2000, der utgangspunktet var den utrygghet ved danske verdier, normer, reaksjonsmønstre og
språk som får de unge innvandrere til å holde seg til sine egne. 


