
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet   /  10. årgang  /   2002   /   NR.  5

Bibliotekaren

Danske Lise er 
voluntør i Fjaler

Mockumentary 
fra Vegard Hoel

Fra Bislet 
til Cornichen

Kvalitet og 
kulturell nærkontakt



Bibliotekaren        Nr 5/20022

Bibliotekaren
ISSN 0804-4147

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets 
tidsskrift og utkommer hver måned. 

Ansvarlig redaktør
Erling Bergan

Redaksjonens adresse
Runnen 4, 6800 FØRDE
Tlf.:        57 82 07 65
Mobil:    91 31 80 01
Faks:      99 14 14 76
Epost:    erling.bergan@bibforb.no

Redaksjonsgruppa
Erling Bergan (redaktør)
Anja Angelskår Mjelde (redigerer)
Monica Deildok (forbundsleder)
Mona Magnussen (forbundets nestleder)
Thor Bjarne Stadshaug (organisasjonssekretær)

Stoff
Vi mottar stof f i al le former. Tekster 
foretrekker vi som fi ler i RiktTekstFormat 
(rtf). Usignerte artikler står for redaktørens     
regning.

Abonnement
Kr. 290,- pr. år betales til BFs girokonto 
6039.05.64093. Merk innbetalingen  «Abon-
nement». Alle henvendelser om abonnement 
rettes til BFs sekretariat i Lakkegata 21, 
0187 Oslo, tlf. 22 17 04 95, faks 22 17 04 
96, epost:  bf@bibforb.no.

Annonsepriser
1/8 side        kr.    800
2/8 side         kr.  1400
3/8 side        kr.  1800
4/8 side         kr.  2200
5/8 side         kr.  2500
6/8 side         kr.  2800
7/8 side         kr.  3100
8/8 side        kr.  3300
24 % mva. kommer i tillegg.
Det kan gis rabatt ved bestilling av fl ere 
annonser under ett. Alle  henvendelser 
om annonser rettes til redaksjonen. (se 
over)

Utgivelsesplan i 2002
Nr:   Deadline:             Hos medl.:
1 19. desember 9. januar  
2 30. januar 13. februar
3 27. februar 13. mars   
4   3. april 17. april 
5   2. mai 15. mai 
6 29. mai 12. juni 
7 26. juni 10. juli 
8 31. juli 14. august 
9 28. august 11. september 
10 25. september 9. oktober 
11 23. oktober 6. november 
12 20. november 4. desember
 

Trykk
S. E. Thoresen as

Innhold:
Lederen har ordet side  3

BIBITS om Aleph og situasjonen i Midt-Østen side 4

Årsmøte i Telemark BF side 5

Stabil dansk arbeidsledighet side 5

Lise Alsted Henrichsen er voluntør 

i Fjaler, Askvoll og Gaular: En frivillig sak  side 6

Statsforhandlingene i havn side 9

Brudd i KS-sektoren side 9

75 000 friske kroner til ARI på Holmlia side 10

Fra Bislet til Cornichen: 

Linda tar praksisen i Alexandria side 12

Hva slags bibliotekarer trenger samfunnet om ti år?

Arena-byggere for kvalitet og kulturell nærkontakt side 14

De som holdt skansen side 17

En mockumentarisk hyllest  

til folkets favoritt: Fylkesbiblioteket! side 18

IFLAs internett-manifest side 20

Månedens Wegner



Bibliotekaren        Nr 5/20023

Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

En del av oss har akkurat landet etter oppholdet i Stavanger. Etter tre dager med hotellmat, korridor-
pludring og gnagsår. Hektisk møtevirksomhet, og enda mer hektisk springing rundt i korridorene på 
Hotell Atlantic. Bibliotekmøtet holdt hva det lovet: Faglig input, kulturell utagering og stor sosial sam-
menstimling. 

Dette var det STORE norske bibliotekmøtet. Det første bibliotekmøtet hvor Bibsys og Norsk bibliotekfo-
rening lyktes i å samle folk fra både fag- og folkebibliotek i ett stort bibliotekmøte. Hvilket innebar 
at  800 bibliotekarer, bibliotekpolitikere, og bibliotekaktører var samlet i Stavanger disse dagene. Det 
høres heftig ut og det var det.

Allerede ved ankomsten til hotellet kunne man høre det velkjente suset, den relativt høye, jevne tonen 
av summende stemmer som alltid kjennetegner en sammenstimling av bibliotekfolk. Der en strøm av 
sladder og faglige temaer og utveksling av profesjonelle og personlige nyheter virrer rundt i et kaotisk 
og komplett tilfeldig mønster legger seg som et teppe over omgivelsene. Og varer. Først etter at man har 
kommet hjem oppdager man at man har gått rundt med en konstant øresus av biblioteksumming i hodet 

de siste døgn. Det er en positiv støykilde, et sikkert tegn på et vellykket arrangement. 

Og vellykket var det. NBF og Bibsys hadde invitert aktører i miljøet til å bidra til programmet, noe som sikret 
et variert, tett og solid faglig program som løp parallelt alle dagene. Samtidig som man hadde sørget for 
felles møtearenaer gjennom fellesmøter, måltider og mottakelser.

NBF fikk en formidabel utfordring servert i fanget allerede første møtedag: Streik. Riktignok kunne alle ar-
rangement til og med fredagen gå som planlagt. Men fra lørdag morgen skulle personalet ved Radisson SAS-
hotellene i Stavanger ut i streik, ikke minst Radisson SAS Atlantic Hotel. Nettopp der NBFs landsmøte skulle 
gå av stabelen. Hovedstyret sonderte mulighetene for dispensasjon, og for mulige alternative møtelokaler. 
De la også vekt på å ha et ryddig forhold til de streikende. Konklusjonen ble å utsette landsmøtet. Selv om 
dette er synd, og skaper mye ekstra arbeid og utgifter for mange, må NBFs hovedstyre berømmes for å ha 
håndtert denne vanskelige situasjonen på en god måte. 

Tilbake til selve møtedagene i Stavanger: De viste at det blåser en samlingsvind over bibliotek-Norge. 
Stavanger-arrangementet samlet fag- og folkebibliotekmiljøene. Bibliotekparaplyen, en annen samlende 
arena, har akkurat sett dagens lys. Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn samles i et nytt ABM-
utvikling.

For BF er dette godt nytt. Jo flere arenaer som blir samlende i stedet for splittende, jo lettere blir det 
å agitere for den åpenbare sannhet at bibliotekarer må samles i ett fagforbund, et profesjonsforbund for 
bibliotekarer.

BF vokser seg stadig større og sterkere, men vi kan ikke tillate oss å glemme et vi fortsatt er et stykke unna 
målet. Det opprinnelige målet som var begrunnelsen for opprettelsen. Å samle bibliotekarer i et fagforbund. 
Der er vi ikke ennå, og der kommer vi ikke til å være i morgen. Men det er det vi må jobbe mot. Av og til – 
sånn som i Stavanger – snakker jeg med folk som sier; ”Prøver dere fortsatt å samle alle bibliotekarer i ett 
forbund? Det kommer dere aldri til å klare.”

Jeg skal vedde på at det var akkurat det småhøvdingene sa til Harald Hårfagre!
”Samle Norge.. ?? Det kommer du aldri til å klare!” 

BFs nye informasjonsmateriell er klart for bestilling. Vi har produsert en helt 
ny brosjyre, som ble brukt for første gang under det 68. bibliotekmøtet i Sta-
vanger. Vi kan også tilby nye håndmalte kaffekrus med BFs grafiske preg, til 
kr. 50,- pr stykk. Og vi har fremdeles bokmerker og pins. Ta kontakt med se-
kretariatet, på telefon 22 17 04 95. 

Ny BF-brosjyre
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Erling Bergan, Redaktør

Hvis makt er viktigst

Én hovedorganisasjon, mentorord-
ning for unge tillitsvalgte, vekttall 
for arbeid i fagorganisasjoner og fag-
lige rettigheter forbeholdt dem som 
er organisert. Dette er noen av for-
slagene som sju av landets student- 
og faglige ungdomsorganisasjoner 
kom frem til på en konferanse om 
unge, organiser te: En utdøende 
rase?

I slutten av april var sju av landets 
student- og faglige ungdomsorgani-
sasjoner samlet på invitasjon fra YS 
Ung, YS sin ungdomsorganisasjon, 
for å diskutere sin felles fremtid. 
Organisasjonsprosenten blant ung-
dom er dalende - utfordringen kon-
feransedeltagerne møtte var hvordan 
og hvorfor øke organisasjonsdelta-
gelsen.

- Yngre tillitsvalgte må få påvirke 
beslutninger i fagforeningene, krever 
Torunn S. Topphol, ungdomskonsulent 
i YS Ung. - De gamle traverne i 
organisasjonen må ikke være redd 
for å slippe ungdom til. Tross alt er 
de fremtiden for organisasjonene. 
Uten medlemmer er det heller ingen 
å være pamp over.

Ungdomsorganisasjonene er opptatt 
av at tillitsvalgte i alle aldre skal 
få være med å styre utviklingen i 
organisasjonslivet. De peker på at det 
er viktig for å sikre at organisasjonen 
holder takt med samfunnsutviklingen 
og endringer i behov og krav fra 
de organiser te. På konferansen 
kom det frem en rekke konkrete 
forslag for å stimulere og øke orga-
nisasjonsgraden blant ungdom - og 
som utfordrer både regjeringen og 
fagorganisasjonene selv:

- Må være plass til unge i styrende 
organer.

- Organisering i en fagorganisasjon 
bør gi vekttall på linje med prak-
tikantarbeid/internships. 

- Fagorganisasjonene bør innføre 
mentorordning for unge tillits-
valgte for å trekke dem godt inn i 
organisasjonsarbeidet.

- Organisering skal være inklude-

Etter at Bibliotekaren i forrige nummer skrev om forbrukerboi-
kotten av israelske varer og at biblioteksystemet Aleph også står 
på lista over israelske produkter som selges i Norge, har dette 
blitt livlig diskutert. Noen bibliotekarer mener at Bibliotekenes 
IT-senter (BIBITS) burde slutte å selge Aleph i Norge. Andre mener 
at boikott av et biblioteksystem vanskelig lar seg gjøre. Under bi-
bliotekmøtet i Stavanger ble mange av disse synspunktene truk-
ket fram i samtaler bibliotekarer imellom. Men så vidt vi kjenner 
til, var dette ikke tema på noen av  møtene eller seminarene. 

Den norske leverandøren BIBITS hadde laget en tekst på et ark 
som de delte ut fra sin stand under bibliotekdagene i Stavanger. 
Under overskriften ”Aleph og situasjonen i Midt Østen”, lød tek-
sten: 

”Bibliotekenes IT-senter er bekymret for situasjonen i Midtøsten og 
reagerer på humanitært grunnlag på den terroren og bruddene på 
folkeretten som finner sted i konflikten mellom Israel og Palestina.

Bibliotekenes IT-senter AS er forhandler av biblioteksystemet ALEPH 
i Norge. ALEPH er et israelsk system og utvikles i Jerusalem av ExLi-
bris.

ALEPH er et av verdens mest fremgangsrike og moderne bibliotek- og 
informasjonssystem. Systemet er i bruk i over 45 land. ALEPH kan 
håndtere bibliotek i alle størrelser. I Norge er systemet i bruk ved 106 
bibliotek.

Vi i Bibliotekenes IT-senter AS syns dette er en vanskelig situasjon 
å håndtere. Et biblioteksystem er ikke en vanlig forbruksvare. Det er 
en omfattende og dyr prosess å skifte system, noe som fort vil ramme 
brukerne av bibliotekene - låntakerne. I tillegg vil vi ta hensyn til 
arbeidsplasser både hos oss og i bibliotekene.

Videre drift og utvikling av ALEPH installasjoner i Norge er sikret i 
forhold til en eventuell opptrapping av konflikten i Midtøsten gjen-
nom ExLibris avdeling i USA.

Bibliotekenes IT-senter vil i denne situasjonen forholde oss til offisiell 
norsk politikk på dette området. Vi vil gjøre det vi kan for at våre 
kunder og brukerne av systemet ikke blir skadelidende.

Vennlig hilsen
Jon Rygh
administrerende direktør”

Bibliotekenes IT-senter AS (BIBITS) ble i fjor høst etablert som 
et sterkt kompetansemiljø for ikt-baserte systemer for bibliotek-
sektoren i Norge. BIBITS eies av Biblioteksentralen og Forlagssen-
tralen, med en halvpart hver. De inngår i det nye felleskapet i 
Bibliotekenes Hus på Ensjø i Oslo. Mikromarc og Aleph er firma-
ets to produkter. Det første utvikler de selv, det andre utvikles av 
ExLibris i Israel og av deres datterselskaper, men tilpasses til nor-
ske forhold av BIBITS. Personalet består av de ansatte fra Biblio-
teksentralens tidligere avdeling BITS, og de ansatte fra selskapet 
Norsk Systemutvikling. 

BIBITS om Aleph og 
situasjonen i Midt-Østen
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Kari Moldvær, Leder i Telemark BF

17. april ble årsmøtet i Telemark fylkeslag avholdt i Porsgrunn. 
Det var 8 medlemmer til stede. Laget har 28 medlemmer - en 
tilvekst på 1 siden forrige årsmøte. 

Årsmøtesakeneable greit avviklet, og styret i Telemark er nå 
som følger: 

Leder:  Kari M. Moldvær (Porsgrunn bibliotek)
Styremedlemmer:  Anne Ragnhild Kjær Sti  
 (Porsgrunn bibliotek)
 Gerd Lie (Stridsklev avd.)
Varamedlemmer:  Carl Bodenhagen (Bamble bibliotek)
 Wieslawa Radziej (Telemarksbiblioteket)
Revisor:  Birgitte Andersen (Kragerø bibliotek)
Valgkomité:  Kristin Kleppo Grøndalen 
 (Telemarksbiblioteket)
 Elisabeth Bergstrøm (Porsgrunn bibliotek)
 Turid V. J. Gjestland (Porsgrunn bibliotek)

Av disse er Anne Ragnhild Sti, Carl Bodenhagen og Wieslawa 
Radziej nye i styret. De to førstnevnte er også nye i Bibliotekar-
forbundet.

Det ble også tatt opp hvordan vi skal få vervet nye medlemmer, 
og hvem vi da skal rette oss mot. Det var enighet om at det 
var enklere å verve de “nye” enn de som hadde vært medlem av 
andre foreninger i mange år, da de lett føler en lojalitet overfor 
den andre foreningen. Forbundsleder Monica Deildok opplyste 
om at det slippes nye vervebrosjyrer om kort tid, og dette syns 
vi var positivt.

I forbindelse med årsmøtet var altså lederen av Bibliotekarfor-
bundet, Monica Deildok, til stede for å holde en innledning om 
bibliotekarbildet. Denne delen av møtet var åpent for alle, og 
møtet ble utvidet med 3 deltakere. Temaet engasjerte, og det ble 
en livlig diskusjon. Men hvilke strategier vi bør satse på fram-
over for å nå både de bevilgende myndigheter, de som vi skal 
forhandle med og alle våre brukere - nei, se det gjenstår å se! 

Årsmøte i Telemark BF

Det er stadig vekk flere hundre bibliotekarer som er arbeids-
løse i Danmark. Tallene for mars 2002 er nå offentliggjort, og 
viser at 4,9 prosent av våre danske kollegaer er uten arbeid. 
Det første kullet som er uteksaminert etter den nye modellen 
som Bibliotekar DB, gikk ut i februar. Man håper at disse as-
simileres i arbeidsmarkedet i løpet av våren, og får tallene til å 
gå ned. Det er grunn til å merke seg at ledigheten blant danske 
bibliotekarer er mer enn halvert i løpet av de siste ti åra. Men 
siden 1999 har ledigheten ligget på omtrent det samme nivået. 
Et spesielt fenomen er at det er en konstant kjønnsskjevhet i 
ledigheten. I flere år har den ligget på 2-3 prosent, og da er det 
altså mennene som kommer dårligst ut. 

Stabil dansk arbeidsledighet

rende, men bør bli mer eksklusiv 
– dvs rettigheter som kun gjelder 
de som er medlem.

- Bedre samarbeid mellom de for-
skjellige hovedorganisasjonene.

- Tilrettelegge for bedre nettverks-
bygging.

Det virker som om mange pamper 
er redde for å miste makt. Da blir 
posisjon viktigst og organisasjonen 
bakstreversk, sukker Topphol og 
avslutter: - Vi ønsker rett og slett 
å få lov til å delta og ta ansvar for 
en positiv utviklingen av organisa-
sjonene.

Danske BF 
støtter palestinerne

Til humanitær hjelp til palestinerne 
- mat og medisin - besluttet det 
danske BFs hovedbestyrelse på sitt 
møte 17. apr il å bevilge 10.000 
kroner i støtte fra Bibliotekarfor-
bundet. Det er avisa Politiken som 
står for innsamlingen og pengene 
administreres av den arabisk-jødiske 
organisasjon Taayush.

Bokdagene og dumskapens 
politikk 

Under denne tittelen hadde Øistein 
Hølleland en tankevekkende kom-
mentarartikkel i Aftenposten 30. 
april. Utgangspunktet hans var at 
selv om politikerne snakker pent om 
biblioteker, litteratur og lesning, 
forsvinner bokbussene, biliotekfi-
lialer legges ned og færre bøker 
kjøpes inn. Han viser til Norges store 
inntekter i perioden 1995 - 2000, 
og fortsetter: 

”I det samme tidsrommet har medi-
ebevilgninger til norske biblioteker 
gått ned fra 33,43 kr. pr. innbygger 
til 29,93 kroner i 2000 (begge beløp i 
2000-kroner ifølge Bibliotekstatistik-
ken).
 Tallene blir enda grellere når vi 
sammenligner dem med velstandsut-
viklingen i andre nordiske land og 
med deres prioritering av biblioteker. 
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Erling Bergan, Redaktør

I februar i år var Lise Alsted Henrichsen ferdig med sin ut-
danning som bibliotekar fra Danmarks bibliotekskole i Køben-
havn. Hun var klar til å møte arbeidslivet. Men i stedet for 
å selge seg dyrt til et bibliotek i sin hjemby Nyborg på Fyn, 
eller kanskje i Roskilde eller København, valgte hun å gå for en 
slikk og ingenting til Sogn og Fjordane. For Lise er voluntør, 
og det må få en forklaring på hva er: 

- Man arbeider i et annet land, får mat og et sted å bo, og noen 
lommepenger. Og så dekker min vertsorganisasjon reisen fra 
Danmark opp hit og tilbake. 

- Men du får ikke noe lønn?

-  Nei. Jeg får 4000 kroner i måneden. Men det er bare ment å 
dekke utgifter til mat og litt lommepenger til å bruke i fritida. 

- Da må prosjektet du jobber med være attraktivt for deg?

- Dette er nettopp hva jeg vil jobbe med. Noen kommuner og 
institusjoner i Sogn og Fjordane ville lage opplegg for bruker-
undervisning for skoleelever og til den brede, alminnelige be-
folkning. Dette kunne de ikke gjøre innenfor de økonomiske 
rammer de hadde, og søkte derfor etter voluntør til å gjøre job-
ben.

- Arbeidet hadde ikke blitt gjort hvis ikke du hadde kommet?

- Det er en viktig forutsetning. Jeg skal ikke komme og ta ar-
beidet fra noen ved å jobbe gratis. Min rolle er å sette i gang 
med nye tiltak og utvikle tjenester i bibliotekene som det el-
lers ikke er tid til å få gjort noe med. 

Vi møtte Lise Alsted Henrichsen på biblioteket i United World 
College i Fjaler. Siden hun kom til Norge for et par måneder 
siden, har hun allerede vært på flere bibliotek i flere kommu-
ner. På Fjaler folkebibliotek måtte hun riktignok vikariere for 
biblioteksjefen en ukes tid, men ellers er det de planlagte pro-
sjektene hun er i gang med.

- For noen uker siden var jeg i 8. og 9. klasse i en skole i As-
kvoll, for å informere om hvordan man bruker hjemmesider og 
vurderer den informasjonen man finner der. Dette gjorde jeg 
ved å stille dem noen spørsmål: Om de kunne finne forfatteren 
til noen bestemte hjemmesider? Om de tydelig kunne se hva 

Lise Alsted Henrichsen er voluntør i Fjaler, 
Askvoll og Gaular:

En frivillig sak
- Jeg har funnet et prosjekt som handler om ak-
kurat det jeg synes er spennende i mitt fag. Det 
er det viktigste for meg. Du kan godt kalle meg 
en idealist, siden jeg ikke får vanlig lønn. Men jeg 
tror alle parter vinner på denne ordningen.

Den nye populistiske regjeringen i 
Danmark har mange omganger med 
nedskjæringer foran seg hvis den skal 
komme ned på norsk nivå. (Danmark 
bevilget i år 2000 71,21 kroner i 
medieutgifter pr. innbygger.) Norge 
bruker desidert minst penger til 
biblioteker i Norden, til tross for 
at vi har hatt den desidert største 
nasjonale inntektsveksten.
 Misforholdet mellom norsk stat-
lig r ikdom, kommunal fattigdom 
og manglende satsing på skole, 
bibliotek og kunnskapsformidling 
- altså de områdene som skal sikre 
norske arbeidsplasser og velstand i 
fremtiden, blir enda mer dramatisk 
når vi samtidig har fått dokumentert 
hvordan det står til med leseferdig-
het og kunnskapsnivå hos norske 
15-åringer.
 I den såkalte Pisa-rapporten som 
sammenligner leseferdigheter og 
kunnskap blant 15-åringer i 30 land, 
kommer de unge nordmenn svært 
dårlig ut. Hele 20 prosent leser så 
dårlig at de ikke mestrer dagliglivets 
skr if tlige tekster. Både Sver ige 
og spesielt Finland ligger langt 
over nivået til norske 15-åringer.”

Øistein Hølleland viser til at nivået 
i den voksne befolkningen ikke er 
stort bedre enn blant ungdommen, 
og går videre fra lese-evnen til 
lese-interessen:

”En internasjonal forskningsrapport 
viser at det står dårligere til med 
boklesningen i Norge enn de aller 
fleste av oss, også pessimistene, 
hadde forestilt seg: Av 22 land 
kommer Norge så langt ned som på 
19. plass når det gjelder boklesning 
som fritidsaktivitet. Færre nordmenn 
(55%) enn svensker (70%), dansker 
(63%) og fi nner (61%) leser bøker 
daglig, ukentlig og månedlig. Høyest 
opp i undersøkelsen kommer New 
Zealand (74%) og Tsjekkia (73%), 
og da snakker vi om forskjeller som 
er så store at det skaper skiller i 
et lands kultur og dets kulturelle 
selvoppfatning.”

At Norge er på jumboplass i Norden 
på så godt som alle områder som 
har med bibliotek å gjøre, er noe 
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budskapet eller hensikten med siden var? Jeg hadde 45 minut-
ter med hver klasse. 

- Var dette nytt for dem?

- Ja, de hadde ikke prøvd å gå inn på denne måten før. De 
hadde brukt internett i undervisningen før, til å finne infor-
masjon om de emner de var i gang med. Men de hadde nok ikke 
vurdert sidene så nøye. 

- Skal opplegget gjentas på denne skolen?
 
- Jeg går ut fra at de skal gjøre det igjen. Kanskje man bør lage 
noen lengre opplegg, hvor man lærer noe om å søke informa-
sjon, om å bruke forskjellige databaser og kanskje kjenne noen 
forskjellige kilder på nettet, som søkemaskiner, emnekatalo-
ger, mailinglister og diskusjonsfora. 

- Er det det samme opplegget du skal ha her på United World 
College?

- Det blir noe av det samme, men på et litt høyere nivå. Her 
skal jeg lage et hefte, som er ment å være en hjelp når studen-
tene jobber med oppgaver. Det er meningen at man skal følge 
heftet trinn for trinn. Man går først inn og arbeider litt med 
noe man har bruk for, analyserer sitt emne, finner ut hvordan 
man gjerne vil søke og hvilke kilder man skal konsultere, velger 
noen søketeknikker og ser hvilken informasjon man får ut av 
det, og til slutt hvordan man siterer og lager litteraturliste. 

- Dette heftet er du ferdig med nå?

- Det er nesten ferdig. I morgen er det nok klart. 

Lise Alsted Hen-
richsen er nyutdan-
net bibliotekar, og 
voluntør:  - Jeg får 
reise til et annet 
land, får mat og 
et sted å bo, og 
noen lommepen-
ger. Og så dekker 
min vertsorgani-
sasjon reisen fra 
Danmark opp hit 
og tilbake. (Foto: 
E. Bergan)

�

vi kjenner til. Hølleland viser til at 
statistikken for 1999 (som er den 
siste komparativt tilgjengelige) er 
om mulig enda mer deprimerende 
lesning enn foregående år:

”Ulikhetene ser ut til å sementeres. 
Mens f.eks. Danmark har 5178 årsverk 
til sine 781 biblioteker, har Norge 
1916 til sine 1047. Så mange som 42 
av disse bibliotekene ble nedlagt i år 
2000! Norge hadde 1247 biblioteker 
i 1990, mens i år 2002 er kun 1005 
igjen.

Den samme utviklingen skjer med 
bokbusser. I 1999 hadde grisgrendte 
Norge 49 bokbusser, ved utgangen 
av 2000 var det 43, i 2002 er det 
36-37 bokbusser. Lille tettbebygde 
Danmark hadde 56 bokbusser i 2001, 
mens Sver ige hadde dobbelt så 
mange, 112. Finland har over 200 
bokbusser, og de beste leserne i 
Norden.”

Hølleland legger vekt på at Norge 
fortsatt ligger på bunnen når det 
gjelder medieutgifter til biblioteker, 
og når det gjelder antall utlån. ”Hva 
skjer hvis det kun er et betydelig 
mindretall i landets befolkning som 
har utholdenhet og tekstforståelse til 
å holde ut lange resonnementer og se 
for seg brede mentale forestillinger? 
Den korttenkte kulturpolitikken i et 
av verdens rikeste land kommer til å 
få dramatiske konsekvenser”, skriver 
han, og ironiserer over bibliotekfolk 
som leverer ”forsiktige høringsut-
talelser til politikere som hverken 
har evnen til å høre lenger - eller til å 
lese (om annet enn bensinpriser)”. Så 
kommer en utfordrende avslutning, 
mynta på NBF: 

”Norsk Bibliotekforening står ved et 
veiskille. Den kan anerkjenne at den 
står med delløsninger til et særdeles 
viktig samfunnsproblem og aktivt 
søke allianser med lærere, forfattere, 
kulturarbeidere og andre som vil og 
krever endring (og lesning!), eller 
den kan fortsette med sitt - gå stille 
i dørene (og korridorene) helt til 
det nesten ikke er medlemmer (og 
biblioteker) igjen. 
 Norsk Bibliotekforening og våre 
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- Hvordan skal du formidle heftet til elevene?
 
- Vi skal ha noen introduksjoner, hvor de får utlevert heftet. 
Vi skal vise dem hva det inneholder, hvordan de best mulig 
kan bruke det, og hvordan de kan bruke biblioteket. De skal 
komme i mindre grupper på 5-6 personer. Det gir mer personlig 
kontakt enn store forelesninger.

Lise viser tydelig at dette er noe hun synes er interessant 
og viktig. Det viser også framtidsplanene hennes. For når 
voluntørtida er over, vil hun nedover til Roskilde Univer-
sitetscenter og studere pedagogikk og kommunikasjon, som 
overbygning på bibliotekarutdanninga. Og etter det vil hun 
gjerne jobbe på bibliotek i en videregående skole. Hun brenner 
for å få faglærerne til å arbeide mer med informasjonssøking 
og informasjonsteknologi. 

Men voluntørtida i Sogn og Fjordane vil også gi henne andre 
slags erfaringer. Hun skal også få en smak av Sogn og Fjordane 
fylkesbibliotek og de mobile bibliotektjenestene de har.

- Jeg skal være med på både bokbussen og bokbåten. Det blir 
spesielt for meg. Bokbusser kjenner vi godt i Danmark, men 
bokbåt har vi ikke. Det gleder jeg meg til.

- Det blir en ganske variert praksis du får her?

- Ja, nettopp. Nå i starten skifter jeg mellom forskjellige ar-
beidsplasser og får et overblikk. Senere vil jeg kunne være len-
gre på hvert sted.

- Du skal være her helt fram til jul. Virker det lenge nå? 

- Det synes jeg ikke. Jeg er veldig glad for å være her og ser 
fram til både sommeren og høsten. det er godt å vite at jeg har 
en del tid, så jeg kan rekke å få utrettet noe. 

- Hvorfor valgte du Norge?

- Det var en tilfeldighet. Siri Ingvaldsen hadde laget et pro-
sjektoppslag som så spennende ut. Jeg så det på oppslagstavla 
på bibliotekskolen. Brukerundervisning, tilbud til fjernstu-
denter, mobile tjenester - det så spennende ut. 

Lise Alsted Henrichsen ser ut til å trives som vestlending. Hun 
har valgt en spennende måte å ta et ”avbrekk” i studiene på. 
Om det ikke er noe entydig signal om idealisme, er det i alle 
fall et tegn på dristighet og nysjerrighet. 

Er du ung, europeisk og nysgjerrig? Har du lyst til å 
prøve deg som frivillig arbeidskraft på et prosjekt i et 
annet land? Da bør du vurdere å ta volontørtjeneste. Det 
er en ordning som gir støtte til ungdom mellom 18 og 
25 år for å reise ut som frivillig for en periode på inntil 
ett år. Frivillige organisasjoner, kommuner eller andre 
kan motta en utenlandsk volontør til hjelp i sitt arbeid 
i Norge. Eller de kan sende ut ungdommer fra Norge til 
Europa. Mange av prosjektene er knyttet til aktiviteter 
for barn og unge. Andre områder er arbeid med innvan-
drere, eldre, funksjonshemmede, eller innenfor kunst 
og kultur, natur og miljø, media og kommunikasjon. Se 
http://www.ungieuropa.no/ for mer informasjon. 

�

Hva er voluntør-ordningen?

politikere har i årene som kommer 
en glimrende anledning til å oppgra-
dere bibliotekene og sette i gang 
lesestimulerende tiltak.
 I år 2005, året for markeringen 
av Norge som moderne, selvstendig 
stat, skal NBF arrangere den inter-
nasjonale biblioteksorganisasjonen 
IFLAs verdenskonferanse. Da er det 
forventet at hele 3000 bibliotekarer 
fra hele verden kommer til Oslo. 
Som et av verdens desidert rikeste 
land bør vi ha mer å vise til enn vi 
har i dag.”

Med dette innlegget skulle det 
utsatte landsmøtet i Norsk Biblio-
tekforening ha fått enda mer å 
diskutere. 

Amerikanske bibliotekarer 
i tekkeligste laget?

Rory Litwin og Mark Rosenzweig 
er to opprørske bibliotekarer i det 
amerkanske bibliotekmiljøet. De 
er opptatt av samfunnsspørsmål, 
står på venstresida polit isk og 
engasjerer seg i debatter som setter 
bibliotek inn i en større sammenheng 
enn bare de nære faglige t ing. 
Dette har tydeligvis gitt dem noen 
erfaringer som de har nedfelt i noe 
de kaller for ”Declaration of the 
Niceness of Libraries”. Denne ironiske 
erklæringen forteller kanskje noe 
om det kollegiale miljøet over dam-
men. Den forteller i hvert fall noe 
om hvordan Litwin og Rosenzweig 
oppfatter dette miljøet. Erklæringen 
lyder slik: 

1. Libraries are nice.

2. Librarians are nice.

3. The gentility of library staff sets 
an example for the library’s patrons, 
in the library and in life. Thus, the 
niceness of libraries works toward a 
decrease in general nastiness.

4. Libraries support, in the strongest 
terms, the right of library users to 
be nice in all situations.  This right 
shall be defended with all of our 
niceness.
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Klokka var halv to natta til første mai, da sen-
tralstyret i YS Stat fant å kunne anbefale statens 
siste tilbud til ny hovedtariffavtale i staten. Re-
sultatet viser en profil som er en kombinasjon av 
krone- og prosenttillegg, i tråd med YS Stat sine 
krav. 

- Oppgjøret i staten gir bibliotekarene mulighet til betydelig 
lønnsvekst. Det generelle tillegget, ikke minst med prosent-
tillegg der de fleste av våre medlemmer ligger, er positivt. Og 
med en historisk stor lokal pott, vil BF nok en gang ha mulig-
het til å bruke sin styrke i lokale forhandlinger, sier BFs leder 
Monica Deildok i en kommentar, og legger til at vi med dette 
oppgjøret har redusert etterslepet i forhold til privat sektor. 

Hovedpunkter i resultatet er:
1. Kr 7.500,- til alle til og med lønnstrinn 30. 3,1 % til alle mel-

lom lønnstrinn 31 og 69. Deretter en nedtrapping fra lønns-
trinn 70 med kr 14.900,- til lønnstrinn 79 med kr 13.200,-. 
Tabellen er i tillegg utvidet med 7 lønnstrinn. 

2. 1,5 % avsettes til sentrale justeringsforhandlinger med virk-
ning fra 1. august

3. 2,0 % avsettes til lokale forhandlinger med virkning fra 1. 
september. Dette er klart i samsvar med YS Stats krav om en 
stor lokal pott. 

YS Stat er også fornøyd med at rammen for boliglån økes til kr 
750.000,- i tråd med krav fra YS Stat. Av andre positive endrin-
ger kan nevnes bedret pappapermisjon, seniorpolitiske tiltak, 
bedret kompensasjon ved arbeidstid på reise, kompensasjon for 
arbeids- og reisetid på tjenestereise i utlandet samt minstetid 
ved overtid. YS Stat leder Tore Eugen Kvalheim sier at han er 
tilfreds med at resultatet gir en reallønnsvekst for alle. Han er 
også fornøyd med at 47 mill. kroner er avsatt til kompetanse-
utvikling. Oppgjøret i staten går nå til uravstemming med frist 
30. mai. 

Statsforhandlingene 
i havn

Erling Bergan, Redaktør

Da Bibliotekaren gikk i trykken, ble det kjent at YS Kommune 
brøt forhandlingene med Kommunenes Sentralforbund (KS). 
Tariffoppgjøret for våre medlemmer i kommuner og fylkeskom-
muner, bortsett fra Oslo som er eget tariffområde, gikk dermed 
til mekling. Økonomien i det framlagte forslaget ble vurdert 
som alt for dårlig av YS-K. Det var i år skapt forventninger om 
kompensasjon for det store lønnsmessige etterslepet i kommu-
nal sektor. Men KS hadde altså ikke lagt nok penger på bordet 
til å unngå brudd. 

Brudd i KS-sektoren

5. The sacred library ethic of nice-
ness shall guide us in developing 
collection development policies that 
are nice. Our nice patrons desire 
collections that provide a full range 
of niceness on issues of the day.

6. Vendors are nice, and we should be 
nice to them back and always invite 
them to our birthday parties.

7. Despite the salutary effect of the 
niceness of libraries upon society, 
many things remain nasty. Examples 
of nasty things are: politics, argu-
ments, smelly people who walk into 
the library and say they can’t pay 
their overdue fines, people who 
oppose our brave war against evil, 
people who want to read our nice 
President ’s private, personal, of-
fi cial documents, and many things 
too nasty to mention. Such nasty 
things, not being nice, are properly 
considered “non-library issues.”

8. Librarians who raise “non-library 
issues” at tea parties and other 
places where librarians are nice, 
such as national conferences, are 
themselves nasty and therefore 
perhaps not really librarians after all. 
The proper response to such people is 
to shun them, in a characteristically 
nice way, so that they will realize 
their nastiness and either reform 
or be weeded out of the carefully 
trimmed lawn of librarianship via 
their refusal to take the Oath of 
Niceness.

9. Remember: The untroubled brow, 
the calm solicitude of librarianship 
is a balm to those who come to the 
library for nice reading recommen-
dations and information about lawn 
care and other nice things. Maintai-
ning that niceness is a community 
service and, quite simply, a profes-
sional duty. For if niceness were not 
our guiding light as librarians, what 
on earth would be?

(This declaration has been sent 
to First Lady Laura Bush for endor-
sement, but the bitch has yet to 
reply.)
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Institusjonen Fritt Ord og A/L Biblioteksentralen har bevilget 
stipend på henholdsvis 50 000 og 25 000 kroner til videreførin-
gen av det antirasistiske arbeidet som er påbegynt ved Deich-
manske bibliotek, Holmlia filial. 

- Vi føler det som om vi har vunnet “Det nytter”-prisen, sier av-
delingleder Elin Hermansen ved biblioteket. I magre budsjett-
tider er dette som manna fra himmelen. 

- Nå kan vi få gjennomført mange av de tiltakene som bare 
har vært på idéplanet, og som naturligvis koster penger. Vi har 
lyst til å kjøpe inn en ny datamaskin knyttet til samlingen, 
opprette et eget nettsted for antirasistisk informasjon, samle 
ressursene, og lage lenkesamlinger slik at alt kan presenteres 
under ARI-logoen. Vi vil også oppfordre barn og ungdom til å 
bruke nettstedet til for eksempel å anbefale bøker og lage bok- 
og filmanmeldelser for hverandre. En slik interaktiv tjeneste 
har vært prøvd med hell av flere bibliotek både her i landet og 
ellers i Norden. 

Bibliotekarene driver kontinuerling oppsporing av nye bøker 
og filmer med rasisme og nynazisme som tema og har etter 
hvert utvidet språkgruppene. Både svensk og dansk, fransk og 
tysk blir nå kjøpt inn i tillegg til spansk, engelsk, norsk og hva 
som måttes finnes av bøker på ikke-vestlige språk. - Vi er av 
den oppfatning at en bok skal finnes på originalspråket, selv 
om den er oversatt til norsk, sier Hermansen.  

I tillegg til temauken om mobbing og rasisme, som de arran-
gerte i slutten av april, har filialen planer om to større ar-
rangement i tilknytning til ARI-samlingen i år. Om det blir 
konsert, teater, forfatterbesøk eller alt sammen, er ennå ikke 
bestemt. Men avdelingslederen oppfordrer folk på Holmlia til 
å ta kontakt dersom de har ideer til arrangementer det kunne 
samarbeides om. - Her er det jo så mange kreative hoder. Enda 
bedre blir det dersom noen av dem slår seg sammen, mener Elin 
Hermansen.

Det var altså siste uka i april at Holmlia filial ville vise hva det 
vil si å drive antirasistisk arbeid i praksis. Fram til da hadde 
prosjektet ARI vært preget av innsamling av litteratur, filmer 
og annen informasjon. Nå ville de ha det ut til folket! Stikk-
ordet var: Formidling! De inviterte blant annet alle 9.-klasser 
ved Hauketo skole til biblioteket. Barne- og ungdomsbiblio-
tekar Anne Karin Kristiansen ga ungdommene en innføring i  
hvordan de skal bruke den nye antirasistiske samlingen med 

bøker, temahefter og filmer, og ga dem dessuten lesetips 
og eksempler fra ungdomsbøkene. Forfattere som Kjersti 
Scheen og Kari Sverdrup leste fra bøkene sine og inviterte 
til dialog med elevene. 

75 000 friske kroner 
til ARI på Holmlia240 000 i støtte til musikk 

i biblioteket

Glem Napster og andre ulovlige 
tjenester på Internett. Nå kan norske 
bibliotek snart tilby det samme 
- helt lovlig. Ved tildelingen av 
forsøks- og utviklingsmidler til nor-
ske folkebibliotek har nemlig Bergen 
Offentlige bibliotek fått 240 000 
i støtte til prosjektet “Phonofi le i 
biblioteket”. Dette prosjektet, som er 
et samarbeidsprosjekt mellom Bergen 
off. bibliotek og selskapet Phonofi le, 
de norske plateselskapenes satsing 
på Internett, gir bibliotekbrukerne 
mulighet til å lytte på cirka 40 000 
norske musikkverk. Neste skritt er 
å kunne tilby salg eller utlån av 
musikken på biblioteket. Deler av 
tilskuddet skal brukes til å utrede 
juridiske problemstillinger i forhold 
til dette.

Statens bibliotektilsyn mottok 62 
nye søknader med en total søknads-
sum på over 26 millioner kroner. I 
tillegg til “Phonofi le i biblioteket” 
har blant annet følgende prosjekt 
blitt tildelt midler for 2002:

Troms fylkesbibliotek: BiMin - Bi-
blioteksamarbeid Midt i Norden (265 
000)
Telemarksbiblioteket: Leseombud i 
tre kommunar i Telemark (110 000)
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek: 
Fjognedok - lokalhistorisk prosjekt 
1999-2003 (130 000)
Osterøy folkeboksamling: Les for 
livet! (230 000)
Kongsberg bibliotek: Den elektroniske 
“sandkasse”. Ungdomsbiblioteket som
teknologisk læringsarena (160 000)
Vestfold fylkesbibliotek: Bibliotek-
vakten (230 000)
Voss bibliotek: Talestyrt bibliotek-
system (180 000)
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek: Se & 
Les: Film og lesegleder med fylkes-
biblioteket som regissør (90 000)
Nord-Odal bibliotek Heme hos´n 
Sigurd: Et dokumentasjons- og 
formidlingsprosjekt om Sigurd Hoel 
(100 000)
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Se løsningen hos: http://www.tonsberg.folkebibl.no og
http://www.alesund.fylkesbibl.no

Finn frem i bibliotekets 
katalog ved hjelp av bilder:

Postboks 2093 Stubberød,  3255 Larvik
Telefon: 33 11 68 00.  Telefaks: 33 11 68 22.  Internett: http://www.bibsyst.no  E-post: firmapost@bibsyst.no

Et -produkt levert av
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Erling Bergan, Redaktør

- Hvordan fant du på dette?

- Jeg var i Egypt sist sommer og ble veldig fascinert 
av landet. Så er det jo et nytt, stort og spennende 
bibliotek i Alexandria. Jeg tok selv initiativet og 
kontaktet Bibliotheca Alexandrina. Etter noen få 
dager svarte de tilbake at de ønsket meg velkom-
men til å være der i fem uker. 

- Du har hatt en prak-
sisperiode tidligere i 
studiet?

- Ja, da var jeg på Bi-
bliotek for medisin og 
helsefag ved Universi-
tetet i Oslo. Oppholdet i 
Alexandria blir nok litt 
annerledes. Men noe 
felles tror jeg også det 
vil være. Jeg har nem-
lig lyst til å peile prak-
sisperioden min inn på 
forholdet mellom bibli-
oteket i Alexandria på 
den ene siden og for-
skere og studenter ved 
universitetet på den 
andre siden. 

- Hvilke sider ved dette 
forholdet vil du se på?

- Det vil være inter-
essant å se hvordan 
studentene bruker bi-
blioteket, hva de øn-
sker å få ut av det. Og 
så antar jeg at det vil 
være mange forskere 
knytta til biblioteket 
som et sted der man 
oppbevarer gammelt materiale. Jeg har også lyst 
til å se på hva slags akkvisisjonspolitikk de følger. 
Kanskje spørre litt om hvordan de forholder seg til 
elektroniske tidsskrift, hvordan de møter det øko-

nomiske aspektet ved å abonnere på elektroniske 
tidsskrift. De blir jo bare dyrere og dyrere. Nå vet jeg 
i utgangspunktet ikke hvordan dette utvikler seg i 
arabiske land, så det skal bli spennende å få vite mer 
om. 

Linda kan verken forstå eller lese arabisk. Hun avslø-
rer likevel at en del ord hun lærte sist sommer frem-

deles sitter. Men hun 
vil gjerne lære mer:

- Jeg har forhørt meg 
litt om det er kvelds-
kurs i arabisk jeg kan gå 
på mens jeg er i Alexan-
dria. Kanskje jeg kan 
lære meg alfabetet og 
si noen flere ord etter 
hvert. Det vil helt sik-
kert komme godt med. 

- Hva skal du ellers be-
drive tiden med? 

- Jeg håper å bli bedre 
kjent med den egyp-
tiske kulturen. Jeg er 
veldig glad i arabisk 
musikk og ser fram til å 
høre sommerens nyhe-
ter innen egyptisk pop-
musikk! Og så håper 
jeg å få tid til å opp-
søke muséer. Og andre 
bibliotek, ikke minst. 
Universitet også. Det er 
mye…

- Liker du den egyp-
tiske maten?

- De har kjempegod 
mezze! Og så har de en veldig avslappa stemning 
rundt bordet. De er mye flinkere til å ta seg tid til å 
snakke med hverandre, høre på hverandre og disku-
tere ting. Ganske annerledes enn i Norge. 

Fra Bislet til Cornichen: 

Linda tar praksisen i Alexandria
I to år har hun vært bibliotekstudent ved Høgskolen i Oslo. Det er tid for andre prak-
sisperiode. De aller fleste av hennes medstudenter velger kjente og nære bibliotek 
her i landet. Men Linda Sofie Øye er ikke som de fleste andre bibliotekstudenter. Hun 
tar sine fem uker i Alexandria, ved det nye og ikke så ukjente biblioteket der i byen. 
I midten av mai drar hun ned til Egypt, mutters aleine. 

Linda Sofi e Øye er bibliotekstudent ved Høgskolen i 
Oslo. I midten av mai reiser hun til Alexandria for å ha 
praksis ved det nye biblioteket i byen. En utfordring 
hun gleder seg til. (Foto: E. Bergan)
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- Er du ikke engstelig for å reise alene til Egypt?

- Nei, det er jeg ikke. Det kan selvfølgelig være litt 
plagsomt at man som utlending får mer oppmerk-
somhet enn man ønsker. det merket jeg da jeg var 
der i fjor. Men jeg er absolutt ikke redd, verken for 
noe slags overgrep eller tyveri. Jeg opplevde Egypt 
som et veldig trygt land, og fra andre som har be-
søkt landet har jeg også bare hørt positive kommen-
tarer. 

- Konflikten mellom Israel og palestinerne er ikke 
for nær?

- Jeg tror ikke det er noe problem i Alexandria. 
Tvert i mot, håper jeg å kunne delta i diskusjoner, 
for å få bedre kunnskaper om hva egyptere synes 
om denne konflikten.

- Har du folk du kjenner der nede?

- Nei, ikke nå. Jeg har kontakter, men ingen jeg 
kjenner. Så det blir så smått å bygge et sosialt nett-
verk i løpet av tida jeg er der. Det er for så vidt 
utfordrende, men det hadde vært en fordel om jeg 
kjente noen i byen. 

- Og så blir det et billig hotell i fem uker?

- Biblioteket i Alexandria har sagt at de vil være be-
hjelpelig med å finne leilighet til meg. Jeg har også 
vært i kontakt med den norske venneforeningen til 
Bibliotheca Alexandrina. Jeg tror ikke bolig blir noe 
problem. 

- Blir det en 
dyr praksispe-
riode for deg?
 
- Selve reisen 
er jo dyrere 
enn for de som 
har praksis i 
Norge. Men 
oppholdet i 
seg selv kos-
ter lite. Maten 
er for ek-
sempel billig. 
Jeg tar dette 
som en kombi-
nert ferietur 
og praksis-
opphold. Når 
de fem ukene 
er over, skal 
jeg reise til 
Sinai en uke 
og slappe helt 
av.  

Linda Sofie Øye er en kommende bibliotekar med 
stor nysjerrighet. Hun så gjerne at bibliotekutdan-
ninga ved Høgskolen i Oslo ikke var så ensidig retta 
mot norske forhold. For det er en stor verden der ute, 
som bare venter på å bli opplevd. Og Linda vil ut, og 
kjenne hvordan det er å jobbe i Bibliotheca Alexand-
rina. Som første norske bibliotekskolestudent. 
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Erling Bergan, Redaktør

Etter foredragene ba vi de to om å utdype hoved-
poengene de brakte til torgs under seminaret. Vi 
tok utgangspunkt i bibliotekarers tro på seg selv og 
egen kompetanse, noe de begge hadde lagt vekt på 
som en viktig forutsetning for at yrkesgruppa skal 
lykkes i morgendagens samfunn.

Newth: - Evangelister er faktisk blitt viktigere alle-
rede i dagens arbeidsmarked. Et eksempel er et stort 
selskap som Microsoft, hvor de har noe de kaller for 
Microsoft Evangelists. Det er folk som reiser rundt og 
gir egne ansatte selvtillit, slik at selvtilliten kan 
spres ut til andre. Det er slik mediasamfunnet fun-
gerer. Det er viktigere å bli hørt enn å ha rett. Vi 
har rett, for biblioteksaken er en god sak. Men vi må 
altså også bli hørt. Da hjelper det ikke å ha autori-
tet, det hjelper ikke å komme fra et ærverdig yrke 
med solide tradisjoner. Du må faktisk være god til 
å bli lagt merke til. Jeg vet at slike folk finnes i 
denne bransjen. Det handler om å identifisere dem 
og bruke dem mer aktivt. 

Berger: - Historisk sett har bibliotekarer vært veldig 
beskjedne omkring deres kompetanse. Vi har ikke 
gått ut og sagt vi er gode. Vi har vært dårlige til 
å nettverke. Og hvis vi nettverker, så er det andre 
som får æren av nettverksarbeidet. Vi vet vi er gode, 
men vi må gå ut og dokumentere at vi er gode, for 
politikere liker dokumentasjon. Vi må si det høyt. 
Det må alltid komme fram at biblioteket spiller en 
avgjørende rolle i forhold til integrasjon, i forhold 
til etterutdannelse, i forhold til livsorientering. Vi 
må selge biblioteksproduktet bedre. Vi er ikke vant 
til å tenke slik. Vi tenker heller: Folk vet at vi er 
her. Men det er ikke godt nok. 

- Bibliotek er et underformidlet budskap?

Newth: - Ja, i høyeste grad. Bibliotekene er fronten 

Hva slags bibliotekarer trenger samfunnet om ti år?

Arena-byggere for kvalitet 
og kulturell nærkontakt

Under det 68. norske bibliotekmøtet i Stavanger i april hadde BF et svært godt besøkt 
seminar med tittelen ”Hva slags bibliotekarer trenger samfunnet om ti år?” Vi hadde 
invitert to foredragsholdere til å kikke i glasskula. Eirik Newth er astrofysiker, men 
i våre kretser også kjent for gjerne å snakke om bibliotekenes rolle, blant annet i et 
informasjonsteknologisk perspektiv. Ågot Berger er fagkonsulent ved Stadsbibliote-
ket i København, aktivt fagforeningsmenneske og ikke minst en ledende figur innen 
flerspråklig biblioteksbetjening.

av mediasamfunnet. Bibliotekarene står i de frem-
ste skyttergravene og erfarer alt dette nye som hen-
der, på godt og vondt. Dere sitter inne med unik 
informasjon. Dere får vite om ting som skjer der ute 
i en god del miljøer, lenge før politikerne fanger det 
opp. Det er faktisk noe bibliotekarene kan bruke til 
å selge inn sitt eget budskap til politikerne: Vi vet 
noe som dere ikke vet! Vi følger med på hva som 
skjer der ute i frontlinjene av samfunnet. 

- Svake bevilgninger gjør at vi ikke akkurat opple-
ver å være i frontlinjene på f.eks. IT-området.

Newth: - IT er en viktig drivkraft, men bare en liten 
del av bildet. Det går på ungdomskultur, hvordan 
ungdom og innvandrere kommuniserer, hvor folk 
møtes. Hvordan du lager arenaer - som blir en svær 
ting de neste tiårene - har mange bibliotekarer en 
masse praktisk kompetanse på. Ikke overfokuser på 
IT. De neste ti årene vil vi se at IT ikke spiser biblio-
tekene. Det vil nok heller være bibliotekene som er 
bedre til å spise IT. 

- Dere snakker mye om å kjenne til og forstå endrin-
ger i brukernes adferd og behov? 

Berger: - Vi som jobber i biblioteket ser hvordan ku-
løren forandrer seg. Brukerne blir ”brunere” og ”grå-
ere”. For ti år siden sa vi at vi mistet ungdommen 
og var redd for nedlegging av barnebibliotek. Nå vel-
ter disse brukerne inn i bibliotekene. Men de etter-
spør ikke det vi tenker at de skal etterspørre. Vi må 
spørre dem hvordan vi kan få bedre match mellom 
det de etterspør og det vi kan. Mer aktiv brukerdia-
log, for de har faktisk en del gode ideer som vi ikke 
selv kommer på. Det kan være uvant for oss ansatte 
å tenke slik. Vi kan spørre brukerne og bli klokere. 

Newth: - Det dreier seg om nettverksbygging. Bibli-
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otek har dessuten en annen fordel, at det er distri-
buert. De finnes i alle norske kommuner. Å møte 
ungdomskulturer er ikke det samme på Jæren som 
i Oslo Øst. At biblioteket er distribuert, med mange 
små enheter, er ofte sett på som en svakhet. Men 
ved inngangen til det 21. århundre kan det være en 
stor fordel. Bibliotekene utgjør ingen massiv, topp-
tung og sentralisert struktur. Dere har mye uavhen-
gighet og den må dere ta vare på. Muligheten til å 
skreddersy tilbudet til kulturelle miljøer rundt bi-
blioteket. Dette tror jeg faktisk kan bli en av de 
største styrkene til bibliotekene i framtida.

Berger: - Bibliotekene konsenterer seg for ofte om 
å telle og dokumentere kvantiteter. Vi teller utlån, 
bøker, sirkulasjon. Jeg har mer tro på kvalitative 
undersøkelser. Du kan trekke folk inn små grupper 
på fem eller ti personer, og spørre dem hva som er 
godt og hva som er dårlig. Skriv det ned og publisér 
det i den lokale pressa! Vi kan bruke usability som 
metode, trekke inn 8-9 innvadrerkvinner og be dem 
teste forskjellige web-sider eller finne spesiell lit-
teratur i biblioteket, få dem til å påpeke opplagte 
feil og mangler, som vi ikke ser selv. Se hva de gjør, 
notér ned kommentarene og diskutér med dem et-
terpå. 
 
Newth: - Ja, fokusgrupper kontra gallup. Næringsli-
vet har etter hvert skjønt at det ikke nytter å spørre 
elleve hundre mennesker. Man må faktisk spørre de 
25 som har engasjement for dette, de som er interes-
sert. 

- Hvor blir det av bibliotekarenes gode gamle kjer-
nekompetanse i dette bildet av brukerkontakt og 
formidling, det som handler om kunnskapsorganisa-
sjon? 

Newth: - Ideen om kunnskapsorganisasjon forutset-
ter at kunnskapen lar seg organisere. Og det er noe 
av problemet. Igjen må vi unngå å fokusere på in-
ternett, som bare er en liten del av bildet. Det 21. 
århundre er en boblende gryte av mennesker og 
kunnskap. Det er ikke sikkert at denne kunnskapen 
er så lett å organisere. Organiseringen av den for-
melle, den offentlige kunnskapen, vil fortsatt være 
viktig. Men jeg tror man vil få en aksept for at 
noe av dette er flyktig. Kunnskap kommer inn, så 
skjer det noe, så har man det en periode, så foran-
drer det seg igjen. Dette blir et dynamisk og kao-
tisk århundre, det ser vi alle tegn til nå. Du vil ha 
en kjerne av kunnskapsorganisering. Men jeg tror 
det vel så mye dreier seg om muligheten for rask re-
spons, nettverksbygging, deling av kunnskap med 
avgrenset verdi i et avgrenset område i en kortere 
periode. Av og til kan det være at man ikke rekker å 
dokumentere alt dette. Noen ganger må man faktisk 
bare være til stede. 

- Kunnskap om kunnskapsprodusentene og kunn-
skapsuniverset blir vel så viktig som det å organi-
sere kunnskapen?

Newth: - Nettopp. Det blir nærmest et metaspørs-
mål. Kanskje det er viktigere å vite hvordan kunn-
skapen blir til, enn møysommelig å katalogisere 

den. Det blir viktigere å skille mellom godt og dårlig. 
Science fiction-forfatteren Theodore Sturgeon har 
sagt at 90 prosent av alt er skrot. Kanskje litt drama-
tisk, men han har et poeng. Veldig mye av det som 
skrives vil være borte om ti år. Og godt er det. Ellers 
drukner vi i det.

Berger: - Dette kan vi se i forhold til bibliotekar-
rollens utvikling. I begynnelsen av forrige århundre 
hadde vi oppdragerens rolle, staten sørget for at be-
folkningen ble oppdratt til lesing. Så har vi hatt 
en moraliserende periode, hvor brukerne bare skulle 
lese de bøkene vi personlig hadde utvalgt til dem. 
I 80-åra hadde vi den postmoderne, kulturrelativis-
tiske perioden, da vi ikke skulle mene noe var godt 
eller dårlig, folk måtte vurdere selv. Jeg vil ikke til-
bake til en nymoralistisk periode, men jeg vil ha 
en kvalitetsperiode. Vi skal tørre å si: Jeg har lest 
denne boka, jeg syns den er god, av den og den 
grunn. Folk drukner i informasjon og vi skal hjelpe 
dem til å sortere. Det er tidkrevende for oss å ori-
entere oss i informasjon, og dermed kunne anbefale 
det gode. Det blir den største utfordringa.

- Hvilke konsekvenser kan dette perspektivet få for 
bibliotekarutdanningene våre?
 
Newth: - I Oslo har man valgt å ha et studium for 
informasjonsfag. Man har dessuten journalister og 
bibliotekarer på samme område. Jeg synes det er en 
god tanke, en tanke som bør utvikles videre. Det 
kommer til å bli mer overlapping. Ordet informa-
sjonsarbeider vil bli brukt i større og større grad. 
Den klassiske produksjonsstrømmen har vært at for-
fattere og forlag leverer bøker til bibliotekene som 
formidler dem ut til brukerne. I fremtiden vil man 
se en utvisking der. Forfatterne må i større grad 
ut direkte til brukerne. Tilbakemeldinger fra biblio-
tekene kan bli viktig som markedsundersøkelse for 
forlagene. Bibliotekene kan selv komme til å produ-
sere en god del informasjon. Her ser vi igjen et ty-
pisk trekk ved det 21. århundre. Det blir mindre av 
den gamle oversiktlige sosialdemokratiske struktu-
ren, ovenfra og ned, at beslutninger ble fattet og 
ting skjedde. Dette er over. Og ryggmargsrefleksen 
vår sier at dette er forferdelig. Men jeg ser mye bra 
i dette. Vi får noen fantastiske muligheter til å nå 
brukerne, vi kan korte ned distansen mellom forfat-

Hva slags bibliote-
karer trenger sam-
funnet om ti år? 
Det var spørsmå-
let forbundsleder 
Monica Deildok (i 
midten) hadde in-
vitert Eirik Newth 
og Ågot Berger til 
å svare på under 
BF-seminaret i Sta-
vanger. (Foto: E. 
Bergan)

�
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ter og leser. De er ikke lenger redd for en med cand. 
scient, det er ikke lenger noe rart å være forfatter. 
Noen forfattere sutrer og synes dette er trist, de 
føler at respekten for yrket er borte. Selv er jeg lyk-
kelig for det. Vi når mye lettere fram til folk. Noe 
av det samme kommer til å skje med biblioteket. Og 
det er flott.

- Hvordan vil du karakterisere den typen samfunn 
vi er på vei inn i?

 
Newth: - På engelsk snakker man av og 
til om ”bottom-up society”. Nedenfra-opp-
samfunnet, der de gamle maktstruktu-
rene, innen både polikk og næringsliv, 
smuldrer opp på mange måter og erstat-
tes av det sydende, boblende koket som vi 
ser i Europa og det rike nord. Andre land 
vil følge i det 21. århundre. I dette sam-
funnet tar folk mer ansvar for sine egne 
liv. Bottom-up i stedet for top-down er en 
ganske god beskrivelse. 

Berger: - Dette kjenner jeg godt igjen. For 
meg er det sosialdemokratiets, og kommu-
nismens, politisk fallitt. Folk gidder ikke 
å bli belært om hvordan de skal oppføre 
seg. Mitt slogan har alltid vært: Sosia-
lisme nedenfra! 

Newth: - Den nye radikalismen, den nye kulturra-
dikalismen, i det 21. århundret må komme fra oss, 
den må komme nedenfra. Det er også derfor jeg er 
skeptisk til de litterære innkjøpsordningene i Nor-
den. Jeg ser hvor bra de har vært, men jeg ser også 
at de er top-down. De har vært pålagt av myndig-
hetene og gitt mange uheldige effekter. det blir en 
utfordring for meg som skribent, og for alle i bok-
bransjen, å ikke gi alt på båten. Vi må ikke miste 
den offetnlige støtten til dette, for den er viktig. 
Men hvordan kan vi gjøre det slik at vi utnytter 
potensialet som ligger i alle disse nye brukerne? 
Hvordan utnytter vi kraften som ligger i alle disse 
ungdommene og innvandrerne som kommer inn i bi-
bliotekene våre. 

- Ser dere biblioteket som en sentral samfunnsinsti-
tusjon i det 21. århundre?

Berger: - Biblioteket er et kjerneelement i en sunn 
samfunnsutvikling. Vi ser for eksempel tendenser 
til klæsj mellom folk som bor i ulike gettoer. Og det 
er ikke bare innvandrere som bor i gettoer. Det gjør 
også de rike, det gjør kosmopolitene, det gjør for så 
vidt alle. Et samfunn preget av gettoer har det ikke 
så godt. Da ser jeg biblioteket som en møteplass på 
nøytral grunn. Selv om folk ikke gidder å være poli-
tisk organisert, betyr ikke det at de ikke er politisk 
interessert. De vil gjerne diskutere politiske spørs-
mål. Biblioteket kan være en plattform, en nøytral 
grunn å diskutere politikk på. På den måten kan vi 
ta tilbake noe av forsamlingshus-tradisjonen og re-
vitalisere biblioteket som en helt annen institusjon. 
Som et av de få offentlige, ikke-kommersielle rom-
mene som er igjen å møtes i. 

Newth: - Biblioteket som arena er et viktig poeng. 
Vi kan si til folk: Her kan dere møtes uten at noen 
prøver å pushe et produkt på dere. Vi har ingen bak-
tanker! Vær her og hygg dere! Her ivaretar vi denne 
fire tusen år gamle tradisjonen med å skrive og lese 
bøker. Vi gjør det og vi er stolte av det. Men vi innser 
også at det har skjedd ting der ute, vi innser at vi 
må forandre oss. Men biblioteket som nøytral arena 
er viktig. Ungdom skaper sine egne arenaer andre 
steder, arenaer som er spennende og eksklusive. Ska-
teboarderne har sitt, rollespill-kulturen har sitt. De 
utelukker alle som ikke hører hjemme der. Bibliote-
ket har en unik mulighet til å fremheve at de ikke er 
kommersielle, at de åpne for alle og at de er gratis. 
Det er fascinerende!

- Trenger vi en ny begrunnelse for biblioteket, en ny 
legitimering? 

Newth: - Både ja og nei. Den gamle kunnskapsbasen 
vil være der og spille en viktig rolle, blant annet 
i etterutdanningssamfunnet. Biblioteket skal ikke 
skamme seg over at det de gjør er nyttig. Vi er sam-
funnsbyggere, vi er brobyggere i lokalsamfunnet. 
Hvorfor skal ikke vi kunne gå til politikere og si: 
Dette er også vår rolle, og vi trenger penger til å 
fylle den. 

- Er det for 
mye nytelse og 
for lite nytte i 
biblioteket?

Newth: - Bi-
blioteket har 
hatt en litt 
imanent rolle, 
vært litt tilba-
ketrukket og 
beskjeden. Jeg 
har lenge sett 
på dette som 
et problem. I 
litt for stor 
grad har man 
også tiltruk-
ket seg den 
imanente lit-
teraturen, den 
litt rare og 
sære skjønnlit-
teraturen, sat-
set på 
høytlesingskvelder og slikt. Det er et problem at 
store deler av bibliotekets brukergrupper ikke har 
brydd seg om dette. Biblioteket har kanskje i en del 
sammenhenger funnet seg de gale allierte for frem-
tiden. For det er ikke på det imanente at hovedvek-
ten blir lagt i fremtiden. 

- En mer transcendent bibliotekar?

Newth: - Gjerne det! Men altså: Rett ryggen! Stå 
oppreist og vær stolt av det du holder på med. Det er 
viktig. 

�

- Vi ser tendenser 
til klæsj mellom 
folk som bor i ulike 
gettoer. Da ser jeg 
biblioteket som en 
møteplass på nøy-
tral grunn, sa Ågot 
Berger. (Foto: E. 
Bergan)

- Biblioteket har kanskje i en 
del sammenhenger funnet seg de 
gale allierte for fremtiden. For 
det er ikke på det imanente at 
hovedvekten blir lagt i fremtiden, 
sa Eirik Newth. (Foto: E. Bergan)
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Eli Randmo er avdelingsleder på BoB, og vi finner 
henne travelt opptatt med å svare på spørsmål fra 
brukere av biblioteket, i skranken du møter rett 
innenfor hovedinngangen. Mødre med barnevogner, 
innvandrere med referansespørsmål og ungdom som 
sukker tungt når de får vite at biblioteket snart 
stenger for kvelden. Skulle Eli Randmo ønsket seg 
til et annet sted denne fredagen, for eksempel på 
bibliotekmøtet i Stavnger?

- Nei, jeg liker bedre den praktiske jobbinga enn å 
gå på møter. 

- Men det er vel en viss konkurranse om å få dra til 
Stavanger?

- Det har ikke akkurat vært utlyst noen konkur-
ranse. Men det er stor interesse for å reise på den 
typen møter. Når det er spesielle saker som tas opp, 
og det er folk her som er særlig interessert i disse, 
kan de nok melde sin interesse. Samtidig er vi av-
hengige av å ha personale her for å holde skansen. 
Brukerne våre her i Bergen skal ikke merke at det er 
et stort bibliotekmøte i Stavanger.

- Blir det ekstra travelt her når flere kollegaer er 
vekk på møte?

- Vi har 
ikke mer-
ket det ak-
kurat her, 
for det er 
ingen fra 
min avde-
ling som er 
i Stavan-
ger. 

- Har det 
noen virk-
ning på 
måten dere 

gjør ting på i biblioteket, at noen har vært på fag-
lige møter?

- Hvis noen fra vår avdeling har vært ute, blir det 
referert etterpå. Det samme skjer på avdelingsleder-
møter og slike fora. Men det siver vel i liten grad ut 
til de ”ytterste nakne skjær” i biblioteket. Likevel 

er det nyttig for de som deltar. Det er både en måte å 
drøfte viktige problem på og det er et forum der folk 
kan treffes.

- Har du registrert at det er et større biblio-
tekmøte denne gangen, med et større inn-
slag fra fagbiblioteksektoren?

- Ja, det har jeg lagt merke til. Nå er blant 
annet BIBSYS-møtene lagt til disse biblio-
tekmøtene. Og det må jo være positivt. Kan-
skje man kan få gjort flere ting på en gang. 
På den andre siden kan det være vanskelig å 
velge, når man ikke kan rekke å få med seg 
alt. 

Lise Haaland er avdelingsleder på lokalhis-
torisk avdeling, og puster ut på tampen av arbeids-
dagen når jeg treffer henne. Ingen bergensere skal 
ha savnet noe service på den fronten heller, mens 
bibliotekdagene gikk sin gang i Stavanger. 

- Hvorfor er du ikke i Stavanger? 

- Det frister selvfølgelig å dra på et slikt møte, men 
det passet ikke så bra denne gangen. Fra Bergen of-
fentlige bibliotek pleier vel biblioteksjefen og et par 
til å reise ned. 

- Får du lyst til å reise neste gang det er bibliotek-
møte?

- Ja, jeg syns det er veldig kjekt å reise på bibliotek-
møter, når det passer med alt annet. Det er i grunnen 
litt gøy å treffe masse folk. Det kollegiale samværet 
er viktig for oss som er en såpass liten yrkesgruppe. 
Og dette med å ha mange seminartilbud synes jeg 
virker ok. 

- Får du mye referat fra de som har vært på møter, 
når de er kommet tilbake? 

- I grunnen ikke. De som har deltatt forteller som 
regel ikke mer enn det jeg kan lese i bladene. 

- Har noen av årets temaer fristet?

- I grunnen ikke noe spesielt i år. Men nå har jeg 
ikke satt meg så veldig inn i det, i og med at jeg ikke 
skulle reise. 

De som holdt skansen
Mens hundrevis av bibliotekansatte var samlet til det 68. norske bibliotekmøtet i 
Stavanger 24.-27. april, holdt de fleste bibliotek åpent og drev ”business as usual”. 
Hvordan er det å være igjen og holde skansen, mens noen får dra på dette faglige 
og sosiale treffpunktet? Vi spurte to bibliotekarer som sto til tjeneste helt fram til 
stengetid på Bergen offentlig bibliotek den siste fredagen i april.

Erling Bergan, Redaktør

- Jeg liker praktisk jobbing bedre 
enn å gå på møter, sier Eli Randmo, 
på jobb mens årets bibliotekmøte 
pågikk. (Foto: E. Bergan)

- Det kollegiale 
samværet er vik-
tig for oss som 
er en såpass liten 
yrkesgruppe, sier 
Lise Haaland om 
hvorfor hun gjerne 
reiser på neste 
store bibliotek-
møte. (Foto: E. 
Bergan)
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Bibliotekarforbundet tok sjansen på dette filmkon-
septet og bevilget en vesentlig del av budsjettet for 
å få ”Bibliotekaren” produsert. Hovedsakelig bereg-
net som et stunt i Stavanger, men også til bruk på 
våre egne arrangement seinere. 

- Vi er veldig 
glade for å kunne 
ha bidratt til 
denne filmen. Vi 
er en yrkesgruppe 
som både trenger 
å forstå oss selv 
og le av oss selv. 
Dette passer godt 
inn i 
diskusjonene vi 
fører om hvilke 
bilder den vanlig 
kvinne og mann 
har av bibliote-
karer, sier BFs 
nestleder Mona 
Magnussen til Bi-
bliotekaren. Hun 
var blant dem 

som kom humrende ut fra kinolokalet i Sølvberget. 
- Nå vil vi finne anledninger å kunne vise filmen 
for flere av våre kollegaer rundt i landet. Det var jo 
mange som ikke hadde mulighet til å være i Stavan-
ger i april.

Stuntskuespiller Vegard Hoel er regissøren bak fil-
men. Vi fikk en prat med ham og fotograf Martin 
Hawkes etter visningen. Vegard har solid bakgrunn 
for egne fordommer, ansatt som han er på Stavanger 
bibliotek. Han hadde en av hovedrollene i Mongo-
land, en lavbudsjettfilm fra det urbane Stavanger-
miljøet som ble en kjempesuksess. Han spiller i frie 
teatergrupper og har nylig blitt hyret til NRK Un-
derholdning, hvor han sammen fire andre skal lage 
humorprogrammer etter ”Åpen Post”. Men nå altså 
aktuell med filmen ”Bibliotekaren”! 

- Vi viser et utsnitt av folks stereotype oppfatninger 
av bibliotekaren, forteller Vegard. 

En mockumentarisk hyllest til 
folkets favoritt: Fylkesbiblioteket!

Det var kø og trengsel da den lille filmen ”Bibliotekaren” ble vist under bibliotek-
dagene i Stavanger. Torsdag 25. april var flere hundre bibliotekfolk samlet til mot-
takelse i Stavanger bibliotek. Og de fleste fant veien til en liten intim-kino innerst 
i lokalet. Her var det premierekveld for Vegard Hoel og Martin Hawkes. Et kvarters 
skeivt blikk på vår egen yrkesgruppe, inkludert en vaksinasjon mot selvhøytidelig-
het. Latteren satt i alle fall løst. 

- Og dette samsvarer med dine oppfatninger?
 
- Nei, gud bedre, jeg jobber jo med bibliotekarer til 
daglig. Jeg vet jo hvor spennende og fantastiske de 
er…

- Får du ha fordommene dine i fred her?
 
- Nei, jeg har måttet justere meg litt. Du har for 
eksempel begrepet nerd. Det er ofte ment som noe 
negativt. Men når du kan noe til fingertuppene og 
dette er en lidenskap, og hvis jeg deler litt av den 
lidenskapen og treffer en slik som kan alt om det, 
så blir du heller en mentor enn en idiot for meg. Jeg 
har for eksempel lenge vært glad i tegneserier. Her 
på Stavanger bibliotek har jeg truffet en som har 
skikkelig peiling på tegneserier. Jeg trodde jeg vis-
ste noe om tegneserier, inntil jeg traff ham.
 
- Nerd fikk en helt ny betydning etter at du begynte 
på biblioteket?

- Det blir en spesialist, en feinschmecker.

- Og dem finner du mange av på Stavanger bibliotek?

- Det gjør du. Du har andre muligheter her enn når 
du bruker internett. Her kan du ta på og holde i 
boka, du kan kjenne at den finnes. Jeg tror du får 
en mer kompleks smak hvis du klarer å forholde deg 
åpent, du blir konfrontert med enormt mye mer og 
har mulighet til å gå i dybden. Boka stiller krav til 
deg, den er ikke bare audio-visuell…

- Hva med bibliotekaren i biblioteket - er det noe vi 
burde gjøre med rolla vår? Eller er den grei nok som 
den er?

- Bibliotekarene kunne brølt litt mer av og til. Tatt 
han litt mer ut, kanskje. En gang i blant. Det er jo 
kunder som rett og slett kunne fortjent å bli snak-
ket litt hardt til. Men så har du jo den regla, som for 
bibliotekarer er veldig farlig: Den som hvisker, den 
lyver. Og den som lyver, den havner i fengsel. Og de 
som havner i fengsel, de dør. 

Erling Bergan, Redaktør

Stuntskuespiller 
Vegard Hoel (til 
høyre) er regissør 
og Martin Hawkes 
fotograf for mock-
umentary-filmen 
”Bibliotekaren”, 
som hadde ur-
premiere under 
bibliotekmøtet i 
Stavanger. (Foto: 
E. Bergan)
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- Her må det rekrutteres mange nye til bransjen… 

- Ja, det går fort på dusinet. Nei, jeg tror egentlig 
ikke dere skal tenke på å forandre på ting. Folk må 
få gjøre som de vil. 

Vegard Hoel er en raus type, med mye pent å si 
om bibliotekarer. Ikke alle som uttalte seg i filmen 
hans var like positive. Men de skifta kanskje litt 
perspektiv underveis. Vi skal ikke avsløre for mye 
av filmen for de som har til gode å se den. Men at 
diverse stereotype yrkesgrupper uttaler seg om bi-
bliotekarstereotypier, er altså filmens idé. 

- Hvilken del av filmen er du mest fornøyd med?

- Jeg hadde andre favoritter før jeg så den sammen 
med bibliotekarer som publikum. Nå er det vel taxi-
sjåføren som er min favoritt. Det er han som skiller 
seg ut. Han ligger i et fint spekter mellom ekte og 
uekte, og sier ting som jeg tror bare bibliotekarene 
skjønner. Det er snakk om fylkesbibliotekets betyd-
ning og sånne ting. Den liker de godt. 

- Ja, for fylkesbiblioteket er tydeligvis en av de 
mest populære bibliotektypene i den allminnelige 
befolkning?

- Den kjenner de til, ja. Hvis du spør folk i gata hva 
fylkesbiblioteket er, så begynner de med en gang å 
snakke om formidling og folkeopplysning og slike 
ting.

- Er det vanlig å snakke om fylkesbibliotekets rolle 
med taxisjåførene i Stavanger?

- Blant annet det. Det kan også være andre verdens-
problemer og måter å løse de større konfliktene på. 
Men også fylkesbiblioteket.

- Hva syns du om reaksjonene her i salen. Var det 
som forventet?

- Filmen er delt i to. Fifty-fifty med drittslenging 
om bibliotekarer og monumental oppbygging. Jeg 
hadde forventa at folk ble mer snurtne i begynnel-
sen, for så å få pay-offen for smerten de har vært 
gjennom. Men bibliotekarer liker visst å bli skjelt 
ut. Det var det de syntes var kjekkest og som ga 
mest respons. Etterpå kom kjendiser for å krydre 
det litt. Men de liker best taxisjåføren og sykeplei-
eren og den vanlige mannen i gata. 

- Et tegn på at bibliotekarer har brukbar sans for 
humor?

- Ja, det er det nok. 

Filmens fotograf Martin Hawkes har lyttet og sett på 
så langt i samtalen. Vi spør hva hans rolle i filmen 
har vært. 

- A picture is worth a thousand words. Det er derfor 
Vegard snakker så mye. Jeg tar bare bilder. De fortel-
ler alt. 

- Dette er vel en film i genren mockumentary. Hva 
gjør du som fotograf for å underbygge denne formen?

- Det er et skeivt univers som menneskene i filmen 
tilhører. Vi etablerer dem i et veldig vidt bilde. De er 
plassert litt feil i forhold til riktig foto-plassering, 
the “golden rule of thirds”. De passer ikke inn. Vi har 
prøvd å skape et univers der folk er litt rart plassert 
når de snakker om bibliotekarene. 

Vegard Hoel og Martin Hawkes avslører noen teknik-
ker som er brukt under produksjonen, hva slags regi 
deltakerne i filmen ble gjenstand for. Men de vil ikke 
ha det på trykk. For dette er en del av filmens form, 
en del av illusjonen. Likevel kan vi fortelle at mange 
av intervjuobjektene hadde lett for å bruke ordet 
”grått”, når de snakket negativt om bibliotekarer.

- Det finnes stereotypier av mange yrkesgrupper. 
Vi viser politimannen, brannmannen, bibliotekaren. 
Du har knagger å henge dem på. Du trenger ikke 
tvile på hvem de er. Bibliotekarknaggen er vel ofte 
kvinner med skjørt, håret samlet tett og stramt bak, 
briller, lever litt gjennom bøkene i stedet for å ut-
prøve ting selv. Det er fordommen. 

Men det er fordommen om den mannlige bibliotekar 
som får lov til å spille seg ut i Vegard Hoel sin film. 
Den stereotype mannlige bibliotekar har nærmest en 
hovedrolle. Men det er kanskje ikke så mye handling 
spunnet rundt denne hovedrolleinnhaveren. Så mye 
kan vi si. Resten får dere se. Når filmen kommer til 
et BF-arrangement nær deg. 

“What is a Mockumentary? Any documen-
tary-like short or long film or audio or writ-
ten piece that instead of documenting the 
event, mocks it. Sometimes, the event isn’t 
mocked, as much as the people who are the 
event, cover the event or create the event. Na-
tural Born Killers could be considered a mock-
umentary, as could The Blair Witch Project. The 
most popular mockumentary, probably, is Spi-
nal Tap.” (Fra http://www.mockumentary.com/. 
Se også http://www.spinaltapfan.com/articles/
seife/seife1.html  for mer stoff om mockumen-
tary som genre.)
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Unhindered access to information is essential to 
freedom, equality, global understanding and peace.  
Therefore, the International Federation of Library 
Associations (IFLA) asserts that:

• Intellectual freedom is the right of every indivi-
dual both to hold and express opinions and to 
seek and receive information; it is the basis of de-
mocracy; and it is at the core of library service. 

• Freedom of access to information, regardless of 
medium and frontiers, is a central responsibility 
of the library and information profession. 

• The provision of unhindered access to the Inter-
net by libraries and information services supports 
communities and individuals to attain freedom, 
prosperity and development.

• Barriers to the flow of information should be rem-
oved, especially those that promote inequality, 
poverty, and despair.

Freedom of Access to Information, the 
Internet and Libraries and Information 
Services

Libraries and information services are vibrant in-
stitutions that connect people with global informa-
tion resources and the ideas and creative works they 
seek. Libraries and information services make avai-
lable the richness of human expression and cultural 
diversity in all media. 

The global Internet enables individuals and commu-
nities throughout the world, whether in the smal-

lest and most remote villages or the largest cities, 
to have equality of access to information for per-
sonal development, education, stimulation, cultural 
enrichment, economic activity and informed parti-
cipation in democracy. All can present their inte-
rests, knowledge and culture for the world to visit.

Libraries and information services provide essential 
gateways to the Internet. For some they offer con-
venience, guidance, and assistance, while for others 
they are the only available access points.  They pro-
vide a mechanism to overcome the barriers created 
by differences in resources, technology, and trai-
ning.

Principles of Freedom of Access to 
Information via the Internet

Access to the Internet and all of its resources should 
be consistent with the United Nations Universal De-
claration of Human Rights and especially Article 
19:

Everyone has the right to freedom of opinion and 
expression; this right includes freedom to hold opi-
nions without interference and to seek, receive and 
impart information and ideas through any media 
and regardless of frontiers.

The global interconnectedness of the Internet pro-
vides a medium through which this right may be en-
joyed by all.  Consequently, access should neither be 
subject to any form of ideological, political or religi-
ous censorship, nor to economic barriers.

Libraries and information services also have a re-

IFLAs internett-manifest
Den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA har sitt 
eget kontor for ytringsfrihet og fri informasjonstilgang, 
det såkalte FAIFE-kontoret i København. Nå har FAIFE ut-
arbeidet et forslag til internett-manifest, som styret i 
IFLA har sluttet seg til og kunngjort 1. mai i år. Det fore-
ligger på de store verdensspråkene, men ikke på norsk 
ennå. Vi gjengir derfor den engelske originalen her. Dette 
kan se tilforlatelig greitt ut for bibliotekarer i Norge, men 
de større kontroversene vi finner rundt dette i land som 
USA og Kina, kan også banke på vår dør.

The IFLA Internet Manifesto
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Implementing the Manifesto

IFLA encourages the international community to 
support the development of Internet accessibility 
worldwide, and especially in developing countries, 
to thus obtain the global benefits of information for 
all offered by the Internet.

IFLA encourages national governments to develop a 
national information infrastructure which will deli-
ver Internet access to all the nation’s population.

IFLA encourages all 
governments to 
support the 
u n h i nde -
red flow of 
I n t e r n e t 
accessible 
i n f o r ma-
tion via 
l i b r a r i e s 
and in-
formation 
services and 
to oppose any 
attempts to cen-
sor or inhibit access.

IFLA urges the library community and decision ma-
kers at national and local levels to develop strategies, 
policies, and plans that implement the principles ex-
pressed in this Manifesto.  

sponsibility to serve all of the members of their 
communities, regardless of age, race, nationality, 
religion, culture, political affiliation, physical or 
other disabilities, gender or sexual orientation, or 
any other status.

Libraries and information services should support 
the right of users to seek information of their 
choice. 

Libraries and information services should respect 
the privacy of their users and recognize that the 
resources they use should remain confidential.

Libraries and information services have a responsi-
bility to facilitate and promote public access to qua-
lity information and communication. Users should 
be assisted with the necessary skills and a suitable 
environment in which to use their chosen informa-
tion sources and services freely and confidently. 

In addition to the many valuable resources availa-
ble on the Internet, some are incorrect, misleading 
and may be offensive. Librarians should provide the 
information and resources for library users to learn 
to use the Internet and electronic information ef-
ficiently and effectively. They should proactively 
promote and facilitate responsible access to quality 
networked information for all their users, including 
children and young people.

In common with other core services, access to the 
Internet in libraries and information services should 
be without charge.
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BÆRUM KOMMUNE  
Bærum bibliotek

SPESIALBIBLIOTEKAR 
Bærum bibliotek, Avdeling for tilrettelagte tjenester, 
har fra 01.07.02 ledig 50% stilling som spesialbiblio-
tekar med ansvar for bibliotekets tilbud til funksjons-
hemmede.

Bærum bibliotek består av hovedbiblioteket på Bek-
kestua og 4 filialer samt bibliotektjeneste på Ila lands-
fengsel. Bærum bibliotek har til sammen 61 årsverk 
fordelt på 80 ansatte. Vi bruker Bibliofil som bibliotek-
system.

Bibliotektjenesten ligger administrativt til Avdeling for 
tilrettelagte tjenester sammen med ”Boken kommer 
tjenesten”, Skoleavdelingen, og biblioteket på Ila 
landsfengsel. Avdelingen er ledet av en avdelingsbi-
bliotekar og har 5,2 stillinger. Den ledige stillingen 
ivaretas av en 50% spesialbibliotekar og 50% musikk-
pedagog som samarbeider om bibliotekets tilbud til 
denne brukergruppe.  Bærum bibliotek har opparbei-
det et tilbud som gir gode resultater. 

Vi søker en fleksibel og utadvendt person med evne 
til samarbeid og planlegging. Fortrinnsvis søker vi 
en person med godkjent bibliotekarutdanning, men 
annen høyskoleutdanning med litteratur i fagkretsen 
kan være av interesse. Det er ønskelig med gode 
datakunnskaper.  Erfaring fra oppsøkende og utadret-
tet bibliotekvirksomhet er en fordel. Personlig egnet-
het i forhold til brukergruppen vil bli vektlagt.

Arbeidssted vil være Hovedbiblioteket på Bekkestua. 
Stillingen er fleksibel i forhold til arbeidstid, men noe 
lørdagsarbeid vil bli pålagt i forbindelse med bruker-
grupper som møtes i biblioteket på lørdager. 

Stillingen er lønnsplassert i ltr. 33-41 (kode 702704) 
alternativt plassert etter kvalifikasjoner/ansvar.

Nærmere opplysninger ved avd.leder Ellen Øyno, tlf. 
67 11 69 22 eller biblioteksjef Torny Kjekstad, tlf. 67 
11 69 03.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester (som 
ikke returneres) sendes Bærum bibliotek, Presterud 
allé 2-4, 1357 Bekkestua innen 4. juni 2002.

AVDELINGSBIBLIOTEKAR
Trondheim folkebibliotek består av hovedbibliotek og 
fem filialer. Vi har et høyt aktivitetsnivå med mer enn 
en million besøkende hvert år. Biblioteket benytter 
Bibliofil og er tilknyttet Internett og kommunens data-
nett. Folkebiblioteket er vertsbibliotek for Sør-Trønde-
lag fylkesbibliotek. Vi er vel 60 ansatte.

Ved Trondheim folkebibliotek, Saupstad filial er det fra 
1. september 2002 ledig fast, hel stilling som avde-
lingsleder.

Saupstad filial skal betjene en befolkning på 14.000 
mennesker. Filialen disponerer 3,3 årsverk fordelt på 
fire personer, som også dekker vakter i hovedbibliote-
ket. 

Avdelingslederen har ansvaret for filialens daglige drift. 
En viktig del av arbeidsoppgavene er veiledning og 
informasjon til publikum, og det forutsettes evne til å 
holde et høyt servicenivå. Saupstad er en flerkulturell 
bydel med stor aktivitet og biblioteket er involvert i flere 
bydelsbaserte prosjekter. Det forutsettes at avdelings-
lederen engasjerer seg i aktiviteter og arrangementer 
som gjenspeiler filialens nærmiljø.

Vi ønsker oss en bibliotekar med evne til å motivere 
sine medarbeidere, tenke kreativt og som har inter-
esse for faglig utvikling.

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

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

Lønn etter avtale.

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

For nærmere opplysninger kontakt Lisbeth Tangen 
(telefon 72 54 75 01, 
e-post lisbeth.tangen@trondheim.kommune.no) 
For nærmere opplysninger om biblioteket, prøv også 
vår hjemmeside på http://www.tfb.no

Søknaden sendes til Trondheim folkebibliotek, Peter 
Egges plass 1, 7004 Trondheim 
innen 20. mai 2002.
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”Bibliotekaren” er et rimelig og effektivt alternativ for 
annonsering av ledige stillinger. Vi er alene om å komme 
ut hver eneste måned året rundt. Vi er alene om å ha 
så kort produksjonstid. Og vi er alene om å ha så lave 
priser. 

Ta en titt på vår utgivelsesplan og våre annonsepriser på 
side 2, eller ring redaksjonen på 57 82 07 65. Neste 
gang du skal lyse ut en ledig stilling kan du trygt ta kon-
takt med oss!

Ledig stilling?

    

Studietur til Alexandria?

BF organiserer studieturer til Egypt for biblio-
tekfolk. To turer i oktober 2002 er allerede full-
tegnet. Flere turer vurderes. Er du interessert? 
Eller har du spørsmål om dette? Ta kontakt med 
redaktør Erling Bergan, som organiserer turene. 
Telefonnummer og epostadresse til ham finner 
du på side 2 i dette bladet.

 Brodd kan bibliotek !

Kontakt oss når det gjelder konsulenttjenester
på bibliotekområdet. Våre tjenester omfatter

-  bibliotekutvikling i alle typer organisasjoner
-  bibliotekplaner i kommuner og fylkeskommuner
-  ledelses- og organisasjonsutvikling
-  valg av biblioteksystemer
-  markeds- og brukerundersøkelser
-  evaluering av tjenester
-  klassifikasjonssystemer
-  intern opplæring

Brodd er en privat stiftelse med ansatte som har bibliotekar- og IT-bakgrunn
Vi tilbyr konsulent- og vikartjenester innen arkiv, bibliotek, kultur, kunnskapsorganisering, ledelse, organisasjon og web.

Post- og besøksadresse: Brodd, Brynsveien 5, 0667 Oslo Tlf.: 23 37 90 60   Fax: 23 37 90 61   E-post: brodd@brodd.no   Org. nr: 974 789 299

Bibliotekarforbundets medlemmer får 20% rabatt på Brodds standard kurspriser. For ajourført kursoversikt, program og påmelding se www.brodd.no.

CSS - Stilark videregående 30

MAI

Kurs vår 2002                                 Dato

Se beskrivelse av våre tjenesteområder og prosjekter på www.brodd.no
eller ta kontakt med oss på telefon 23 37 90 60.
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27. mai - 1. juni   BABIAR: Barnebibliotekarbeid : bolk II
6. -7. juni             Litteraturdager. 
                             Tema: Klassikere og kanon. 
Juni                     Etiske retningslinjer for bibliotekarer
17. - 19. juni         Verden i biblioteket. 
2-13. september Ny dato! OMEGA 10 : bibliotek - organi-

sasjon og ledelse (Modul 2) 
26.-27. august    Korg-dager. Tema: Ny Dewey-utgave 
                             (Samarb. m. NB) 
20. september    Internett-søkekurs for etternølere 
7.-11. oktober     LISA 10 - Modul 3 : Tekst og bruker 
7.-8. november   Nordisk forskningskonferanse: Bibliotek 

i storby 
Høstsem.            Skolebibliotekkunnskap 
10.-12. oktober   Pedagogikk i bibliotek- og informasjons-

arbeid, 1. samling

Mer informasjon: http://www.hio.no/JBI/kurs/index.html

Påmelding til alle kurs sendes kurs@jbi.hio.no 
eller fax 22 45 26 05

EVU-tilbud fra Bibliotek- og informasjonsstudiene:

ABC 
for tillitsvalgte

BF har samlet nyttig materiale 
for tillitsvalgte under tittelen 
“ABC for tillitsvalgte”, som du 
finnes på vev-adressa:

www.bibforb.no

Hovedtariffavtalene, hovedav-
talene, lønnstabeller, sjekkliste 
ved lokale forhandlinger, osv. 
finner du her. Noe mangler, 
men vil komme etter hvert. Og 
nye ressurser vil bli lagt til. 
Dette er en nyttig kilde å bruke 
før de lokale forhandlingene.
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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 www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:
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Bibliotekarforbundet 
INNMELDINGSSKJEMA

Postnr.                Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

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

Stillingskode           Lønnstrinn                  Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:

Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 3660 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år.
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.
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Styret:

Fylkeslagene:
Finnmark

Marit Kristine Ådland
Sør-Varanger bibliotek, Boks 23, 9915 Kirkenes
Telefon:  78 99 32 51
Telefaks: 78 99 31 54
E-post: 
marit.k.adland@sorvaranger.folkebibl.no

Troms

Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek, 
Boks 753, 9258 Tromsø
Telefon:  77 68 37 02
Telefaks: 77 65 74 14
E-post: stinefj@hotmail.com

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

Gro J. Sandvik Fegth
Fræna vidaregåande skole
Bøen 22, 6440 Elnesvågen
Telefon: 71 26 64 20
Telefaks: 71 26 64 01
E-post: fvgsbib@online.no

Leder:                        Monica Deildok 

Org.sekretær:       Thor Bjarne Stadshaug
                                   

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:

Sogn og Fjordane

Anne Siri Fardal Bruteig
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
6863 Leikanger
Telefon:  57 65 51 92
Telefaks: 57 65 50 55
E-post: afa@fm-sf.stat.no 

Hordaland

Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek
Fylkeshuset, 5020 Bergen
Telefon:  55 23 93 74
Telefaks: 55 23 93 79
E-post: siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no

Rogaland

Ellen Skaadel
Stavanger bibliotek, 
Boks 310/320, 4001 Stavanger
Telefon:  51 50 72 57
Telefaks: 51 50 70 25
E-post: ellen.skaadel@svg.stavanger.kommune.no

Agder

Anne Kristin Undlien
Kristiansand folkebibliotek, 
Postboks 476, 4664 Kristiansand
Telefon:  38 12 49 11
Telefaks: 38 12 49 49
E-post: 
Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Telemark

Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Postboks 1133, 3905 Porsgrunn
Telefon:  35 54 71 71
Telefaks: 35 55 90 93
e-post: karim@porsgrunn.folkebibl.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

Anne Foss
Buskerud fylkesbibliotek
Boks 1136 Bragernes, 3001 Drammen
Telefon:  32 80 63 55
Telefaks: 32 80 64 53
E-post: foss@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland

Klaus Jøran Tollan
Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning, 
Holsetgt. 31, 2318, Hamar
Telefon:  62 51 76 62
Telefaks: 62 54 24 95
E-post: klaus.tollan@luh.hihm.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

Leder
Monica Deildok
BFs sekretariat, Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Tlf. jobb:    22 17 04 95
Faks:          22 17 04 96
Tlf. priv.:    33 77 77 16 
Mobil:         41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Mona Magnussen
PricewaterhouseCoopers
Karenslyst allé 12, 0245 OSLO
Tlf. jobb:    23 16 04 17
Faks:           23 16 10 00
Mobil:         95 26 04 17
Epost: mona.magnussen@no.pwcglobal.com

Styremedlemmer
Lone Johansen, 
  Mosseporten videregående skole
Richard Madsen, 
  Sørfold folkebibliotek
Monica Nævra, 
  Buskerud fylkesbibliotek
Klaus Jøran Tollan, 
  Høgskolen i Hedmark 
Pippi Døvle Larssen, 
  Vestfold fylkesbibliotek

Varamedlemmer
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri Haugan, Levanger bibliotek
Hanne Brunborg, Gol bibliotek
Grethe Simonsen, Aukra folkebib.



Sitatet:

B-blad
Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

”You see, I don’t believe that libraries should be drab places where people sit in silence, and that’s been 
the main reason for our policy of employing wild animals as librarians.”

- fra Monty Python-sketsjen ”Gorilla librarian”


