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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

De sentrale justeringsforhandlingene i Staten er akkurat sluttført, med et lønnsløft på mellom 1 og 3 
lønnstrinn for de fleste av våre medlemmer. Med dette, i tillegg til de 3,1 % på tabellen som ble resulta-
tet av hovedtariffoppgjøret, har våre statsmedlemmer fått med seg et brukbart lønnsløft. I tillegg til 
dette er den lokale potten i Staten relativt stor i år: 2 % med virkning 1. september 2002.

Sluttføringen av justeringsforhandlingene i Staten markerte slutten på den sentrale delen av hovedta-
riffoppgjøret i 2002 i offentlig sektor. Et oppgjør som allerede har blitt betegnet som historisk. Som har 
gitt oss en rekke problemstillinger å tenke grundig igjennom, som utfordrer oss i en del av våre vante 
tankemønstre og som stiller nye krav til Bibliotekarforbundet som fagforening.

Det utfordrer definitivt våre tankemønstre når lønnsrammer, lønnsrammekoder og ansiennitetsstiger 
blir borte i KS. Vi opplever daglig i sekretariatet at vi må ty til den gamle tabellen og snakke litt 
om lønnstrinn fordi det er slik vi er vant til å diskutere lønn. Slik vil det fortsette å være en stund 
fremover. Vi vil en tid fortsette å snakke om ”gamle lønntrinn 34” fordi det er den måten vi er vant til 
å si 256.200 kroner på.. Dette vil selvfølgelig gli over ganske raskt når vi bare blir vant til endringene. 

Det som kan ta noe lenger tid å venne seg til er at vi ikke lenger har en fast allmenn referanseramme for 
lønnsplassering. Bortfallet av lønnstrinnene vil sakte men sikkert føre til at ingen lenger tjener det samme. 
Lønnstrinnenes bortfall er første skritt på veien mot individuell lønnsfastsettelse. Det Hovedtariffavtalens 
lønnssystem i NAVO og KS - kapittel 4 - fastsetter, er minstelønnsstandarder i et ansiennitetsspenn. Det vil 
si at tariffavtalen definerer hva som er laveste tillatte innplassering. 

Og etter hvert som de lokale oppgjørene skrider frem vil vi se at dette fører til tusen ulike avskygninger 
av lønnsplasseringer. Fordi det er ikke lenger et spørsmål om å forhandle seg opp to eller tre lønnstrinn, 
det er snakk om å forhandle seg opp 1000 kr, eller 1500 kr eller 11.550 kr - mulighetene er like mange som 
det finnes tall. Ulikhetenes tid er her. Dette er noe vi kan og må bruke til vår fordel og bruke for alt det 
er verdt. For arbeidsgivere som ønsker å beholde kvalifisert arbeidskraft er det essensielt å være konkur-
ransedyktig på lønn, og alle som har forhandlet vet at det er verdifullt å skape ulikheter for i det ligger 
mulighetene for å trekke hverandre oppover. I KS-sektoren har en del av våre grupper fått lokal lønnsdan-
nelse, hvilket innebærer at deres lønnsdannelse utelukkende skal foregå gjennom lokale forhandlinger. 
Dette stiller selvfølgelig helt nye og skjerpede krav til oss som fagforening og til våre forhandlere. Derfor har 
Bibliotekarforbundet opprettet et forhandlingsutvalg for KS-sektoren som skal se nærmere på hvilke tiltak 
vi skal iverksette for å møte disse nye utfordringene.

I forkant av årets oppgjør var det en del fokus rundt etterslepet for arbeidstakere i offentlig sektor, og da 
særlig kommunesektoren og særlig utdanningsgruppenes mindrelønnsutvikling. Det er derfor interessant 
å merke seg at vi fått et nærmest historisk høyt lønnsløft for grunnkodene for de høgskoleutdannede i 
KS-sektoren og i NAVO-Helse. Dette er signaler om at argumentasjonen om at utdanningsgruppene har sak-
ket akterut i det offentlige har vunnet gehør. Det er ikke bare i disse to sektorene oppgjøret har gitt et 
gjennomslag for den tariffpolitikk som utdanningsgruppene tradisjonelt har forfektet. Vi har i år også fått 
prosenttillegg på tabellen både i Oslo kommune og i Staten. Hvilket er et gjennomslag for vår tariffpolitikk. 
Et annet av BFs flaggskip i tariffspørsmål: Betydelig pott til lokale forhandlinger har også til en viss grad 
fått gehør, med 2% i Staten, 0,5 + 1,5% i KS - kapittel 4 og NAVO-Helse og 1, 2% i Oslo kommune. Dette er 
positive signaler å ta med seg videre i tenkningen rundt lønns- og tariffspørsmål.

Når jeg ikke omtaler privat sektor i denne sammenhengen, er det fordi den delen av privat sektor som er 
interessant for oss (HSH) ennå ikke har startet sin tariffrevisjon. Den starter 2. september. 

Ikke alle er fornøyd med årets hovedoppgjør. Ikke alle har grunn til å være fornøyd, ingen vet det bedre 
enn jeg. Til dem er det en ting å si - og det er at lokale forhandlinger gjenstår, eller for å si det med en av 
de Lillos gamle slagere: ”Festen er ikke over, det er kake igjen”. DET skal vi komme grundig tilbake til. Men 
først et lite pusterom, litt hav, litt sand, litt himmel og mange nye krefter. God sommer. 
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Trondheim folkebibliotek 
med SMS-tjeneste

Nå kan du stille spørsmål til Trond-
heim folkebibliotek ved hjelp av 
tekstmelding fra din mobiltelefon. 
Dette gjelder både faktaopplysnin-
ger og informasjon om et emne. 
Bibliotekets SMS svartjeneste fun-
gerer slik: Du sender tekstmelding 
t il biblioteket ved å skr ive TFB 
+ meldingens innhold og sender 
t il telefonnummer 1980. TFB er 
en forkortelse for Trondheim fol-
kebibliotek, hvor bibliotekarene 
besvarer spørsmålet og sender deg 
svaret som tekstmelding til din 
mobiltelefon. Tjenesten koster kr 
3,- pr melding du sender. Svaret 
du mottar fra biblioteket er gratis. 
Innkomne SMS-meldinger besvares 
innen åpningstidene til biblioteket, 
som svarer deg så raskt som 
mulig. Tjenesten er utviklet i sam-
arbeid med Boost Communications 
(www.boostcom.no). Mer om tjenes-
ten fi nnes på Trondheim folkebiblio-
teks hjemmeside www.tfb.no.

Undersøkelse om bredbånd 
i folkebibliotekene 

Statens bibliotektilsyn har sendt 
ut en spørreundersøkelse til alle 
fylkesbibliotek hvor målsettingen er 
å få kartlagt tilgangen til bredbånd 
i norske folke- og fylkesbibliotek. 
Kommunenes Sentralforbund har 
utgitt en rapport som beskr iver 
IKT-situasjonen i kommunene rundt 
årsskiftet 2001/2002. Her går det 
imidlertid ikke frem hvordan situa-
sjonen er for bibliotekene. Det er 
stort behov for å få kartlagt situa-
sjonen på folkebiblioteksektoren. 
Med bredbånd her menes en fel-
lesbetegnelse for ulike teknologier 
med overføringskapasitet på 2 Mbit/s 
eller mer. Frist for innsending av 
spørreskjemaene er 20. juni slik at 
man i begynnelsen av juli kan gå ut 
med resultatene av undersøkelsen. 

I 1991 ble det tildelt bredbåndsmidler 
t il 22 prosjekt, med en samlet 
tildelingssum på 15 millioner kro-

Etter en lang periode med forhandlinger på alle tariffområder, 
kunne forbundsstyret foreta den endelige godkjennelsen av 
tariffresultatene. Det skjedde 24. juni da de hadde sitt siste 
møte før sommeren. At dette møtet falt sammen med forbunds-
leder Monica Deildoks bursdag, ga alle møtedeltakerne en kjær-
kommen bit av kaka. 

Men først hadde styret en gjennomgang av regnskapssitua-
sjonen i forbundet. Detaljerte talloppstillinger viste seg noe 
vanskelig å lese, ettersom postene i regnskapssystemet ikke 
stemmer helt overens med postene i budsjettet. Men når tal-
lene ble supplert med muntlige kommentarer fra forbundsleder 
og organisasjonssekretær, avtegnet det seg et bilde som styret 
kunne forholde seg til. Saldoen viser en betryggende egenka-
pital på litt over 2 millioner kroner, hvorav drøyt 830.000 kro-
ner er øremerket konfliktfondet. Kontingentinntektene etter 
at 5 av årets 12 måneder var unnagjort, viste at nærmere 1,3 
millioner kroner var kommet inn, som bare er 2 % under hva 
en lineær budsjett-utvikling skulle tilsi. Med et godt lønns-
oppgjør midt i året og jevnt tilsig av nye medlemmer, er dette 
også betryggende tall. Når det gjelder driftskostnadene, er det 
så langt i år brukt 6 % mer enn en lineær budsjettutvikling 
skulle tilsi. Selv om dette tilsier en viss årvåkenhet, fant ikke 
forbundsstyret at det var noen grunn til engstelse. En varsla 
samordning av kontobetegnelsene i budsjett og regnskap ble 
mottatt med glede av et styret, som nettopp trenger godt til-
rettelagte talloppstillinger for å drive reell budsjettkontroll 
gjennom året.

Så var det altså tariffoppgjørene. Alle forbundsstyrets med-
lemmer hadde på forhånd fått fullstendige protokoller fra 
forhandlingene. Hovedtrekkene har fortløpende blitt offent-
liggjort på BF-veven. Men her fikk de altså de fullstendige 
versjonene. BFs vedtekter sier at ”Forbundsstyret har myn-
dighet til å godta/forkaste forhandlingsresultat, og vurderer 
behovet for uravstemning”. Foregående styremøte hadde i rea-
liteten avvist å bruke uravstemming i oppgjørene i KS, Oslo 
og NAVO, gjennom å sette dem på dagsorden for et møte 24. 
juni. Svarfristen til meglingsmannen var nemlig en knapp uke 
etter møtet.

Realiteten i dette er imidlertid helt klar: Årets resultat inne-
bærer store endringer og store rammer. Man kan mene mye 
om de enkelte elementene. Men for BF-ledelsen var det uten-
kelig å skulle administrere en eventuell streik mot meglings-
mannens skisse. Derfor ingen uravstemming, og derfor var 
det også en de facto godkjenning av meglingsresultatene på 
disse tre sektorer allerede på det foregående styremøtet. Alle 
visste dette, og dermed kretset diskusjonen heller rundt spørs-
mål om forståelsen av avtalene, konsekvenser av avtalene for 
BFs kursvirksomhet og medlemssystem, osv. Dermed kunne tre 
tilsynelatende tunge styresaker, med letthet avsluttes med 

Styremøtet ga 
alle en bit av kaka

Erling Bergan, Redaktør
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ner. Største enkeltsummer gikk 
t il Nordlandsnett ved Nordland 
fylkesbibliotek med 2,9 millioner 
kroner, Smaalensbibliotekene i Indre 
Østfold (10 kommuner) med nærmere 
2,3 millioner kroner, og og Hordaland 
fylkesbibliotek med drøyt 2,2 mil-
lioner kroner. 

Google er bibliotekarenes 
favoritt

I april lanserte Anders Ericson en 
Quickpoll-undersøkelse på postlista 
biblioteknorge.no der bibliotekarer 
ble spurt om følgende: “Hvilket 
verktøy eller hvilken metode brukte 
du da du sist i privat eller profesjonell 
sammenheng utførte et informa-
sjonssøk på WWW? (Uavhengig av 
om du fant det du søkte etter). IKKE 
inkluder søk etter bibliografiske 
data i bibliotekkataloger etc.” Totalt 
var det 363 svar som kom inn. En 
rangering av resultatene etter antall 
treff viser at 109 hadde brukt Google, 
65 hadde brukt egne favor it ter 
eller bokmerker i nettleseren, 56 
hadde skrevet URL i adresselinja i 
nettleseren, 28 hadde brukt Kvasir, 
24 hadde brukt eget biblioteks 
offentlige nettressurser, 18 hadde 
brukt ABC Startsiden og 13 hadde 
brukt et fylkesbiblioteks nettressur-
ser. Kanskje noe overraskende var det 
at bare 6 hadde brukt Alta Vista og 
at bare 4 hadde brukt Biblioteknett 
Norge. Det var ingen som meldte fra 
om å ha brukt Yahoo. 

YS med i Nordens Faglige 
Samorganisasjon

På styremøtet i Nordens Faglige 
Samorganisasjon i Reykjavik 29.-30. 
mai ble YS tatt opp som nytt medlem. 
Dette har vært et mål siden YS som 
politisk uavhengig hovedorganisa-
sjon ble opprettet for 25 år siden. YS 
har gjennom fl ere av sine 21 forbund 
deltatt i internasjonale faglige 
samorganisasjoner i en årrekke, men 
er først nå representert som hoved-
organisasjon. - Jeg er kjempeglad, 
sier en strålende YS-leder Randi 

vedtak om at ”Bibliotekarforbundet aksepterer riksmeklings-
mannens skisse til ny hovedtariffavtale i KS-sektoren”, ”… i 
Oslo” og ”… i NAVO”. Og for ordens skyld: Oppgjøret i staten 
hadde BF ute til obligatorisk uravstemming i mai, med klart ja-
vedtak som resultat.

En av konsekvensene av årets tariffoppgjør er behovet for å 
ha oppdaterte forhandlere, og nok forhandlere. Dette vil gjelde 
i særlig grad på KS-sektoren, hvor de nye ”kapittel 5-forhand-
lingene” blir en ny utfordring lokalt. Forbundslederen hadde 
derfor foreslått en ”forhandlerpool”, der 5-7 erfarne lokale for-
handlere får en spesiell rolle som forhandlere og rådgivere i 
høstens lokale oppgjør i KS-sektoren. I løpet av styremøtet ble 
gruppa omdøpt til ”Forhandlingsutvalg på KS-sektoren”, men 
for øvrig fikk forslaget sterk støtte fra forbundsstyrets med-
lemmer. Utvalget opprettes ikke i stedet for kurs og veiledning 
av lokale tillitsvalgte, ei heller i stedet for hjelp fra sekretaria-
tet, men som et supplement til alt dette. Med økonomisk kom-
pensasjon og tilbud om kurs, hadde Monica Deildok allerede 5 
navn på blokka over slike erfarne forhandlere som hadde sagt 
seg villig til å være med hvis forbundsstyret ga sin tilslutning. 
Det gjorde de, med et samlet økonomisk tak på 100.000 kroner 
for ordninga, som i første omgang skal gjelde fram til 1. mai 
2003. 

Siste vedtakssak på dette styremøtet gjaldt forbundslederens 
bebudede kompetanseutviklingsprogram. Det var under lands-
styremøtet i fjor høst at Monica Deildok lanserte ideen om at 
BF burde sette sammen et samlet kurstilbud, som skal være 
mer formalisert og gi høyere status enn dagens ulike frittstå-
ende kurs. Nå ble styret invitert til å ta stilling til om pro-
grammet skulle bestå av fire bolker, med forhandlingsteknikk, 
avtaleverk og lovverk, arbeidslivsjus og konfliktløsing. Dette 
var greitt for styret, som ba sekretariatet komme tilbake med 
et ferdig forslag basert på dette.

Det var tre ulike drøftingssaker på dette styremøtet: Revi-
sjonsberetning for 2001 ble tatt til etterretning. Resultatet 
av lønnsoppgjøret for BFs ansatte ble tatt til etterretning. Og 
planlegginga av kurs rett over sommeren ble tatt til etterret-
ning. Dermed var det de rituelle, men svært så viktige, refe-
ratsakene igjen til slutt på møtet. Post- og møtelister viste 
stor aktivitet i sekretariatet forut for styemøtet. Medlems-
status viste stadig tilsig av nye medlemmer til BF, med en 
netto tilvekst på 5 nye medlemmer siste måned. Forbundsle-
deren luftet foreløpige ideer til dagsorden for landsstyremøtet 
over sommeren. Og undertegnede kunne melde at arbeidet med 
både Bibliotekaren og hjemmesidene går sin gang. Så kunne 
forbundslederen slå fast at møtet hadde behandlet alle de opp-
satte sakene med god margin innefor avsatt tid, og hun kunne 
med god samvittighet dra hjem og konsentrere seg om burs-
dagsfeiringa.  

Fra styremøtet, før 
noen hadde fått en 
bit av kaka. F.v.: 
Klaus Jøran Tol-
lan, Lone Johansen, 
Monica Deildok, 
Grethe Simonsen, 
Pippi Døvle Lars-
sen, Ingrid Sagen, 
Monica Nævra og 
Richard Madsen. 
(Foto: E. Bergan)
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Bjørgen og fortsetter: - For meg er 
det viktig at vi som hovedorganisa-
sjon er representert i internasjonale 
faglige samorganisasjoner. Vi ser, 
blant annet i EU, at samarbeidet mel-
lom arbeidslivets parter blir stadig 
viktigere. Den sosiale dialogen i EU 
er langt på vei institusjonalisert, og 
nå får vi et solid ben innenfor.

I forbindelse med Regjeringen stor-
tingsmelding om EØS-samarbeidet, 
har YS tatt til orde for bedre samord-
ning av norske organisasjoners 
deltakelse i ulike EU-fora. - Jeg 
mener enda sterkere nå at Regjerin-
gen bør ta initiativ til et tett og 
godt samarbeid mellom Regjeringen 
og arbeidslivets parter. På mange 
områder har vi samme syn, og da tror 
jeg det er nyttig utifra dagens situa-
sjon å samkjøre oss og koordinere 
våre innspill i de organene vi er 
representert i. Fra vår side imøteser 
vi et slikt initiativ fra Regjering, 
avslutter en fornøyd Bjørgen.

Kvalheim fortsetter i 
YS Stat

YS Stat har valgt Tore Eugen Kvalheim 
til leder for hovedsammenslutningen. 
Dette skjedde på møte i represen-
tantskapet for YS Stat 4.-5. juni. 
Kvalheim ble valgt på konstituerende 
basis i fjor høst. I tillegg til Kvalheim 
består den nyvalgte ledertr ioen 
av Frank Sarnes (Fler faglig Fel-
lesorganisasjon) og Eli Vinje (Norsk 
Skolelederforbund). Leder, 1. og 2. 
nestleder er valgt for en periode 
på tre år.

Normann ønsker nye normer 
for lokale forhandlinger 

På representantskapsmøtet til YS 
Stat - YS’ hovedsammenslutning i 
staten - i begynnelsen av juni, tok 
statsråd Victor Norman til orde for 
et tettere samarbeid med organisa-
sjonene for utvikling av normer for 
lokale lønnssystem. Bakgrunnen er 
moderniseringspolitikken og den 
utviklingen statsråden legger opp til 

Dagen startet med kaffe og taffelmusikk i foajeen ved musikk-
studenter fra NISS. Musikken fortsatte videre inn i møteloka-
let, nå ved Trond Grandlund. Deretter ønsket leder i YS-S, Tore 
Eugen Kvalheim, velkommen og presenterte samtidig dagens 
foredragsholder, statsråd Victor D. Norman.

Statsråden bygget sitt foredrag rundt regjeringens offentlige 
reform – ”Fra ord til handling”. Norman poengterte at vi histo-
risk sett aldri har hatt en offentlig sektor som er så god som 
nå. Allikevel trenger offentlig sektor til endring og fornyelse. 
Ikke for å spare penger, men for å tjene brukerne. Sa statsrå-
den… Du kan lese mer om hva Viktor D. Norman sa i sitt fore-
drag på YS sine hjemmesider: www.ys.no

Etter statsrådens foredrag holdt Tore Eugen Kvalheim sin åp-
ningstale for representantskapet. Kvalheim påpekte spesielt 
at siste periode har vært en endringsperiode, som nå kulmine-
rer med at YS-S går fra seksjon til sektor i YS-organisasjonen. 
Dette innebærer blant annet at sekretariatet legges ned og 
oppgavene flyttes til det sentrale YS-sekretariatet. Kvalheim 
påpekte at YS-S fortsatt kommer til å være en attraktiv organi-
sasjon for medlemmene. Sektoren beholder sin tariffautoritet 
og YS-S blir tatt på alvor av AAD, selv om vi ikke alltid blir 
imøtekommet.

YS-S har i perioden vært opptatt av omstillingsprosjekter og 
kommer til å fortsette med det i fremtiden. Forsvaret skal gjen-
nom store omstillinger, det samme gjelder trygde- og sosial-
systemet. YS har i disse prosjektene vært meget opptatt av 
rammevilkårene for omstillingene, noe som har gitt seg utslag i 
Omstillingsavtalen. YS-S stiller seg positiv til de pågående om-
stillingene i staten og ser dette som en mulighet for å være med 
som premissleverandør i prosessen. Samtidig som YS-S vil være 
med på å drive utviklingen fremover, kommer seksjonen til å 
slåss hardt mot angrep på allerede opparbeidede  rettigheter.

Deretter hilste Randi Bjørgen representantskapet. Hun ønsket 
YS-S velkommen som den siste omstrukturerte delen av YS. Det 
har vært store endringer og de siste bitene er enda ikke helt 
på plass, men dette vil komme av seg selv med litt smidighet 
underveis. Randi Bjørgen sa også at YS selvfølgelig vil imøte-
komme statsrådens invitasjon til samarbeid og at YS ønsker å 
delta som normgiver i omstillingene.

Representantskapsmøte 
i YS Stat 

Thor Bjarne Stadshaug, Organisasjonssekretær

Tradisjonen tro hadde representantskapet i YS 
Stat satt hverandre stevne på ærverdige Grand 
Hotell i Oslo. Nærmere 100 delegater, styremed-
lemmer, observatører og gjester møtte opp 4. og 
5. juni til det siste representantskapet i organi-
sasjonens historie. For min egen del var det også 
det første. YS Stat er som kjent den siste av YS 
sine seksjoner som nå går inn i sektormodellen.
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med desentralisering av ansvar og 
oppgaver - blant annet større grad 
av lokale lønnsforhandlinger. 

- Jeg er svært glad for det initiativet 
statsråd Victor Normann nå tar, sier 
YS-leder Randi Bjørgen og fortsetter: 
- Flere av våre forbund har tidligere 
tatt til orde for nettopp dette. Vi 
er derfor tilfredse med utspillet, 
og jeg kan love at vi stiller opp. 
Vi vil umiddelbart følge opp utspil-
let og be om et snarlig møte med 
statsråden.

Fritt Ord redder 
Store norske leksikon

Institusjonen Fr itt Ord bevilger 
10 millioner kroner til en jubileums-
utgave av Store norske leksikon 
- på papir og nett. - Uten denne 
pengegaven ville ikke leksikonet, 
som skal markere 100-årsjubileet 
for verket i 2005, ha blitt utgitt, 
opplyser Kunnskapsforlaget AS. 
- I Norge er det et sterkt politisk 
ønske om å ivareta nasjonalleksiko-
net, men det er fra regjeringshold 
hittil ikke blitt bevilget penger til 
formålet. Til forskjell fra mange 
andre kultursatsinger blir dermed 
nasjonalleksikonet fortsatt drevet i 
privat regi uten en krone i offentlig 
støtte, opplyser Kunnskapsforlaget i 
en pressemelding. Den elektroniske 
kunnskapsbasen til Store norske 
leksikon skal oppdateres parallelt 
med de trykte bindene. 

Advarer mot sykehysteri

Representantskapet i YS, som ble 
avholdt 12. og 13. juni i Oslo, vedtok 
en uttalelse som bl.a. krever større 
innsats i seniorpolitikken, samt 
bredere likestillingsbegrep – blant 
annet for å få bukt med sykefraværet. 
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser 
at sykefraværsprosenten økte fra 
6,5 i 1. kvartal 2001 til 7,0 i 1. 
kvartal 2002. Eldre og kvinner i 
aldersgruppen 25-39 år har en særlig 
sterk økning i sykefraværet. 
- Tallene viser at vi har store utfor-

Det var også med stolthet at Bjørgen kunne annonsere at YS 
nå endelig er opptatt som medlem av Nordens faglige samar-
beidsorganisasjon, NFS. Et forum YS lenge har arbeidet for å bli 
fullverdig medlem av.

Lønnsoppgjøret fikk også noen kommentarer fra Bjørgen. Hun 
hadde hatt stor bekymring foran dette oppgjøret, spesielt pga. 
forhandlingsordenen og lønnsutviklingen. Men alle hadde an-
strengt seg ekstra i år og vi klarte å sette fokus på lønns-
etterslepet for de offentlig ansatte. Dermed klarte vi å få et 
godt oppgjør i havn, selv om offentlig ansatte ligger noe etter 
lønnsmessig.

Etter Bjørgens tale var forsamlingen klar for lunsj. Noen 
stusset nok over at vi fortsatt enda ikke hadde begynt på 
representantskapets forhandlinger… Men etter lunsj var re-
presentantskapet endelig klar til å begynne på selve forhand-
lingene. De formelle grepene med å sette møtet, navneopprop 
osv. var hurtig overstått. Deretter gikk Kvalheim gjennom sty-
rets beretning for perioden 1999-2001 uten at det var store be-
merkninger til den. På dette tidspunkt var dagen gått så langt 
at representantskapet tok pause i forhandlingene og trakk seg 
tilbake inntil de møttes igjen for gallamiddag senere på kvel-
den.

Dag to av forhandlingene startet med at representantskapet 
godkjente regnskap med revisjons- og desisjonsberetning for 
perioden 1.1.99-31.12.01. Neste punkt på dagsorden var å vedta 
nye vedtekter, noe som var nødvendig for å følge opp overgan-
gen fra seksjon til sektor i YS. De nye vedtektene er nå mer 
harmonisert med YS’ egne vedtekter. De nye vedtektene inne-
bærer også nye regler for de enkelte forbunds representasjon 
i sektorstyret. For Bibliotekarforbundets del betyr dette at vi 
nå har gått fra observatørstatus til status som representant, 
dog uten stemmerett. Dette gjelder for alle forbund som er di-
rekte representert i styret og som har under 301 medlemmer. 
For vårt forbunds del er det positivt at vi har direkte represen-
tasjon og at vi nå bedre kan være med på å påvirke saker i YS-S 
som er viktige for oss!

I og med at YS-S med sekretariat skal flytte til YS-huset i Bru-
gata, skal eiendommen i Lakkegata selges. Videre skal YS-S 
sine øvrige midler fordeles tilbake til de enkelte organisa-
sjoner. Økonomifordeling var derfor neste post på dagsorden. 
Økonomifordelingsutvalget hadde levert en fordelingsnøkkel, 
men fordi enkelte tidligere forbund ikke hadde fått alle sine 
rettmessige midler tilbake ved denne fordelingen, ga represen-
tantskapet fullmakt til det nye styret å fordele disse midlene 
etter en justering av fordelingsnøkkelen.

Så kom dagens høydepunkt som det hadde vært knyttet en 
del spenning til: Valg av leder og 1. og 2. nestleder. Valgko-
miteen hadde ikke vært i stand til å overlevere et enstemmig 
forslag til innstilling. Valgkomiteen hadde innstilt Tore Eugen 
Kvalheim, BFO, som leder og Eli Vinje, NSLF, som 2. nestleder. 
Det var dissens på hvem som skulle innstilles til 1. nestleder: 
Frank Sarnes, 2FO eller Jan Erik Gulbrandsen, STAFO. 

Kvalheim ble valgt til ny leder med 77 ja-stemmer og 9 blanke 
stemmer. Så gjaldt det 1. nestleder og forsamlingen forberedte 
seg på kampvotering… Det endte imidlertid med at STAFO 
trakk sin kandidat etter flere innlegg på talerstolen fra for-
skjellige forbund. Vi var klare til valg! Frank Sarnes ble valgt 
med 67 ja-stemmer og 15 blanke stemmer. 2. nestleder Eli Vinje 
ble valgt uten dramatikk med 80 ja-stemmer og 2 blanke. �
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dringer foran oss, sa Randi Bjørgen, 
som ble gjenvalgt for en ny 4-års 
periode under representantskaps-
møtet. Hun advarte regjerings- og 
stortingspolitikere som vil bruke 
tallene som en brekkstang for å løpe 
vekk fra avtalen om Inkluderende 
Arbeidsliv som ble inngått i fjor. 
Arbeidslivets parter og Regjeringen 
inngikk i fjor en avtale om Inklude-
rende Arbeidsliv for å blant annet få 
redusert sykefraværet i arbeidslivet. 
Partene er enige om at avtalen skal 
virke i fi re år, med en første grundig 
evaluering i 2003. 

- Det er viktig å jobbe skikkelig med 
disse utfordringene, sa Bjørgen, 
som fant det spesielt betenkelig å 
registrere at sykefraværet særlig 
økte for yngre kvinner og eldre 
arbeidstakere. Under representant-
skapsmøtet i juni satte YS søkelys 
nettopp på aldersdiskr iminering 
og likestilling. Blant annet krevde 
representantskapet en endring i 
arbeidsmiljøloven slik at det blir 
forbud mot diskriminering pga alder. 
YS tar også til orde for et bredere 
likestillingsbegrep enn myndighetene 
jobber etter i dag. 

- Sykefravær er sammensatt. Under-
søkelser viser blant annet at eldre 
presses ut av arbeidslivet mot eget 
ønske. Det er derfor viktig å se disse 
tingene i sammenheng, sa en enga-
sjert Bjørgen og la til: - Vi kommer 
til å utfordre Regjeringen på en mer 
aktiv seniorpolitikk enn vi har sett 
til nå. Noe jeg håper vil slå positivt 
ut bl.a. på sykefraværsstatistikken.

Stengt - før robotene 
overtar

Byggearbeidene med det nye De-
potbiblioteket går etter program-
met, melder avdelingsleder Johan 
Henden ved Nasjonalbiblioteket. 
Det dreier seg om Nordens første 
automatlager for bibliotek, og på 
verdensbasis er det bare en håndfull 
bibliotek som har tatt i bruk denne 
lagringsteknologien. I Mo i Rana 
setter de nå opp et bygg fylt med 
stålreoler fra gulv til tak. I disse 

Før representantskapet pakket sine saker og forlot hotellet, 
skulle vi også forsøke å vedta to resolusjoner som var blitt 
fremmet. ”Fingrene av fatet” som advarer Regjering og Stor-
ting mot å endre omfang og innhold i boliglånsordningen som 
staten tilbyr sine ansatte. ”YS Stat støtter de ansatte i Braa-
thens” var den neste resolusjonen hvor YS-S  ber SAS og Braa-
thens følge næringslivets spilleregler og stå ved sine uttalelser 
om at oppkjøpet av Braathens er å regne for en virksomhetso-
verdragelse. Begge resolusjoner ble vedtatt.

De nye lederne takket for tilliten de var blitt vist og represen-
tantskapet avsluttet forhandlingene. Bibliotekarforbundet var 
for første og siste gang med på disse forhandlingene. Heretter 
skal det avholdes sektorstyremøter med færre representanter 
og nye tradisjoner. Vi skal være der! 

�

YS-leder Randi Bjørgen ble gjenvalgt som leder for fire nye år 
ved en lang og varm applaus på representantskapsmøtet i YS 
12. juni. Også 1. nestleder Dag Arne Kristensen og 2. nestleder 
Lisbeth Eliasson ble gjenvalgt. Kristensen leder Finansforbun-
det; Eliasson er nyvalgt leder i PRIFO. Bibliotekarforbundets 
leder Monica Deildok representerte BF på møtet, som ble gjen-
nomført uten dramatikk av noe slag.  

En gledesstrålende Randi Bjørgen takket for tilliten, og ut-
talte: - Jeg ser frem til nye fire år med en ledertroika hvor 
kommunikasjonen innad aldri har vært bedre, sa Bjørgen til 
det første representantskapsmøtet i ”det nye YS”. Det har vært 
en lang tid med å omstille organisasjonen til de utfordringene 
vi finner i dagens arbeidsliv. - Det har vært en lang og torne-
full vei fram mot den organisasjonsstrukturen vi nå har, men 
nå føler jeg at vi er i mål, sa Bjørgen til representantskapet. 

Representantskapet vedtok hele fem resolusjoner: En som støt-
ter de ansatte i Braathens, i forbindelse med overtallighets-
spørmålet da SAS kjøpte opp selskapet, og hvor YS krever at 
SAS-ledelsen sørger for likebehandling av ansatte i Braathens 
og SAS. En resolusjon krever økt innsats i Midtøsten-spørsmå-
let, og hvor YS støtter det palestinske folket i deres kamp for å 
få opprettet sin egen stat - Palestina. YS krever også at Israel 
må trekke seg ut av alle okkuperte områder og at begge parter 
må akseptere alle FN-vedtak i denne saken.  En resolusjon på-
peker viktigheten av at YS fortsatter arbeidet mot diskrimine-
ring i arbeidslivet, enten det gjelder eldre, etniske minoriteter, 
funksjonshemmede, eller andre. En resolusjon krever forutsig-
barhet i pensjonssystemene, med utgangspunkt i at angrepene 
på tjenestepensjoner og pensjonsordninger er økende i den of-
fentlige debatten. YS krever at folketrygden fortsatt skal være 
bærebjelken i fremtidige pensjonsordninger. 

Den kanskje viktigste resolusjonen krevde en styrking av kom-
muneøkonomien, et svært viktig krav etter årets tariffopp-
gjør. I resolusjonen heter det: 

Gjenvalg av ledertrioen 
i YS 

Erling Bergan, Redaktør
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reolene lagres 41 000 stålkasser, som 
automatisk hentes ut når materialet 
behøves. Nasjonalbiblioteket i Rana 
har i alt 1 million bind bøker og 
tidsskrift som skal inngå i automat-
lageret, hvor bøkene bestilles ut når 
det kommer en låneforespørsel via 
BIBSYS. Den fysiske uthentingen 
skjer via “roboter”, som er kraner 
og transportbånd. Før alt materialet 
er på plass og klar til bruk, må 
personalet ved Depotbiblioteket lese 
ca 2 millioner strekkoder. 

Dette fører til noen konsekvenser for 
brukerne. Fra 1. juli er gjenbrukstje-
nesten stengt i ett år framover. Det 
nye Depotbiblioteket er ment å være 
ferdig til åpning i juli 2003. De har 
som målsetning at automatlageret 
skal være fullt operativt pr 1. oktober 
2003. Samtidig med grunnarbeidene 
starter de opp prosjektet Transitio, 
hvor målet er å få behandlet regis-
treringsrestanser så fort som mulig.

Ny styreleder i 
Biblioteksentralen

Tom Veierød er valgt til ny styreleder 
i Biblioteksentralen AL. Valget fant 
sted på årsmøtet i Biblioteksentralen 
som gikk av stabelen under Det 
norske bibliotekmøtet i Stavanger i 
slutten av april. Tom Veierød sluttet 
ved siste årsskifte som adm. direktør 
i Kommunenes Sentralforbund og 
arbeider nå med utviklingsprosjekter 
i KS. Han har tidligere vært adm. 
direktør i Statskonsult, departe-
mentsråd i Forsknings- og utdan-
ningsdepartementet, statssekretær i 
Kommunaldepartementet og rådmann 
i Harstad kommune. I tillegg har 
han mange år bak seg som lektor, in-
spektør og rektor i den videregående 
skolen. Han er utdannet cand.philol. 
Med sin bakgrunn fra og sine nære 
kontakter med kommunesektoren, vil 
valget av Tom Veierød som styreleder 
i Biblioteksentralen bety en styrking 
av båndene til Biblioteksentralens 
eiere. Tom Veierød avløser Geir Kjell 
Andersland som styreleder, etter at 
Andersland sa fra seg gjenvalg etter 
6 år i Biblioteksentralens styre.

I møte med forhandlingssammenslutningene 25. juni i år, ble 
det fastsatt frister for lokale forhandlinger og lokal lønnsregu-
lering i KS-området:

Lokale forhandlinger per 01.05.2002 med 0,5% innen 01.10.2002 
og med ankefrist 01.11.2002 

Lokal lønnsregulering per 01.05.2002 (kapittel 5) innen 
01.11.2002 og med ankefrist 01.01.2003

Lokale forhandlinger per 01.01.2003 med 1,5% innen 01.02.2003 
og med ankefrist 15.03.2003.

Dette gjelder altså forhandlingene i kommuner og fylkeskom-
muner, bortsett fra Oslo som er eget tariffområde. Med to for-
skjellige forhandlingsbetingelser (kapittel 4 og kapittel 5), 
med forskjellig sett med føringer for de to forhandlingene som 
skal gjennomføres under kapittel 4, og med tre forskjellige 
frister for gjennomføring av forhandlingene, er det lagt opp til 
en utfordrende høst og vinter, både for organisasjonene sen-
tralt og deres kursvirksomhet, og for de lokale tillitsvalgte. 

Frister for lokale 
forhandlinger i KS

”YS viser til at det offentlige tje-
nestetilbudet de siste årene er satt 
under kraftig press og er redusert. 
Kommunene opplever stadig nye lov-
pålagte oppgaver uten at sentrale 
myndigheter følger opp med nødven-
dige økonomiske bevilgninger. Dette 
har ført til problemer med å opp-
rettholde et likeverdig og kvalita-
tivt høyt tilbud til befolkningen. 

YS registrerer at kommuneøkono-
mien heller ikke er tilgodesett til-
strekkelig i Regjeringens forslag til 
revidert budsjett. Det er uaksepta-
belt å redusere veksten i kommuneo-
verføringene i et år hvor kommunene 
sliter ekstra mye som følge av blant 
annet økte pensjonsforpliktelser.

Befolkningen i kommunene krever med rette at lovfestede til-
bud følges opp både kvantitativt og kvalitativt. At kommu-
nene ikke er i stand til dette fører til stor frustrasjon og er på 
sikt en trussel mot lokaldemokrati og politisk engasjement.

YS peker på at Stortinget i stadig større grad detaljstyrer kom-
munene. 

YS krever at Storting og Regjering overfører tilstrekkelige 
midler til kommunesektoren, slik at det kan sikres et likever-
dig velferdstilbud av høy kvaltet til befolkningen uavhengig 
av bosted.” 

YS-leder Randi 
Bjørgen (t.v.) og 
2. nestleder Lis-
beth Eliasson ser 
fram til nye utfor-
dringer for organi-
sasjonen de neste 
fire åra. Begge 
ble gjenvalgt på 
årets representant-
skapsmøte. (Foto: 
Thomas Bjørnfla-
ten, SCANPIX)
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YS roser sosialministeren

Uførereformen som sosialministeren 
la fram i forr ige måned, er helt 
i tråd med målene i avtalen om 
Inkluderende Arbeidsliv: Få flere 
i arbeid og det skal lønne seg å 
jobbe. Derfor tok YS til orde for en 
tilsvarende justering av ordningen 
med avtalefestet pensjon (AFP), 
som ble behandlet av Stortinget 
like etter. 

- Uførereformen som sosialministeren 
legger frem er helt i tråd med IA-
avtalen. Jeg er spesielt glad for at 
hun selv sier at målet er at uføre 
skal kunne jobbe litt uten at det 
straffer seg økonomisk, uttalte en 
tilfreds Randi Bjørgen og la til at 
hun håpet Stortinget merket seg 
at problemstillingen er den samme 
når det gjelder justering av AFP-
ordningen. Det var i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2002 at 
Stortinget vedtok at Regjeringen 
skulle komme tilbake med forslag 
om at AFP-ordningen skulle kunne 
kombineres med mulighet for ar-
beidsinntekt på 15.000 kroner. 

- Som arbeidstagerorganisasjon er 
vi opptatt av å ha gode ordninger 
for våre medlemmer. Imidlertid fra 
å være en ordning som tilgodeser 
sliterne i samfunnet, ser vi at den 
har utviklet seg mot å være en 
generell førtidspensjonering fra 62 
år, sier YS-lederen og avslutter: - 
Resultatet er blitt at arbeidsføre 
og villige seniorer presses ut av 
arbeidslivet, stikk i strid med målene 
i IA-avtalen.

Stadig vekst i 
BFs medlemstall

Om et knapt år skal Bibliotekarfor-
bundet avholde landsmøte og feire 
at det er ti år siden forbundet ble 
stiftet. Det begynte med noen drif-
tige initiativtagere og noen hundre 
bibliotekarer på en underskriftsliste 
tidlig på nittitallet. Etter hvert ble 
det etablert en skikkelig organisasjon 
med forhandlingsrett, sekretariat 

Ny løn, lokal lønnsfastsettelse, individuelle lönesamtal - det er 
ulike navn på en utvikling som går i samme retning i både 
Danmark, Sverige og Norge. Sentralt fastsatt lønn, systematisk 
regulert gjennom fremforhandlede tariffavtaler, må vike for 
en lønnsfastsettelse som i større grad gjøres lokalt og indivi-
duelt. Dette er trender i tida, og stiller nye krav til fagfore-
ningsarbeid. Fra å behandle lønn som noe som skal fordeles 
rettferdig blant de ansatte, blir lønn også et virkemiddel til å 
oppnå resultater i virksomheten.

Det er i Sverige dette har utviklet seg lengst. Britt Marie 
Häggström viste hvordan partene i kommunal sektor baserte 
lønna på tre knipper av kriterier: Stillingen (arbeidsoppgave-
nes vanskelighetsgrad og ansvarsnivå, uavhengig av personen 
som bekler stillingen), individuell prestasjon (egnethet. kom-
petanse, arbeidsresultat og hvordan du utfører arbeidet) og 
markedskreftene (arbeidsgivers mulighet til å rekruttere og 
beholde personale). For den enkelte betyr det at lønna skal av-
speile din kompetanse, dine arbeidsoppgaver, din erfaring og 
dine prestasjoner. Lønna varierer både mellom ulike stillinger 
og mellom ulike personer i likeartede stillinger. 

Ja, er ikke dette noe av det samme vi har i de gamle lønns-
systemene her i landet også? For så vidt, men de tar konse-
kvensene av ressonementet ved å slå utvetydig fast: Lønna, og 
spesielt lønnsutviklingen, er en måte å gi deg respons på det 
arbeidet du utfører. Dermed må lønnsfastsettelsen skje nær 
den enkelte arbeidstaker og dennes sjef. Noe de faktisk gjør: 
Hovedmetoden for lønnsforhandling i Sverige er nå at den en-
kelte gjennomfører årlige lønnssamtaler med sjefen, dvs. den 

Svenskene lengst, men felles nordiske tendenser 
i lønnsfastsettelsen:

Mer lokal, individuell 
og differensiert lønn

Erling Bergan, Redaktør

- Bibliotekarers lønnsutvikling har sett ut som 
EKG-en til en pasient som nettopp har dødd, sa 
lederen i det svenske DIK-förbundet Britt Marie 
Häggström så treffende, da nordiske fagfore-
ningskollegaer var samlet til møte på forsom-
meren. Det danske Bibliotekarforbundet hadde 
invitert til utveksling av erfaringer og drøfting 
av felles problemstillinger i København. Fra nor-
ske BF møtte forbundsstyremedlemmene Klaus 
Jøran Tollan og Pippi Døvle Larssen, foruten un-
dertegnede. Lønn sto i fokus. Og med den ferske 
kapittel 5-problematikken fra vårt hjemlige KS-
oppgjør som aktuelt bakteppe, ble møtet svært så 
nyttig. 
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og en voksende medlemsmasse. Før 
hvert landsmøte telles medlemmene 
etter fylke, for å slå fast hvor mange 
delegater hvert fylkeslag skal ha 
på landsmøtet. Det er medlemstall 
ved siste årsskifte før landsmøtet 
som gjelder. 

1. januar 1995 viste opptellingen 
at BF hadde 515 medlemmer. To år 
seinere, 1. januar 1997, var vi 777 
medlemmer, og 1. januar 1999 var 
medlemstallet steget til 950. Før 
siste landsmøte, 1. januar 2001, var 
medlemstallet kommet opp i 1017. 
Så spørs det hvilket medlemstall 
BF skal operere med til landsmøtet 
neste år. Vi har et halvt år igjen til 
opptellinga skal foretas, og pr 26. 
juni i år var det blitt 1145 medlemmer 
i Bibliotekarforbundet. 

Evaluering av websider for 
barn

Studentene på Barn, ungdom og 
medier, det første kurset i bibliotekut-
danninga ved Høgskolen i Bergen, har 
på et tredagers intensivseminar om 
internett i barnebibliotek evaluert og 
diskutert tilstanden til barnesidene 
til de største folkebibiotekene og 
Biblioteknett Norge, forteller Thomas 
Brevik. Konklusjonen er nedslående. 
Utstrakt lenkeråte og manglende 
oppdatering er hovedinntrykket. 
Noen hederlige unntak, men alle 
sliter med kvaliteten på lenkesamlin-
gene. Design og konsekvent visuelt 
uttrykk er også mangelvare, selv om 
det blir gjort forsøk på et “ungdom-
melig” utseende, sier han, og leg-
ger til at de berørte bibliotekenes 
vevredaksjoner og biblioteksjefer 
v il få t il sendt en mer detaljer t 
vurdering. 

Manus fra Stavanger

Fikk du ikke med deg alt som skjedde 
i Stavanger? Eller hadde du ikke 
anledning til å dra? Du kan nå lese 
om noe av det som foregikk på 
http://www.bibliotekmote.no/div/
manus.htm. 

lederen som har budsjettmessig ansvar for virksomheten du 
jobber i. 

Er det da slutt med kollektive forhandlinger om lønn? Ikke 
helt. Rett nok inneholder tariffavtalen på det kommunale om-
rådet i Sverige ingen kronesummer. Men avtalen sier at fagfor-
bundene på hvert sted skal drøfte med arbeidsgiver om det skal 
være individuelle lønnssamtaler eller kollektive forhandlinger. 
Resultatet av slike drøftinger kan f.eks. være at det er enighet 
om å satse på bibliotekarer, og blir et viktig moment når DIK 
lokalt skal avgjøre mellom forhandlinger eller lønnssamtaler. 
Og selv om det gjennomføres individuelle lønnssamtaler, kan 
DIKs tillitsvalgte på det enkelte forhandlingssted vurdere om 
resultatet er i tråd med drøftingene som gikk forut, og innen 
14 dager kreve tradisjonelle forhandlinger, der man begynner 
helt på nytt igjen.

Da dette systemet ble innført på det kommunale området i Sve-
rige for ti år siden, var det nok av krtiske røster som at dette 
ble et system der man ble fristet til å slikke for sjefen. Nå har 
denne kritikken stilnet, hevdet Häggström. Men det har vært 
nødvendig å tilpasse DIKs arbeid til den nye situasjonen. Be-
tydningen av god og differensiert lønnsstatistikk for bibliote-
karer har blitt mye større. De har prioritert lokalt faglig arbeid 
og utdanning i det nye systemet. DIK-förbundet har blitt mer 
av en karriererådgiver enn tidligere. Og medlemmenes hold-
ninger har endret seg. Det dreier seg om et generasjonsskifte, 
der yngre bibliotekarer foretrekker å føre sine egne lønnssam-
taler med sjefen. ”Hvorfor skal noen andre bestemme lønna 
mi?” spør de. 

I Danmark har de hatt Ny løn som en tendens i samme retning 
som i Sverige, om ikke like langt. Og i Norge har vi nå gått 
fra økt betydning for de lokale forhandlingene med fastsatte 
rammer, til det splitter nye ”Kapittel 5” i KS-sektoren, der all 
lønnsutvikling fastsettes lokalt. Det er ingen tvil om at de 
nordiske bibliotekarforbundene vil ha lønn på dagsorden også 
neste gang de møtes, for her vil det være nyttig å utveksle 
erfaringer. 

Deltakere på nordisk fagforenings møte for bib lio  tekar er 2002. Fra venstre Klaus Jøran 
Tollan og Pippi Døvle Larssen (norske BF), Ingrid Kjellqvist (leder i svenske BF), 
Helén Sandberg (svenske BF), Britt Marie Häggström (leder i svenske DIK-förbundet), 
Grethe Österberg (svenske BF), Jakob Winding (leder i danske BF), Erling Bergan 
(norske BF), Mette Kjeldsen Sloth og Søren Kløjgaard (danske BF), Johnny Roj-Larsen 
(sekretariatsleder i danske BF), Maj Eriksson (svenske BF) og Jesper Laursen (danske BF). 
Bruno Pedersen (danske BF) var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: EB)
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Bibliomani er lidenskapen for å samle 
på bøker, den bibliomane en liden-
skapelig bokelsker. Bibliomanien står 
midt imellom den rene samlerglede, 

som er gleden over å samle på gjen-
stander som er sjeldne og dermed vanske-

lige å samle på - frimerker, porselen, skarabéer, 
fotballkort i tyggegummipakker, eller for den bibli-
ofile bokens ytre form, dens utgave - og den rene 
leserglede, som kan elske en eller flere bøker, men 
ikke kjenner eller forstår det følelsesmessige beho-
vet for å ha en forfatter komplett eller en serie kom-
plett.

Dette behovet skiller den bibliomane fra dem som 
bare liker bøker. Samleren vil ha alle bøker av sin 
yndling - de dårlige også, og det er forskjellen. At 
noen av bøkene i samlingen er uinteressante i seg 
selv, er underordnet samlerens mani for å sette tin-
gene på sin rette plass. Selve beslutningen om å be-
gynne å samle impliserer systematikk og vilje til 
orden, siden den bibliomane umulig kan eie alle 
bøker, og må utarbeide mer eller mindre bevisste 
kriterier for hva som hører hjemme i samlingen. I 
sin tur må selve samlingen ordnes. Dette er sant 
uansett hva samleren samler på: mynter, våpen, 
spilledåser, kniplinger. En mann som ikke ordner 
platesamlingen sin, er ikke interessert i musikk, 
som Nick Hornby har vist. Å ordne bøkene gir den 
bibliomane en eiendomsrett til dem; det er hans 
måte å påtvinge dem sin personlighet. Han kan ikke 
forandre dem, men det er i hans makt å prioritere 
en form for slektskap dem imellom over en annen, 
og dermed bestemme hva som er viktig med dem. 
Orden er en nøkkel til personlighet: vis meg hvor-
dan du ordner dine bøker, og jeg skal si deg hvem 
du er.

Å lære å kjenne en annens samling er å lære et men-
neske å kjenne, å lære et bibliotek, en bokhandel, et 
antikvariat å kjenne er som å vandre i et fremmed 

landskap, hvor bøkene synes å være ordnet etter 
sine egne gåtefulle lover, snarere enn av noen men-
neskelig hånd. Det er en ekspedisjon blant uleste 
bøker, uleste i dobbelt forstand, for ikke bare har 
ikke den bibliomane lest dem, han vet ikke hvem 
som leser dem. Uleste bøker omgir ham som et uut-
forsket fastland, med sine mysterier, tapte riker, 
ugjennomtrengelige jungler, monstre og fabeldyr. 
Av og til slumper den bibliomane til å åpne en bok, 
og forlokkende glimt av en hemmelig, usett verden 
blir tilstått ham… Den bibliomane føler en stille 
fryd i biblioteket; det er alltid uleste bøker i et bibli-
otek, som han ønsker han kunne ta seg tid til å lese. 
Men i selve forventningen, i ønsket om å lese, er det 
egne gleder: browsingens, den planløse og tilfeldige 
smålesingens gleder.

For den bibliomane er bøker det eneste vesentlige 
samtaleemnet, og utgangspunktet for sosial om-
gang. Den bibliomane snakker med andre om bøker 
for å dele gleden over en bok med andre. Han fortel-
ler andre hva han leser for å fortelle dem hvem han 
er. Han vet at om to mennesker har lest samme bok 
skaper det et bånd dem imellom, og at å få en annen 
til å lese boken han nettopp har lest, er å knytte den 
andre til seg. Han skaper underlige brorskap, viet 
til Tolkien eller James Joyce. Han har en ubehagelig 
tendens til dømme mennesker etter litterær smak, 
men er mer opptatt av om de er ekte samlere, enn 
om de er enige med ham om alt. Han er det beste sel-
skap for andre bibliomane, og dårlig selskap for alle 
andre…

Bibliomani er stedet bibliotekarisk virke begynner, 
og, tror jeg, bør begynne. Jeg tror at å forstå det er 
begynnelsen til å lære oss selv å kjenne, og oppdage 
hva som har fått oss til å elske bøker. Når vi vet 
det, vet vi hva som får mennesker til å elske bøker. 
Denne innsikten burde, for våre formål, komme før 
den innsikten litteraturvitenskap og litteratursosi-
ologi kan gi oss. 

Om
  bibliomani

Bernt Lage Breivoll
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Bernt Lage Breivoll vil være fast spaltist i Bibliotekaren ut året. Han er nyutdanna bibliotekar fra HiO, og 
har ellers bl.a. fl ere års studier innen litteraturvitenskap. Breivoll har også vært redaktør for [sine nomine], 
tidsskrift for bibliotek- og informasjonsstudiene.
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Erling Bergan, Redaktør

Vinnerne av arkitektkonkurransen om Vestbane-
tomta ble altså de nederlandske stjernearkitektene 
i O.M.A., med den kjente Rem Koolhaas i spissen, 
og det lille norske arkitektkontoret Space Group. 
De skal gi form til utbyggingen av det som omtales 
som indrefileten blant Oslos ubebygde tomter. Ons-
dag 26. juni sto jubelen i taket både i hovedkonto-
ret i Rotterdam og under selve offentliggjøringen 
i Oslo. Juryformann og ordfører Per Ditlev-Simon-
sen kunne sprette konvolutten, gratulere et knippe 
OMA/Space Group-arkitekter som var til stede og 
overlevere dem en sykkel som tydelig tilkjennegir 
at de “vant Vestbanen”.

Selv om vinneren ikke kan innta en steil “take it or 
leave it”-posisjon til forslaget sitt, er det klart det 
er grenser for hvor mye endringsforslag de tåler før 
det går på åndsverket løs. Og debatten vil nok dreie 
seg mye om de store og relativt ordinære blokkene 
rundt biblioteket, spesielt den høyeste på høyre 
side. Juryen var da også delt i synet på denne. For 
hva har en brunost å gjøre i Oslos indrefilet?

Kommentarer blant arkitekter etter å ha vurdert vin-
nerutkastet fra mange vinkler, var at “biblioteket er 
vinneren”. Den omtales av juryen som en “tube” som 
binder de andre programmene/bygningene sammen. 
Men presset på biblioteket vil bli stort framover. For 
det første: Dersom det blir kuttet etasjer i høyblok-
kene, kan man måtte lete etter kvadratmetre ved å 
ta av andre bygg, f.eks. biblioteket. For det andre: 
Juryen omtaler kommunikasjonsplanet under bibli-
oteket som prosjektets hovedproblem, og anbefaler 
blant annet at “dagslys trekkes ned dit” og at kom-

Arkitektkonkurransen om Vestbanetomta er avgjort:

Kan sekstitallsblokkene 
drepe framtidas bibliotek?

De iøyenfallende mørke blokkene i ytterkantene kom-
mer til å tiltrekke seg mye debatt, både blant byens 
innbyggere og blant arkitekter. I mellomtida smyger 
den arkitektoniske vinneren seg rundt i midten av 
Vestbanetomta, med håp om å bli realisert som ferdig 
bygg. For det er Deichman som har fått Norgeshistori-
ens største biblioteksjanse. En vannvittig spennende 
arkitektskisse, kombinert med en standhaftig visjo-
nær biblioteksjef, blir forhåpentligvis en mektigere 
kraft enn pengemakta i Rådhuset kan stoppe. Måtte 

de ansatte på Deichman hive seg med og boble av kreativt pågangsmot.

munikasjonsplanet gjøres til en god “blending” av 
kommersielle og kulturelle funksjoner. Dette, kom-
binert med statsråd Victor D. Normans påpekning av 
at staten ikke selger seg ut av Vestbaneprosjektet 
så lenge de er interessert i at mange (flere?) kul-
turinstitusjoner skal inn der, vil friste til å ta av 
bibliotekarealet.

Det seirende arkitektkontoret “Office for Metropo-
litan Architecture” (forkortet O.M.A.), har tegnet 
bibliotek før. I byen Seattle på nordvestkysten av 
USA er de midt i prosjekteringen av det nye folke-
biblioteket, som nettopp O.M.A. står bak. De ønsker 
selv også å fremheve som relevant kongressenteret 
Grand Palais Lille i Frankrike og “Educatorium” for 
Utrecht-universitetet i Nederland.

Prosjektet som 
vant: På modeller 
og bilder blir blok-
kene i utkanten det 
mest iøyenfallende. 
Men når dette en-
delig er kommet på 
plass, blir den lave 
tuben i midten tro-
lig det mest spen-
nende. Folk vil nok 
valfarte til nye 
Deichmanske bibli-
otek, om så bare 
for å stå ved det 
enorme panorama-
vinduet og se på 
Nesoddferga som 
legger til. (Foto: E. 
Bergan)

Prosjektleder Igal Voronel studerer plansjer som 
viser løsninger arkitektkonkurransens vinnere har 
valgt. (Foto: E. Bergan)
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Ketil Kiran, president i Norske arkitekters landsfor-
bund, sier til Aftenposten at han synes juryen har 
gjort et modig valg: - De har også gjort et viktig 
valg fordi vinnerbidraget er det som best kan møte 
de utfordringene som er i nærmiljøet. At en så stor 
utbygging kan gjøres etappevis, er en klar fordel. 
En annen ting jeg synes er veldig all right, er at bi-
blioteket er lagt som selve kjernen i prosjektet, og 
kan derfor ikke forhandles bort på et senere tids-
punkt.

Etter presentasjonen av arkitektkonkurransens vin-
ner, fikk vi en prat med noen sentrale personer fra 
Deichmanske bibliotek. - Det var morsomt å snakke 
med vinnerarkitektene, som har laget en del bibli-
otek. De syntes hele programmet var spennende, og 
de syntes bibliotekprogrammet var veldig tydelig 
og utfordrende, forteller biblioteksjef Liv Sæteren 
etter prisutdelingen. - I tidligere bestillinger har de 
ikke møtt en så klar bibliotekvisjon. Som regel har 
de selv måttet utfordre bibliotekorganisasjonen og 
presse på for å få fram visjonene eller noe moderni-
tet. Og det har de ikke gjort som bibliotekarer, men 
som potensielle brukere. De synes det er spennende 
å spille opp mot visjoner og program som biblioteket 
selv har formulert, sier biblioteksjefen.

- Er det ikke vanskelig å se for seg de ulike opplevel-
sesrommene som dere har drømt om, i det store og 
åpne biblioteket som ligger i dette prosjektet?

- Det må være soner der, presiserer Deichmans pro-
sjektleder Igal Voronel, som er opptatt av hvilket 
preg bygget gir: - Tradisjonelt forbinder vi bibliotek 
med bokhyller og bøker, at disse preger opplevelsen. 
I vinnerprosjektet er er det menneskene som er av-
bildet. Det er interessant. De presenterte egentlig 
den myldrende folkemengden, interaksjonen men-
neskene i mellom. Det var gruppearbeid, det var 
mange bord, det var folk som sto og gikk, det var 
ikke bøkene som preget innholdet i biblioteket. Vi 
ønsker nettopp å endre holdningene til biblioteket, 
at det er brukeren som preger tilbudet, sier Igal Vor-
onel.

- Jeg håper det blir et rom man kan bruke, at heller 
menneskene former rommet enn omvendt, sier ju-
rymedlem Kata Kiss om hvordan brukerne kom ut 
med dette vinnerutkastet. Hun representerte nett-
opp brukerinteressene i juryen. - 
Det at det er et stort åpent rom, 
det er ikke noe hinder for å lage 
avdelinger og soner, det er heller 
en stor mulighet. For da kan man 
forme biblioteket etter behovet. 
Dette kan også gi biblioteket et 
langt liv, at det kan tilpasse seg 
brukerne etter hvert som de en-
drer seg.

- Du kan også tenke deg dette 
som en scene, som en stor åpen 
plass, hvor du kan skifte sceno-
grafien etter hvert som du ønsker 
det, supplerer Igal Voronel.

- Så her er det ingen visjoner som må justeres fra 
Deichman sin side?

- Nei, visjonene skal ikke justeres ut fra dette her, 
presiserer biblioteksjef Liv Sæteren. - Men prosjek-
tet skal justeres i forhold til visjonene. Vi tror, både 
etter å ha sett prosjektet presentert i konkurransen 
og nå som vi har møtt noen av menneskene bak, at 
her er det mulig å ha samarbeidspartnere som kan 
visualisere våre egne visjoner.

Det er altså glede og optimisme å spore i Deichman-
ledelsen. Liv Sæteren håper de ansatte på Deichman 
valfarter til utstillingen på Bankplassen 3. Men når 
dette leses er nok utstillingen allerede stengt. Hva 
de ansatte på Deichman synes om O.M.A./Space 
Groups løsninger, om deres visjon av biblioteket som 
“urban living room”, eller “urban organizer”, og om 
de synes Deichmanske biblioteks egne visjoner får 
nok å spille på i deres løsninger, gjenstår å se. Og 
Bibliotekaren vil komme tilbake til både de ansat-
tes reaksjoner og annet stoff om nye Deichman. I 
neste nummer av Bibliotekaren bringer vi et inter-
vju med arkitektene bak vinnerprosjektet. Se også 
Statsbyggs egen informasjon på vevadressa http://
www.statsbygg.no/aktuelt/dbafile1468.html. 

Biblioteksjef Liv Sæteren i ivrig samtale med 
arkitekt og forfatter Jan Carlsen ved modellen 
over vinnerprosjektet. (Foto: E. Bergan)

Vinnerne av arkitektkonkurransen, en fl ernasjonal 
gjeng fra O.M.A. og Space Group, fi kk en sykkel 
som første synlige tegn på seieren. En prestisjefylt 
doning å tråkke rundt med i Oslos gater. Prosjekt-
direktøren, arkitekt Joshua Ramus, til venstre. 
(Foto: E. Bergan)

Arkitektkontoret 
O.M.A. i Rotter-
dam har tegnet 
det kommende Se-
attle Public Library 
i USA. (Datagene-
rert illustrasjon: 
Ron Lloyd Associa-
tes Inc.)
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Selv om alle tror de vet hva et bibliotek er, vil Deich-
man ”forandre folks forestillinger om folkebibliotek”. 
Det har pågått en internasjonal arkitektkonkurranse 
om Vestbanen der noen av verdens mest berømte arki-

tekter kom-
mer med sine 
forslag. Disse 
kan man se 
utstilt fra 27. 
juni. Men 
kanskje barn 
og ungdom 
har bedre 
ideer? Det 
var ut-
ford r i ngen 
De i chman-
ske bibliotek 
kastet ut i 
våres, med 
svarfrist 1. 

juni. Hva mener barn og ungdom et ideelt bibliotek 
bør være i framtida? Hva forventer barn og ungdom 
å finne når de kommer til biblioteket? Hvordan 
synes de biblioteket bør se ut? Hva mener de det 
skal inneholde? 

Og bidragene kom inn. Noen hadde skrevet, andre 
hadde tegnet, en hadde sendt inn en modell i sko-
eske-størrelse og en annen hadde konstruert en 
liten datategning. Alt er nå utstilt i foajeen på Ham-
mersborg. Juryen hadde plukket ut et knippe vin-
nere som fikk mediepakker som premier, overlevert 
av Jostein Gaarder. Før den gjeveste premien - en 
multimedia-pc stappfull av programvare - ble til-
delt Kristine Berg. Hun går i klasse 7a på Bestum 
skole, er en ivrig bibliotekbruker og hadde levert 
en fortelling om hvordan det så ut i biblioteket hun 
gjerne ville gå inn i. 

”Etter å ha gått en stund i biblioteket og sett på for-
skjellige ting legger jeg merke til alle de små finur-
lige detaljene som det er rundt omkring: morsomme 
lamper, tøffe bilder og stilige ting som både barn og 
voksne har laget. Det beste av alle de tingene er det 
lange bordet i lyst tre som snor seg bølgete nedover 
hele biblioteket med masse PCer på, men selvfølgelig 
er det noen tomme deler av bordet og der sitter folk 
å begaver seg i mange forskjellige typer bøker”, skri-
ver Kristine Berg, og avslører et talent for å forme 
tekster. Interessen for å utvikle skrivinga, kommer 
tydelig fram mot slutten av fortellinga hennes. Hun 
er på vei ut av ungdomsavdelinga: 

”Men i det jeg skal gå ut av den avdelingen og sender 
rommet et siste beundrende blikk oppdager jeg en 
klase med ungdommer i alle aldre som sitter og skri-
ver eller noterer, jeg går bort til en av de voksne som 
går rundt å hjelper de og spør om hva som foregår.

Jeg venter ikke et annet svar enn at det er en gjeng 
med pugghester som gjør lekser, men damen sier så 
kjekt: ”dette er et skriveverksted for unge forfattere 
eller diktere!” hun rekker meg en brosjyre før hun 
haster av sted til en jente som sitter med hånden 
oppe.

Jeg kan ikke tro det jeg nettopp fikk vite, dette er 
virkelig som å komme til paradis!!

Endelig kan jeg få hjelp til å skrive ferdig novellen 
min og kanskje selveste Anne Holt vil hjelpe meg, 
for det står at hun titter innom en gang i blant.    

Jeg tar en titt på brosjyren jeg fikk. Det står om 
programmet for denne uken, (bla skal det komme en 
overraskelsesforfatter som skal holde foredrag om 
det å skrive) 

Erling Bergan, Redaktør

Idékonkurranse om barn og ungdoms framtidsbibliotek:

- Endelig hjelp til å skrive
- Nå er vi i gang! utbasunerte biblioteksjef 
Liv Sæteren i foajeen til Deichmanske bibli-
otek på Hammersborg. Hun smilte offensivt 
og optimistisk, og lot oss skjønne at det nye 
hovedbiblioteket på Vestbanen skulle bli ver-
dens mest spennende bibliotekbygg. Eller var 
det verdens beste bibliotek? Uansett er ambi-
sjonene at Deichmanske bibliotek skal inn i 
verdenseliten. Anledningen var kåring av vin-
nerbidragene i ”Idékonkurranse om framti-
dens bibliotek” for barn og ungdom, som ble gjort i Deichmans regi fredag 7. juni. 

Kristine Berg vant 
den gjeveste pre-
mien da Deich-
manske bibliotek 
inviterte til ”Idé-
konkurranse om 
framtidens bibli-
otek” for barn og 
ungdom. Og med 
visjonen om et skri-
veverksted for unge 
forfattere i det nye 
Vestbane-bibliote-
ket, kom nok PC-en 
hun fikk overrakt 
av Jostein Gaarder 
godt med. (Foto: 
E. Bergan)

(Tegning av Jade T. R. Skarbøe (15 år).)
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Jeg leser videre og finner ut at jeg 
skal bli med på månedens  skri-
vekonkurranse som går ut på å 
skrive det beste bidraget om te-
maet ”lykke”. ”

Dette må sies å være en spennende 
brukervisjon av nye Deichman, fra 
en av byens ungdommer. Det er 
interessant at Kristine Berg trek-
ker ”skriveverksted” inn som en 
sentral funksjon i det nye Deich-
man hun maner fram sine bilder 
av. Og det er interessant at juryen 
løftet nettopp dette bidraget opp 
som en vinner. Vi kan vel allerede 
nå slå fast at prosjektleder Igal 
Voronel ikke kommer utenom skri-
veverksted på Vestbanen!

- Jeg er veldig glad i å skrive selv, forteller en over-
rasket og glad vinner Kristine Berg til Biblioteka-
ren. - Jeg skriver mye. Alt mulig egentlig. 

- Og dette vil du ha hjelp til å utvikle videre. 

- Ja. Det mangler ressurser til barn og ungdom som 
kan skrive og gjerne vil lære mer. Jeg har hørt 
at det er forfattere som lager skrivekurs, men har 
aldri fått kontakt med dem. Det hadde vært veldig 
smart å ha et skriveverksted i ungdomsavdelingen 
i biblioteket. Der kunne det hele tiden være voksne 
eller forfattere eller journalister som kunne hjelpe 
alle. 

- Hvorfor vil du ha dette i biblioteket?

- For der samles mange forskjellige folk.

- Bruker du biblioteket mye?

- Ja, jeg har lånt masse bøker og har bestandig 
synes det er spennende på biblioteket. Jeg brukte 

for det meste Røa filial tidligere, men nå har jeg blitt 
eldre og bruker også hovedbiblioteket mer, sier Kris-
tine Berg, som gleder seg til å bruke datamaskinen 
hun vant til å skrive flere historier. 

De mange bidragene som kom inn gir for øvrig et for-
bausende konservativt inntrykk. Her er det reoler, 
skranker, bord og stoler. Alt helt nødvendig, beva-
res. Men knapt noe kick for planleggerne i Statsbygg 
og Deichman. Men vi fant også en og annen under-
lighet. Den lille karen som foreslo svømmebasseng i 
biblioteket, bør straks innvilges plass i byggekomi-
téen.

Om Deichmanske biblioteks målsetting med denne 
konkurransen var å gi en del barn følelsen av eier-
skap til nye Deichman, så var dette et greit arrange-
ment. Hvis de virkelig forventet nye idéer, må de ha 
blitt skuffet. Kanskje det var derfor de helt glemte 
å trekke fram et eneste poeng fra barnas eller ung-
dommens bidrag da dette ble presentert og premiert. 
Hadde jeg vært barn som hørte på Deich-kvinnene 
denne dagen, hadde jeg tenkt: ”De var ikke interes-

sert i hva vi skrev, de bare ville at vi var 
mange som gjorde det.” 

Så får vi se hva arkitektkonkurransen 
har kommet opp med nå på forsomme-
ren. - Når det gjelder faglig bakgrunn 
og internasjonalt renommé er dette den 
mest imponerende interessen vi noen 
gang har sett for en arkitektkonkur-
ranse her i landet. Et så sterkt felt av 
arkitekter har aldri før kjempet om å 
reise et bygningskompleks i Norge, sa 
administrerende direktør i Statsbygg, 
Øivind Christoffersen, da arkitektkon-
kurransen startet i vinter. Det er seks 
arkitektkontor som er med i ”finalen”, 
og bare ett av disse er norsk. Mange er 
nok overrsaket over at Snøhetta ikke er 
med. Det norske bidraget er ved Niels 
Torp AS, Oslo, i samarbeid med KHR AS 
arkitekter, København. 

”I biblioteket skulle 
det være et stort bord 
og sofa som folk kan 
sitte og lese og kose 
seg med å lese spen-
nende fortellinger og 
kanskje en heis hvis 
det ikke var wc nede“, 
skriver Ayesha Tahir 
så prosaisk om hvor-
dan hun vil ha det nye 
Deichman på Vestba-
nen. Tegningen hen-
nes forteller også at 
bibliotekbrukere blir 
fornøyd når basale 
behov blir dekket.

Barna var hjertelig tilstede da Deichman fokuserte på visjonene 
fra deres egen generasjon. Sprudlevann i stettglass og musikalske 
innslag var nok vel så spennende som selve prisutdelingen. 
(Foto: E. Bergan)
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Päivi Särkelä, Stine Raaden, Goro Aarseth

Leder Liv Sæteren ved Deichmanske bibliotek un-
derholdt møtedeltakerne med den møysommelige 
prosess som nå altså ser ut til å materialisere seg i 
form av et nytt bygg. Og hennes kollegaer fra Stock-
holm og København rapporterte om hvor planene 
for nye bygg i deres byer står akkurat nå.

Men ellers var det de store linjer som dominerte 
konferansen. Trenger vi i det hele tatt store bygg 
når elektronikken overtar mer og mer av kunn-
skapsformidlingen? Ønsker vi biblioteker som til 
forveksling ligner på internettkafeer? Er det PC-en 
som skal møte kundene når de kommer inn døren 
eller skal boken fremdeles være inngangsporten til 
kunnskapens verden? Utviklingen går med storm-
skritt, det som var nytt for fem år siden er gammelt 
i dag. Hvordan skal våre bibliotek bygges slik at de 
raskt kan tilpasses ny teknikk og nye behov?

Samarbeidet mellom arkitekter og bibliotekperso-
nale var også et tema som ble diskutert, ikke minst 
fordi konferansen hadde trukket til seg flere kjente 
arkitektnavn, som Francine M. J. Houben fra Ned-
erland. Er et nytt bibliotekbygg først og fremst en 
måte for arkitektbyråer å skaffe seg et navn på, 
fordi de her får muligheter til å boltre seg tilnær-
met fritt med romslige budsjett? Og er det slik at vi 
som skal jobbe der kommer i annen rekke? På konfe-
ransen var både arkitekter og bibliotekarer skjønt 
enige om hvor viktig det er å samarbeide i planleg-
gingsprosessen. Fra norsk side ble det vist til det 
tette samarbeidet som nå er om “Nye Deichmanske 
bibliotek”.

En plass for framtiden:

Til Finland for å diskutere 
bibliotekbygg i det 21. århundre

Alle de nordiske hovedstedene diskuterer nå bygging av et nytt bibliotek plassert 
sentralt i byene,  samtidig som det nye biblioteket i Alexandria har satt fokus på 
betydningen av et nytt “kunnskapsbygg” som synlig symbol på prioritering av kultur 
og kunnskap. I Norden er det Finland som har gått i spissen for å gi bibliotekene en 
sentral plass også i form av arkitektonisk spennende og funksjonelle bygg. Og hva 
var derfor mer naturlig enn at det var finnene som i begynnelsen av juni inviterte 
til konferanse om bibliotekbygg i det 21. århundre. Rundt 170 deltakere fra nesten 
30 land møttes på idylliske Hanaholmen utenfor Helsingfors for å utveksle erfaringer 
om bibliotekarkitektur. Den lengst reisende kom helt fra Australia. Norge var godt 
representert, ikke minst fra Oslo og Deichmanske bibliotek, som venter i spenning på 
det planlagte nybygget på Vestbanetomten. 

Konklusjonen var nok gitt på forhånd: Biblioteket 
må bli det sentrale “meeting point” i langt større 
grad enn nå. Derfor er beliggenheten viktigere enn 
noen gang. Bibliotekene må være kjente bygg i by-
bildet og til det trengs det dristig og nyskapende 
arkitektur.

Bakgrunn

Vi var heldige og fikk tildelt midler fra Bibliote-
karforbundets OU-stipend 2002. Vi søkte etter mid-
ler til å delta på konferansen fordi vi ønsket større 
innsikt i betydningen av bibliotekarkitektur. Vi øn-
sket kunnskap på området slik at vi kan være på 
banen og kanskje komme med innspill i prosjektet 
Nye Deichmanske bibliotek.

Programmet var tett. Det startet med båttur til 
Sveaborg der en lokal guide viste oss rundt og for-
talte om øyas historie. Der var også velkomstmid-
dag med alle konferansens deltakere. Det var tydelig 
stor interesse for konferansens tema, som er aktuelt 
verden over. Deretter fulgte to intense dager med 
varierte foredrag som gav oss innblikk i ulike lands 
bibliotekarkitektur.

Vi tok oss tid til en sightseeing i Helsingfors og opp-
levde en by full av praktfulle byggverk: operaen, 
konserthuset, domkirken, og ikke minst bibliotek-
bygningene. Flere av Helsingfors̀  bibliotek er arki-
tektoniske perler. Det er tradisjon i Finland å satse 
på bibliotek, og landet er kjent for sine særegne og 
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prestisjetunge bibliotekbygg. Den kjente arkitekten 
Alvar Aalto satte en varig trend for finsk biblio-
tekarkitektur da hans bibliotek i Viipuri i funksjo-
nalist-stil sto ferdig i 1935. Dette er fremdeles et 
inspirerende eksempel for mange nye bibliotekbygg. 
Finland kan vise til flere arkitektoniske og funk-
sjonelt verdensberømte bibliotekbygg, biblioteket i  
Tampere er mest kjent. Dessuten er finnene som vi 
vet de flittigste bibliotekbrukerne i Norden. De bru-
ker biblioteket mer enn noen annen kulturell insti-
tusjon.

Konferansens innhold

Bibliotekdirektør Maija Berndtson, Helsingfors Stadsbi-
bliotek

Biblioteksjefen for Helsingfors Stadsbibliotek, Maija 
Berndtson, innledet konferansen med å snakke om 
bibliotekarkitekturen i Finland. Helsinkis gamle ho-
vedbibliotek fra 1881, Rikhardinkatu bibliotek, var 
det første folkebibliotek i de nordiske landene som 
ble bygget for å være et folkebibliotek. De finske 
folkebibliotekene ble inspirert av USA til å begynne 
med åpne hyller og barneavdeling i 1920-årene. En 
historie vi kjenner igjen fra Norge og Haakon Ny-
huus. Den første musikkavdelingen i Helsinki kom 
i 1970, og siden 80-årene har man forsøkt å legge 
bibliotekene til kulturhus og kjøpesentre. 

I 1986 fikk Helsinki nytt hovedbibliotek utenfor 
sentrum av byen, Pääkirjasto. Bibliotek heter kir-
jasto på finsk, og kirja betyr bok. Vi forsøkte å 
komme inn i hovedbiblioteket lørdag formiddag, 
men det  viste seg at det var lørdagsstengt om som-
meren. Bare de mest sentrumsnære filialene holdes 
åpne i Helsinki sommerstid. Hovedbiblioteket er 
ressurssenter for et nettverk av 36 bibliotek og 2 
bokbusser. Helsinkis befolkning reddet for noen år 
siden hovedbiblioteket fra nedleggelse. 

Et av de nyeste bibliotekene i Helsinki er Kirja-

kaapeli eller Cable Book Library fra 1994, 
som så dagens lys i Nokias gamle kabelfa-
brikk. Det har nå flyttet inn til sentrum 
av Helsinki og profilerer seg som et IT/
Internett-bibliotek med lange åpningsti-
der. Viikki folkebibliotek, som sto ferdig 
i 1999, er et informasjonssenter som lig-
ger i Viikki universitetsområde og forsk-
ningspark. Folkebiblioteket samarbeider 
med forskningsbiblioteket ved universi-
tetet, - bibliotekene er samlokalisert og 
har felles reglement. Publikum bryr seg 
ikke om hvilket bibliotek de benytter, så 
lenge de får den informasjonen de er ute 
etter. Det nyeste folkebiblioteket i Hel-
sinki, Vuotalo, sto ferdig i 2001 og har 
selvbetjent utlån. Selv om det etter nor-
ske forhold er vanvittig mange folkebi-
bliotek i Helsinki, ønsker finnene seg et 
nytt sentrumsbibliotek i 2010.

Et fikst finsk påfunn er ”Informasjons-bensinsta-
sjoner” eller Information Gas Stations. Det sto to 
slike på Hanasaari konferansesenter der seminaret 
ble holdt; en pc med Internett-oppkobling plassert 
inne i en gammeldags bensinpumpe. Musa var ko-
blet til pc’en som en bensinslange (se bilde). ”Infor-
masjons-bensinstasjonene” er flyttbare og plasseres 
på jernbanestasjoner, gamlehjem etc. under mot-
toet ”spør om alt”. Bibliote-
karen og kunden jobber her 
side ved side. Maija Berndt-
son framhevet at de to store 
trendene i bibliotekverdenen 
er at fokuset har skiftet 
fra samlinger til tilgang, og 
fra bevaring til kommunika-
sjon.

Direktør Henk Das, Netherlands 
Library Services og bibliotekdi-
rektør Rolf Hapel, Århus Kom-
munes Biblioteker, Danmark

Henk Das beskrev fire scena-
rioer: Biblioteket som “Åpent 
læringssenter” (Open Lear-
ning Centre), ”Samfunns-sen-
ter” (Community Centre), ”Kulturell kafé” (Cultural 
Café) og ”Informasjons-bensinstasjon” (Information 
Gas Station). Det er plass for alle scenarioene innen-
for ett og samme bibliotek. Du kan lese mer om 
scenarioene på adressen: http://www.bertelsmann-
stiftung.de/ projects.cfm?lan=en&nId=33 

Rolf Hapel snakket om at det intelligente bibliotek 
er en bygning som maksimerer effektiviteten til de 
som oppholder seg der. Han ramset opp en del svar 
på hvorfor bibliotek er svaret på kunnskapssamfun-
nets behov: 

- individuell informasjonssøking
- verdifull informasjon som bare finnes på stedet
- sosial tilbøyelighet – fellesskapsfølelse �

Stine Raaden ved en 
av Helsinkis ”infor-
masjons-bensinsta-
sjoner”: PCer med 
Internett-oppkob-
ling plassert inne 
i en gammeldags 
bensinpumpe. De er 
fl yttbare og plasse-
res på jernbanesta-
sjoner, gamlehjem 
etc. under mottoet 
”spør om alt”. 
(Foto: Artikkelfor-
fatterne)

Viikki folkebibliotek, som sto ferdig i 1999, er et informasjons-
senter som ligger i Viikki universitetsområde og forskningspark. 
Folkebiblioteket samarbeider med forskningsbiblioteket ved 
universitetet. (Foto: Voitto Niemelä)
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- kulturell erfaring – inspirasjon
- fysiske medier av høy kvalitet
- læring og kunnskapsutveksling
- IKT-kompetanse og -ferdigheter
- rekreasjon - mental adspredelse

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien vil 
påvirke biblioteket som bygning i form av bånd-
bredde, allestedsnærværende dataarbeid og hånd-
gripelige grensesnitt. IKT-tendenser som vil påvirke 
det virtuelle bibliotek er Internett, innhold, per-
sonliggjørelse av ”mitt bibliotek”, vertikale porta-
ler, samt mikrobetaling/pay-per-view/delivery on 
demand. Det intelligente bibliotek trenger derfor:

- software for kollokviearbeidsplasser
- en interaktiv vegg
- mangfoldige datagrensesnitt
- trådløse LAN-soner
- videokonferansesystemer
- systemer for romkontroll
- fremvisningsmuligheter

Arkitekt Hans Peter Svendler Nielsen, Arkitektskolen i 
Aarhus og visedirektør Jens Lauridsen, Det nordjyske 
Landsbibliotek, Danmark

Nielsen og Lauridsen snakket om et vellykket sam-

arbeid mellom arkitekt og biblioteksjef ved byggin-
gen av Hinnerup Bibliotek & Kulturhus i 1990-93. 
Tragisk nok ble biblioteket utsatt for brann i april i 
år, så det er heller lite igjen av bygningen.

Biblioteket annonserte etter gode idéer i avisen, og 
det ble nedsatt en idékomité for hvordan det nye 
biblioteket skulle bli. Komitéen laget en rapport 
som bestod av: en definisjon av formålet med det 
nye biblioteket, et forslag til eksteriør, et forslag 
til design og interiør, og en liste med funksjoner. 
Planleggingen av biblioteket var kommet langt før 
et arkitektbyrå ble koblet inn. Arkitektbyrået ble 
for øvrig valgt av biblioteksjefen og borgermesteren 
uten en forutgående arkitektkonkurranse. Persona-
let og arkitektene var involvert i alle deler av den 
videre prosessen, i samarbeid med kommunen som 
hadde den overordnede kontrollen. Prosessen gikk 
steg for steg framover i langsomt tempo, men til 
gjengjeld ble både publikum og bibliotekansatte for-
nøyd med det ferdige resultatet. 

Senior Director Theam Siew Lim, Management Services, 
National Library, Singapore

Endelig var det duket for en virkelig godbit; en pre-
sentasjon av bibliotekene i Singapore. I 1995 satte 
Singapore i gang et stort program for å forandre og 
fornye folkebiblioteksystemet i landet. Flere nye bi-
bliotek bygges der teknologibruk, kreative romløs-
ninger og integrert design utforskes. Bibliotekene 
har som mål å fremme livslang læring hos befolk-
ningen. Bibliotekene i Singapore konkurrer om folks 
fritid og er i ferd med å bli ”Det tredje stedet” etter 
Hjemmet og Kontoret, - antall besøk har økt fra 3.7 
til 7.6 millioner de siste årene. Strategiene for å 
oppnå dette har vært:

- lokalisering i kjøpesentre
- tilpasningsdyktig biblioteksystem
- rask effektuering av tjenester
- livsstilorientering

Singapore har 2 regionale bibliotek og 2 til under 
planlegging, 15 filialer og flere på vei. Bibliote-
kene har selvbetjent utlån/innlevering/betaling. 
Vi ble vist en rekke forskjellige, spesialiserte og 
spennende nisjebibliotek; library@mall er et hipt 
ungdomsbibliotek med bl.a. magasiner, tegneserier, 
musikk, karaokebar og kafé. Dette biblioteket dri-
ves etter en modell som går ut på å ha et minimum 
av personale, lengre åpningstider, og high-tech/
high-touch-faciliteter. Flere nisjebibliotek er under 
planlegging som library@esplanade som skal legge 
hovedvekten på ulike kunstformer; musikk, dans, 
teater og film.

Det var flere gode og tankevekkende innlegg under
konferansen, og noen av disse vil bli omtalt i en 
ny artikkel i neste nummer av Bibliotekaren. Konfe-
ranseinnleggene skal etterhvert publiseres på denne 
adressen: http://www.lib.hel.fi/conf02/

�

Helsinkis gamle hovedbibliotek fra 1881, Rikhar-
dinkatu bibliotek, var det første folkebibliotek i 
de nordiske landene som ble bygget for å være et 
folkebibliotek. Det har vært gjenstand for mange 
ombygginger gjennom årene. Den imponerende 
trappekonstruksjonen kom til i 1920-årene. (Foto: 
Jussi Tiainen)
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Hvilke erfaringer 
sitter vi igjen 
med?

Med nytt hovedbiblio-
tek på Vestbanen, vil 
Norges største folkebi-
bliotek bli et moderne 
og annerledes bibliotek 
der den fysiske ram-
men er viktig for å 
skape “verdens beste bi-
bliotek”. Konferansens 
tema var interessant og 
aktuell for oss som an-
satte og tillitsvalgte i 
Deichman. 

Storbyer over hele ver-
den fornyer sine bibliotek. Konferansen satte fokus 
på erfaringer fornyelsesprosessene har gitt, både 
når det gjelder fornyelse av eksteriør, interiør, inn-
hold og tjenester. Det er spennende å se hvilke lik-
heter og ulikheter man finner fra land til land. En 
trend er at bibliotekets rolle som sosial møteplass 
vokser. Biblioteket skal være et dynamisk sted hvor 
det foregår kommunikasjon, og samtidig være et ær-
verdig ”rom” hvor tankene blir oppløftet. Det fy-
siske stedet blir sett på som en viktig motvekt til 
den virtuelle verden vi ellers lever i. Singapore har 
i sin bibliotekutvikling som nevnt innført begrepet 
”Det tredje stedet”, biblioteket skal være et like na-
turlig tilholdsted som skolen, jobben og hjemmet. 
Omgivelsene er viktigere enn noen gang for dagens 
bibliotekbrukere, og bibliotekbygg skal være en es-
tetisk nytelse for hele befolkningen.

Et tilbakevendende tema var arkitektenes estetikk 
versus bibliotekarenes funksjonalitet, et forhold 
som kan by på konflikter i utformingen av nye bi-
bliotekbygg. To interesser skal bli enige om hva som 
er avgjørende i utviklingen av en institusjon som 
skal dekke alle bibliotekbrukeres behov. I hvilken 
grad skal arkitektene få fritt spillerom, og i hvilken 
grad kan bibliotekarer sette begrensninger for arki-
tekten?  Under konferansen fikk vi flere eksempler 
på hvordan dette samarbeidet har fungert verden 
over. Alle er enige om at godt samarbeid mellom ar-
kitekten og bibliotekarene er alfa og omega i utvik-
ling av nye bibliotekbygg.  

Det ble også rettet oppmerksomhet mot det moderne 
kontra det tradisjonelle i utformingen av nye biblio-
tekbygg. Modernistene mener at gamle viktorian-
ske bygninger ikke innbyr til besøk, det er ikke 
naturlig for størstedelen av befolkningen å gå inn 
i en slik høyverdig ”borg”. Disse bygningene kan 
tvert imot virke truende på folk flest. For dagens bi-
bliotekbrukere er smarte og moderne løsninger det 
naturlige. Tradisjonalistene mener det kan bli for 
mye krom og glass, og ønsker å bevare bibliotekets 
sjel slik den opprinnelig ble unnfanget. Denne kon-

flikten har versert i England i utviklingen av ”Idea 
stores”. Utgangspunktet for ”idea stores” er at det 
urbane landskapet er endret, og de tradisjonelle bi-
bliotekbygningene er erstattet med moderne hi-tech 
sentra i nærheten av eller i kjøpesentra. Målet er å 
utvide tilgjengeligheten ved å ha samme åpningsti-
der som kjøpesentra og samtidig nå alle deler av be-
folkningen. 

Betydningen av bibliotekenes plassering fikk en 
sentral plass under konferansen. Det var bred enig-
het om at bibliotekene må plasseres der folk er. Med 
plassering på Vestbanetomta vil det nye hovedbibli-
oteket i Oslo få ideell plassering. Vestbanen er et 
trafikalt knutepunkt, samtidig vil Deichman få Aker 
Brygges kjøpesentra som nærmeste nabo. Man vil 
også finne andre kulturelle tilbud i nærheten, kino 
og museum. 

Under konferansens pauser foregikk det mye korri-
dordiskusjon. Etter innlegget fra vår biblioteksjef 
fikk vi mange henvendelser fra nysgjerrige interes-
serte bibliotekfolk som stilte spørsmål om nye Deich-
manske bibliotek. Spørsmålene dreide seg nettopp 
om det fysiske, kvadratmeter, beliggenhet, hvilke 
arkitekter som deltar i arkitektkonkurransen osv. 
Den fysiske rammen har større betydningen enn vi 
trodde.

Det har vært spennende og lærerikt å se hvor langt 
bibliotekutviklingen er kommet i andre land, i land 
der bibliotek står på dagsorden og er høyere priori-
tert enn i Norge. Dette har bidratt til stimulering og 
nytenkning. Inspirerende eksempler fra hele verden 
har gitt oss klarere visjoner om nytt hovedbibliotek, 
samtidig ser vi tydeligere at Deichmanske bibliotek 
trenger å fornyes. Biblioteket i landets hovedstad er 
et nasjonalt symbol, og endringene som er i gang 
vil ha betydning for hele bibliotek-Norge. Tiden er 
inne for nye Deichmanske bibliotek, og vi venter i 
spenning på offentliggjøringen av arkitektkonkur-
ransens vinner 26. juni. 

I 1986 fikk Hel-
sinki nytt hoved-
bibliotek utenfor 
sentrum av byen. 
Pääkirjasto er res-
surssenter for et 
nettverk av 36 
bibliotek og 2 
bokbusser. Hoved-
biblioteket har et 
brutto areal på 
over 10.000 kva-
dratmeter. (Foto: 
Ar t ikke lfo r fat-
terne)
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Det er mange små antikvariat i Fjærland, og de holdt 
åpent lenge denne lørdagsnatta. Noen hadde tatt 
med seg boksamlinger de hadde vokst fra, eller bøker 
de hadde for mange av, og solgte fra boder 
på fergekaia. Der var det også satt opp scene 

og et telt med 
servering av mat 
og drikke. Mange 
hundre mennesker 
var kommet fra 
Sogn og 
Sunnfjord, Østlan-
det og Vestlandet. 
Her var det mange 
sære interesser 
som ble avslørt 
under jakten gjen-
nom gamle bok-
samlinger. 

Boknatta løftet 
også fram noen 
nye bøker. Forla-
get Fritt og Vilt 
valgte å dra til 
Fjærland for å 
lansere sin nyeste 
bok ”Kongelig sla-
veleir - Historien 
om et terrorre-

gime”. Skjønt helt ny er den ikke. Originalutgaven 
av denne rystende beretningen, om den belgiske 
kong Leopold IIs private slaveleir i Kongo for hun-
dre år siden, utkom allerede i 1906. Den nye og 
oversatte utgaven er supplert med innledning og et-
terord av Syphilia Morgenstierne, med historien om 
kong Leopolds norske Kongofarere. Dermed passet 
lanseringen helt fint inn blant antikvariatene, med 
litterær gjenbruk som fellesnevner. 

Hva tenker forfatteren og forlagsmennesket Syphi-

lia Morgenstierne om boklansering i Fjærland? Hvor-
for ikke nærmere Akersgata og de større litterære 
miljøene?

- Fjærland er en helt unik opplevelse i Norge, egent-
lig en ganske sinnsyk affære: En bokby på et nokså 
øde sted, og en natt i året kommer altså flere hun-
dre mennesker hit for å feire bokopplevelsen. Det er 
selvfølgelig mest brukte bøker her. Men vi i Forlaget 
Fritt og Vilt har gjort en vri med å komme hit og 
lansere nye bøker. Det har dels sammenheng med at 
de bøkene vi utgir er tidløse. Det er ikke den typen 
ferskvare som utgis i dag, hvor en bok er død etter 
to måneder, koster kroner 0,- i bokklubben etter 6 
måneder og er på mammut etter halvannet år. Den 
typen bøker vi utgir er mer tidløse og tunge. Ikke i 
betydningen ufordøyelig og akademisk. De er tunge 
i betydningen erkjennelsesstoff, nytenkning, viktig 
lesning og tankegods. Det er ikke så mye en vare vi 
legger fram, det er mer en tankepakke vi presente-
rer. Og da passer det godt sammen med brukte bøker 
i et bokmarked. Vi tror også vi tilfører boknatta noe, 
vi gir den kanskje noe mer dynamikk som arrange-
ment. 

- Tror du flere norske forlag vil lansere bøker her?

- Jeg er helt sikker på at det blir tett med lanserin-
ger. Om noen år må man nok søke om å få plass. Men 
det bør ikke ta overhånd. Det vil være for galt hvis 
seksti norske bøker ble lansert på boknatta. 

- Hoveddelen av boka ”Kongelig slaveleir” som dere 
presenterer her, ble første gang utgitt i begynnelsen 
av forrige århundre. Er den aktuell i dag? 

- Det er en bok som på mange måter kommer hundre 
år for seint. Som burde vært utgitt hvert eneste år 
i de hundre årene siden dette hendte. Og det er på 
tide at den kommer. Det er en veldig tankevekker og 
en viktig dokumentasjon. 

Erling Bergan, Redaktør

Boknatt i Fjærland:

Litterær gjenbruk innerst 
i fjorden og seint på natta

Det kan knapt kalles noen trendy forretningsidé. I vår tiltagende digitale tid kjemper 
bøkene for å overleve. Gamle bøker burde da være en enda vanskeligere sak å selge. 
Og plasserer du gamle bøker i en liten bygd i distrikts-Norge, burde fiaskoen være 
garantert. Men da Bokbyen i Fjærland inviterte til boknatt ved Sankt Hans-tider, så 
det unektelig litt annerledes ut. 

Da Syphilia Morgen-
stierne presenterte 
boka ”Kongelig slave-
leir” under boknatta 
i Fjærland, la hun 
vekt på det materia-
let de hadde om nor-
ske kongo-farere, et 
materiale som ikke er 
komplett. Hun appel-
lerte til de som var 
der om å komme med 
nye opplysninger, og 
hun fi kk dialogen hun 
ba om. - Vi er fornøyd 
både med salget og 
øyekontakten, sa hun 
om forlagets valg av 
Fjærland som lanse-
ringssted for boka. 
(Foto: E. Bergan). 
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- Er dere fornøyd med responsen?

- Vi er veldig godt fornøyd. Da vi presenterte boka 
fra scenen her, så la vi vekt på det materialet vi 
hadde om de norske Kongo-farerne, et materiale 
som ikke er komplett. Vi appellerte til de som var 
her, om nye opplysninger. Og da kom det et par 
mennesker bort hit og fortalte om slektninger som 
de vet litt om og som de håper å finne ut mer om. 
Det er gøy å få den typen dialog med folk. Vi er for-
nøyd både med salget og øyekontakten. 

- Er dette en bok som er ment å gjøre nordmenn for-
legne på grunn av historien?

- Nei. Om noen blir forlegne, får det være deres 
problem. Det er en bok som er ment å gi større er-
kjennelse. Hundre år etter så bør det være åpenhet 
omkring hva som faktisk skjedde. Jeg vet at det er 
mange som ikke setter pris på denne åpenheten. Vi 
sparker nok i noen nedre regioner hos noen. Men vi 
utgir ikke bøker for å tilfredsstille alle. 

- Burde det vært tatt et oppgjør med kong Leopolds 
norske Kongofarere for lenge siden?

- Det dreier seg om et par-tre hundre nordmenn. 
Man kan kanskje sammenligne dette med nordmen-
nene som dro til østfronten under 2. verdenskrig, 
hvor de tapte ettertidens dom og det ble tatt et opp-
gjør med dette. I tilfellet med nordmennene under 
kong Leopolds massakrer i Kongo, så tapte kong Le-
opold aldri. Han måtte aldri gi tilbake noe av det 
han tjente på dette. Torturistene var vinnerne av 
historien og det har aldri vært noe oppgjør. Ingen er 

blitt konfrontert med alle løgnene, fordi det ikke har 
vært nødvendig. Det er forferdelig å tenke på at hvis 
Hitler hadde vunnet, så hadde vi ikke fått vite hva 
de hadde holdt på med. Og det er nøyaktig hva som 
skjedde med kong Leopolds Kongo. Det er viktig å 
fortelle historien. Det var smertefullt å utgi den. Jeg 
måtte ta lange pauser under oversettelsen, fordi det 
var så vondt, så mye fælt. Det var like ille å skrive et-
terordet om Kongostatens nordmenn. Å levere denne 
typen dokumentasjon svir! Både for den som leverer 
den og den som tar i mot det. Vi må bare gjøre det. 

- Hvilke andre utgivelser kommer forlaget med nå?
 
- Vi har noen prosjekter på gang, men vet ikke hva 
som kommer først. Boka vi presenterer her i dag, 
ante vi ikke noe om for 8-9 måneder siden. 

- Det vil si at det kan 
komme en ny bok fra 
Forlaget Fritt og Vilt 
som dere lanserer på 
neste boknatt i Fjær-
land?

- Hvis vi har en ny bok 
på den tiden, så kom-
mer vi helt sikkert hit. 
Det er en nydelig måte 
å lansere en bok på, og 
en fin måte å komme 
rett til leseren på. En 
mindre jålete måte enn i en tradisjonell bokmesse. 
Det ujålete her i Fjærland tiltaler oss. 

- Har du selv kjøpt noen bøker her?

- Ja, mange! Det er viss fare for at vi kommer hjem 
med flere bøker enn vi hadde med oss hit. Det var 
egentlig ikke meningen, sier Syphilia Morgenstierne 
til slutt. 

På fergekaia nærmer det seg midnatt og tonene fra 
konserten med Karl Seglem, Berit Opheim & co. har 
strødd spenstig og klangfull jazz-folkemusikk over 
bokmarkedet. Noen prater og drikker i kafé-teltet, 
noen vandrer inn og ut av antikvariater, noen bærer 
tunge poser med nyinnkjøpte gamle bokperler til bi-
lene sine for å reise hjem. En natt i året kan vi opp-
leve slik litterær gjenbruk innerst i fjorden og seint 
på natta. 

Det ble handlet i litterære opplevelser til langt på natt i 
Fjærland. Resten av sommeren kan du også fi nne brukte 
godbiter i den lille Sognebygda, men da bør du komme 
før mørket faller på. (Foto: E. Bergan)

Bøker som utgis 
som ferskvare i dag, 
er død etter to må-
neder, koster kroner 
0,- i bokklubben 
etter 6 måneder og 
er på mammut etter 
halvannet år. For-
laget Fritt og Vilt 
utgir ikke den typen 
bøker, foteller Syp-
hilia Morgenstierne 
om hvorfor de vel-
ger å presentere sin 
nye bok under et 
nattlig bokmarked 
i Fjærland. (Foto: 
E. Bergan)
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25. juni kom partene i staten til enighet om årets 
justeringsoppgjør. Det var avsatt 1,5 % til disse sen-
trale justeringsforhandlingene, med virkningsdato 
1. august. Bibliotekarforbundet har deltatt i opp-
gjøret sammen med de andre forbundene som utgjør 
YS Stat, en hovedsammenslutning med over 30.000 
medlemmer. Det lyktes YS Stat å få gjennomslag for 
hovedretningen og profilen på lønnsoppgjøret. Den 
største skuffelsen er at man ikke har fått gjennom-
slag for økt topplønn selv for de lavest lønte.

Bibliotekarforbundet har medlemmer i over ti for-
skjellige stillingskoder i statssektoren, de aller 
fleste under kapittelet for såkalte gjennomgående 
stillinger, der bl.a. bibliotekarkodene ligger. St.kode 
1178 Avd.bibliotekar hadde et spenn fra l.tr. 40 til 

50, det er nå justert opp til 41-53, og alle i denne 
stillingskoden rykker opp ett lønnstrinn. St.kode 
1077 Hovedbibliotekar hadde et spenn fra l.tr. 44 til 
60, det er nå justert opp til 45-64, og alle i denne 
stillingskoden rykker også opp ett lønnstrinn. BF 
har også en del medlemmer på St.kode 1067 Første-
konsulent, som hadde et spenn fra l.tr. 34 til 52, og 
det er nå justert opp til 35-54 Også i denne stillings-
koden rykker alle opp ett lønnstrinn.

St.kode 1074 Bibliotekar følger lønnsramme 13, 
st.kode 1213 Bibliotekar følger lønnsramme 17, og 
st.kode 1410 Bibliotekar følger lønnsramme 08. Disse 
tre lønnsrammene er alle justert, og resultatet er 
slik tabellen viser.  

AKTUELLE LØNNSRAMMER 
I STATEN

 

Justeringsoppgjøret 2002

Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 24 28
nr. alt.                                                 Lønnstrinn

NY  
LR08 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36           37   
3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37           38   
4 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
5 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
6 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
8 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

9-21 (36-48)

NY  
LR13 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32             33   
3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33             34   
4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

9-21 (32-44)

NY  
LR17 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34           35     36
3 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35           36     37
4 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
5 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
6 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
7 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
8 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

9-21 (35-47)

Justeringsoppgjøret i staten ferdig

Justeringsoppgjøret 2002



Bibliotekaren        Nr 7/200225

Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og informasjonsstudiene

26.-27. august.  KORG-dager. Tema: Ny Dewey. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket. 
 Påmelding: Innen 05.08.02. Pris: Kr. 600 (inkl. enkel lunsj) Kontaktperson: Jon Anjer, jon.anjer@jbi.hio.no  Program: 

http://www.jbi.hio.no/bibin/kurs/korg02/

20. september.  Internett-søkekurs for etternølere. En kursdag for deg som ennå ikke er fortrolig med Internett som arbeidsverktøy. Kurslæ-
rer: Jofrid Holter. Påmelding: Innen 06.09.02. Pris: Kr. 350 (inkl. enkel lunsj) Kontaktperson: jofrid.holter@jbi.hio.no

26.-27. september.  Storting, bibliotek og offentlig informasjon. I samarbeid med  Stortingsarkivet og Stortingsbiblioteket. Om Stortingets arbeid, 
politiske prosesser og gjenfinning av offentlige publikasjoner. Søknadsfrist: 23.08.02  Pris: Gratis. Begrenset antall delta-
kere.

Videreutdanningstilbud:

2-13. september  OMEGA 10 : bibliotek - organisasjon og ledelse. Modul 2,  15 studiepoeng. Innhold: Bibliotekøkonomi. Søknadsfrist: 
01.07.02. Pris: kr. 1000.- Kontaktperson: Robert W. Vaagan, robert-wallace.vaagan@jbi.hio.no. Se undervisningsplan og 
pensum: http://www.jbi.hio.no/bibin/kurs/omega10/Del2.htm

10.-12. oktober  Pedagogikk i bibliotek- og informasjonsarbeid. 30 studiepoeng. 1. samling. (2. samling 13.-17.01.03, 3. samling 20.-22.03.03) 
Studiet er utviklet i samarb. med Høgskolens allmennlærerutdanning. Søknadsfrist: 01.09.02 Pris: kr. 15 000.- Kontaktper-
son: Kari Fjell, kari.fjell@lu.hio.no http://www.hio.no/JBI/kurs/Videreutdanning/pedagogikk10vt.htm

7.-11. oktober  LISA 10, Modul 3. Tekst og bruker. Søknadsfrist: 02.09.02 Pris: kr. 750.- Kontaktperson: Jofrid K. Smidt, 
jofrid.k.smidt@jbi.hio.no,  http://www.hio.no/JBI/kurs/Videreutdanning/LISA10studieplan.htm

Påmelding: Sendes kurs@jbi.hio.no, eller fax 22 45 26 05
OBS: Til kurs/utdanninger med søknadsfrist: Bruk elektronisk søknadsskjema: http://www.hio.no/JBI/kurs/form.html eller ta kontakt med kurs-
konsulent Kristin Skorpen, kurs@jbi.hio.no, eller tlf. 22 45 26 10 for tilsending av dette.

Det tas forbehold om programendringer. 

Det amerikanske føderale politiet FBI har besøkt bibliotek over 
hele USA i det siste, melder nettjenesten SFGate. Hensikten er 
å kartlegge lånevanene til mennesker de mistenker å ha til-
knytning til terrorister. Virksomheten til FBI er legalisert gjen-
nom antiterror-loven som ble vedtatt etter 11. september i fjor. 
Justisdepartementet i USA nekter å kommentere virksomheten, 
bortsett fra å si at den er lovlig. Og for bibliotekansatte er det 
ulovlig å fortelle offentlig hva FBI spør om. Mange biblioteksje-
fer protesterer på det uetiske i å gi lånerinformasjon videre til 
FBI, mn de kan ikke hindre at det skjer. 

University of Illinois gjorde en undersøkelse av 1020 folkebi-
bliotek i januar og februar, og fant at 85 bibliotek var blitt spurt 
av føderalt eller lokalt politi om lånerinformasjon relatert til 11. 
september. Judith Krug, direktør for ytringsfrihet i den ameri-
kanske bibliotekforeninga ALA, hevder FBI tråkker på rettighe-
ter som nettopp FBI selv skulle holde høyt. -  Det uheldige er 
at de kan få tak i denne informasjonen uten å måtte oppgi sær-
lig grunn eller forklaring, sier Krug, og legger til: - Det er super-
hemmelig og enhver som ønsker å snakke om hva FBI har gjort 
i deres bibliotek, risikerer å bli straffeforfulgt. Det har ingen-
ting med patriotisme å gjøre, sier hun, og legger til at hun er 
frustrert over den hatefulle e-posten hun mottar når hun snak-
ker åpent ut mot ”The Patriot Act”. 

FBI sjekker bibliotek-
brukere etter 11/9
Erling Bergan, Redaktør

BF-kurs i august 2002
BF tilbyr nye kurs til medlemmer og tillitsvalgte. 
Årets tariffoppgjør har gitt nye avtaler, som på 
noen sektorer er ganske ulike de vi hadde før. Her 
er spennende muligheter, som best utnyttes når 
man kjenner avtaleverk og forhandlingsspill. Derfor 
tilbyr vi nå følgende kurspakke over 3 dager:

Dag 1:       Innføring i avtaleverket 
        (med tilpassa opplegg for hhv. 
        Staten, Oslo, KS og NAVO)
Dag 2 - 3:    Forhandlingsteknikk

Dette kursopplegget blir kjørt to ganger nå i 
august 2002, begge ganger i Oslo sentrum. 
Datoene er: 

* 21. - 23. august 2002
* 28. - 30. august 2002

Tilbudet er i første rekke for de som ønsker å delta 
på alle tre dager, men det er også mulig å melde 
seg på bare Dag 1 (Avtaleverket), eller bare Dag 2 
og 3 (Forhandlingsteknikk). Påmelding gjøres ved 
å sende epost til bf@bibforb.no eller ringe BFs 
sekretariat (22 17 04 95). Oppgi navn, adresse, 
fax og telefonnummer, hvilke dager og datoer du 
vil delta, og om du trenger hotellovernatting. 

Påmeldingsfrist er 12. august 2002.
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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

Bibliotekar
100% fast bibliotekarstilling er ledig ved hovedbibliotekets voksenavdeling.

Stillingens viktigste arbeidsområder vil være:
 Publikumsarbeid 
 Bokvalg og samlingsutvikling 
 Katalogisering

Kvalifikasjonskrav:
 Bibliotekarutdanning fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende 
 Serviceinnstilling 
 Gode samarbeidsevner 
 Evne til å arbeide systematisk og målrettet

Lønnsplassering i stillingskode 7593 bibliotekar I, lønnsramme 11.1, lønnstrinn 25-33 avhengig av ansiennitet.
Nærmere opplysninger kan gis av avdelingsleder Bjørg Gjerdingen eller biblioteksjef Hilde Garfelt.

Søknaden sendes til Fredrikstad bibliotek, boks 100, 1601 Fredrikstad
Søknadsfrist 1. august 2002

Fredrikstad bibliotek

SENTRALBORD 69 30 60 00

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer, holmer og skjær. Innenfor 
skjærgården ligger fastlands-Kragerø med et skiftende og mangfoldig landskap. Kommunen har ca 11.000 
innbyggere med et aktiv nærings- og kulturliv. det er åtte barneskoler og to ungdomsskoler, kommunal kul-
turskole, Voksenopplæringssenter, leirskole, sju kommunale leirskoler og fire private.

BIBLIOTEKAR TIL KRAGERØ BIBLIOTEK
Ved Kragerø bibliotek er det midlertidig ledig en stilling som bibliotekar, foreløpig frem til 01-01-04, men med mulighet for 
forlengelse.

Arbeidsoppgavene er: 
I samarbeid med barnebibliotekaren å ha ansvar for avdelingen for barn og unge, registrering av media til barn, arrange-
menter, aktiviteter for barn og samarbeid med skoler og barnehager. Arbeidsdelingen diskuterer vi. Vedkommende vil 
inngå i bibliotekets daglige arbeid, herunder vaktplan og vil få 1 kveldsvakt i uken. 

Biblioteket har i alt 3,83 stillinger, - gode kolleger, godt arbeidsmiljø. Vi har hyggelige, men uhensiktsmessige lokaler og 
bruker Mikromarc biblioteksystem.

For stillingen kreves utdannelse fra Høgskolen i Oslo, avd for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende 
bibliotekarutdanning. Avlønning etter gjeldende tariffavtale. 

Tilsetting på ellers vanlige kommunale vilkår, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % trekk av brutto lønn. Nærmere 
opplysninger ved biblioteksjef Birgitte Andersen, tlf 35 98 50 90

Søknad med kopier av attester og vitnemål samt CV sendes Kragerø kommune, Personal- og Lønnsavdelingen, Råd-
husgt 5, Postboks 128, 3791 Kragerø 
innen 01-08-2002. 
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Namdalseid kommune 
i Nord-Trøndelag er en landbrukskommune  
med småindustri og reiselivsvirksomhet. 
Administrasjonen ligger i kommunesentret 

ved RV 17 mellom Namsos og Steinkjer. Namdalseid 
har ca. 1820 innbyggere. Rike naturområder innbyr til 
allsidig friluftsliv.

Biblioteksjef
Det er ledig vikariat for biblioteksjef i 60% stilling fra 
01.08.02, med mulighet for fast ansettelse.

Biblioteket er lokalisert i forbindelse med Kommunehu-
set i Namdalseid sentrum i nye, fine lokaler. Vi bruker 
biblioteksystemet Mikromarc, katalog og utlån. 

Vi ønsker fortrinnsvis søkere med bibliotekareksamen 
fra HiO eller tilsv. bibliotekfaglig utdanning. Vi ønsker 
oss også søkere med evne til å arbeide selvstendig, er 
kreative, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.

Arbeids- og lønnsvilkår i samsvar med gjeldende avtale-
verk. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved hen-
vendelse til ass. rådmann Kjell Einvik eller oppvekstsjef 
Bodil J. Lie.

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes Nam-
dalseid kommune, Fellestjenesten, 7750 Namdalseid, 
innen 22. juli 2002.

ALTA KOMMUNE
     Alta bibliotek  har ledig hel, fast stilling som

AVDELINGSLEDER
med tiltredelse så snart som mulig.
I tilfelle internt opprykk er det ledig stilling som bibliotekar.
Nærmere info. fås av biblioteksjef Laila E. Blindheim
tlf. 78 45 58 50 eller kultursjefen tlf. 78 45 52 52.
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes
Alta kommune, kultursektoren, Postboks 1403, 9506 Alta.
Søknadsfrist 1. august 2002.

Se fullstendig utlysningstekst på
www.alta.kommune.no  og www.jobbnord.no C
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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

”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 kontakt 
med oss!

Ledig stilling?
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ABC for tillitsvalgte

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

www.bibforb.no

Hovedtariffavtalene, hovedavtalene, lønns-
tabeller, sjekkliste ved lokale forhandlin-
ger, 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.

Vil du ha bladet 
for deg selv?

«Bibliotekaren» er en 
månedlig nødvendig-
hetsartikkel for svært 
mange bibliotekarer i 
Norge. Er du medlem 
av Bibliotekarforbun-
det får du bladet gratis. 
Andre kan abonnere. 
For kun 290 kroner 
får du 12 nummer 
sendt hjem til deg. 
Kontakt BFs sekreta-
riat for abonnement på 
«Bibliotekaren» eller 
medlemskap i BF. 

KONGOBØLGE!
KONGELIG SLAVELEIR er tre bøker i ett:
• Edmund D. Morels oppsiktsvekkende avsløringer av kong Leopold IIs

terrorregime. På engelsk i 1906. Nå for første gang på norsk – like frisk
og uhyggelig lesing i dag.

• Fotoreportasje: 32 sider med øyenvitneskildringer gjennom kameralinsen.
• Syphilia Morgenstiernes gripende og lesverdige beretning om bl.a. de

norske Kongofarerne. Nyskriving av norsk historie!
• Sjekk www.frittogvilt.no/kongeligslaveleir for oppdatering på presse-

omtaler, nye innspill om temaet, flere fotos og flere norske Kongofarere!
Kr. 298,-  ISBN: 82-91301-05-0

KONGELIG SLAVELEIR: Innbundet, med 75 historiske bilder!

Studietur til 
Alexandria?

BF organiserer studieturer til Egypt for 
bibliotekfolk. To turer i oktober 2002 er 
allerede fulltegnet. 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.
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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

Liv Vikan
FoU-avdelingen,
Sykehuset Levanger, 7600 Levanger
Telefon: 74 09 83 36
Telefaks: 70 09 85 00
E-post: liv.vikan@hnt.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

Kari Aardal
Vardafjell vid. skole
Spannavn. 25, 5532 Haugesund 
Telefon:  52 70 99 10
Telefaks: 52 70 99 15
E-post: aaka.vardafjell-vgs@rogaland-f.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

“Før man har ett eller annet profesjonelt forhold til bøker, oppdager man ikke hvor dårlig de fleste av dem er.”

Udatert sitat fra George Orwell. 


