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Lederen har ordet
Godt nyttår, alle dere som akkurat har sluttet å røyke, som akkurat har
sluttet å spise litt for mye, litt for god mat. Godt nyttår alle dere som
akkurat har begynt å trene og som har bestemt dere for å bli flinkere til
ett eller annet, eller aller helst til absolutt alt!
Godt nyttår til alle dere nyttårsfantastene, dere som driver med nyttårsforsetter. Vi er en egen rase, vi nyttårsforsettere. Det høres ut som en
rase, også. En stående fuglehundrase. Irsk Setter, Gordon Setter, Nyttårsfor Setter. Vi av denne rasen har den særegenheten at vi stuper inn
i hvert nye år med en lang liste over deilige uvaner og nytelsesrike tilbøyeligheter som vi absolutt skal kvitte oss med. Hvert år blir vi grepet
av denne perverse trangen til å lage lange lister over alt vi ikke liker
med oss selv, og alt som vi har dårlig samvittighet for. For deretter å ytterligere plage oss med å skulle forandre oss plutselig og radikalt og på
alle punkter samtidig.
Noe vi selvsagt ikke klarer. Og dermed er sirkelen komplett. For når vi
har mislykkes med å slutte å røyke, slutte å spise og begynne å trene ti timer hver uke, da har vi
manøvrert oss inn i en situasjon der vi ikke bare har dårlig samvittighet for at vi røyker og spiser
for mye og trener for lite, men også har dårlig samvittighet fordi v ikke klarer å holde de høytidlige
løftene vi avga til oss selv under rakettregnet på nyttårsaften. Det eneste nyttårsforsett som burde
gjelde er altså følgende: Jeg skal slutte med nyttårsforsetter. På denne måten kan vi komme fri fra
nyttårsforsett-tyranniet. Men det er også et forsett med dypere mening, for i et slikt forsett ligger
en forsøksvis anerkjennelse av at man faktisk er ok som man er. At det ikke er nødvendig å endre sin
adferd eller sine egenskaper radikalt.
Og her ligger den spede begynnelse til en liten revolusjon. Tenk om den tanken, Den Jeg-er-ok-som
–jeg-er tanken virkelig fikk grobunn. Det ville være en ren katastrofe for mektige interesser i vår
del av verden. Der ville være en økonomisk ruin for alle de kommersielle aktørene som lever av at
folk nettopp ikke er fornøyde med dem de er. Som gjennom sin markedsføring og sine kampanjer
dyrker fram misnøye med eget utseende, eget arbeid, egen bolig og egen bil. Vi møter hele tiden og
konstant bilder av hvor fantastiske vi ville bli eller hvor fantastisk lykkelig livet vårt ville bli hvis vi
bare foretok de riktige innkjøpene av de riktige produktene. Dette vet vi selvsagt er tull, men vi lar
oss likevel lure.
Vi lar oss lure fordi disse aktørene spiller på en streng som er den ømmeste vi har, nemlig frykten for
å ikke være god nok, ikke være flink nok, ikke være sunn nok, og vår innebygde selvjustis i forhold
til at vi kjenner til våre svake sider og vet at vi burde gjøre noe med dem. Derfor lar vi oss lure
med i en galopp der veien til bedre selvfølelse er lang og smertefull og ledsaget av en hel haug med
hjelpe-produkter og vidunderkurer som vi kan få lov til å bruke veldig mange penger på, slik at vi kan
bli så friske og sunne og røykfrie og komplett stressa og ulykkelige som bare det postmodernistiske
mennesket kan.
Det er fort gjort, selv for voksne og reflekterte mennesker med god selvfølelse som burde ha gode
muligheter til å stå imot. Det er ennå verre for mennesker som er i utvikling og gjennomgår den
kaotiske tilstanden det er og alltid har vært å skulle bevege seg fra barn til voksen. Like før jul kunne
vi lese i avisene at gutter i tenårene i større og større grad får spiseforstyrrelser, og fra før visste
vi at jenter ønsker seg brystforstørrende operasjoner i konfirmasjonsgave. Og hvorfor skulle de ikke
det? De lever i en verden der de voksne forbildene deres aldri er fornøyde med se selv, men alltid har
ett eller annet som de må slutte med eller begynne med for å bli de menneskene de liksom ønsker å
være, så hvorfor eller hvordan skulle tenåringene kunne bli fornøyde med seg selv? Det kan de ikke,
fordi de mangler modeller på hvordan det gjøres.
Dette må alle voksne, tenkende mennesker ta innover seg. Men for all del: Jeg håper ikke du har
laget noe nyttårsforsett ut av det, da! ☺
Monica Deildok
Forbundsleder
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Bærum biblioteks venner
På et stiftelsesmøte i november ble
organisasjonen Bærum biblioteks
venner stiftet. Grunnlaget var
lagt av en arbeidsgruppe på 4
personer som hadde utarbeidet
forslag til formålsparagraf og vedtekter. Det møtte ca 80 personer
på stiftelsesmøtet, som også valgte
foreningens første styre. Venneforeningen har nå 130 medlemmer.
Bærum kommune har som kjent
meget stram økonomi, noe som
førte til at Bærum bibliotek måtte
nedbemanne staben i fjor. Det er
ikke utenkelig at venneforeninga
kan spille en rolle hvis det kommer
nye utspill om nedlegging av filialer
eller andre instramminger.

Årets siste forbundsstyremøte
Tekst og foto: Erling Bergan
Vi hadde nettopp passert annen søndag i advent og det var
landsstyremøte dagen etter. Forbundsstyret hadde årets siste
økt da de møttes i Lakkegata 8. desember. For tiende gang var
de samlet til styremøte i 2003. Aldri tidligere har BF-ledelsen
vært samlet så ofte. Og da møteplan for kommende år skulle
vedtas, slakket de da også litt av på frekvensen. Fram til sommeren blir det styremøter 9. februar, 22. mars, 24. mai og 28.
juni.
Men forbundsstyremøtet hadde fokus på andre ting enn sine
egne møteplaner. Da innkalling, dagsorden og tidligere referater var blitt godkjent, hadde styret en liten sjekk på at alt var
forberedt til landsstyremøtet dagen etter. Deretter var det tid
for oppdatering på BFs regnskaper igjen. Organisasjonssekretær Thor Bjarne Stadshaug kunne fortelle at prognosene tyder
på at vi kan komme til å gå ut av 2003 med 90.000 kroner mer
i overskudd enn budsjettet tilsa. Blant enkeltkommentarene vi
merket oss, var at BF fortsatt bruker mer på advokathjelp til
medlemmer, enn det vi har budsjettert med. Organisasjonssekretæren kunne fortelle at revisor skulle begynne å gå gjennom regnskapene i midten av desember, og forventet å være
ferdig i midten av januar. Han kunne også fortelle at det foreløpig er innhentet tilbud fra en mulig regnskapsfører for BF, men
at dette hadde en alt for høy prislapp. Dette vil bli undersøkt
videre, og legges fram på et senere styremøte.

Valgte Ontopia og Bouvet
Kulturnett Norge skal relanseres nå
på nyåret. Etter en anbudsrunde
har de valgt Ontopia og Bouvet
som leverandører av den tekniske
løsningen. Kulturnett Norge omtaler seg selv som ”den offisielle
inngangsdøra til norsk kultur på
nettet”. Det er Kultur- og kirkedepartementets internett-satsing,
med oppgave å ”bidra til oppfylling av den statlege kulturpolitikken”. Førsteversjonen av Kulturnett
Norge ble åpnet 8. desember 1998.
Arbeidet med Kulturnett Norge
er i dag organisatorisk plassert i
ABM-utvikling.

Mer økonomi: Det forelå forslag til reviderte retningslinjer for
økonomisk tildeling til fylkeslagene. Her kom det en rekke endringsforslag, ikke fordi det var stor uenighet, men for å sikre
at fylkeslagene ville oppfatte retningslinjene klare og tydelige.
Sekretariatet skal innarbeide alle endringene i et nytt forslag,
som de kommer tilbake til styret med på nyåret.
Så hadde forbundstyret en sak hvor de måtte ta arbeidsgiveransvaret sitt alvorlig. Ansettelse av redigerer for Bibliotekaren sto
på tapetet igjen. Anja Angelskår Mjelde har gjort en glimrende
jobb med dette i mange år, engasjert i 10 % stilling for ett år av
gangen. Nå var det på tide at BF som arbeidsgiver gjorde rett
for seg. Det er ikke korrekt å engasjere for ett år av gangen
over flere år. Og dermed ble Anja ansatt fast i 10 % stilling som
redigerer.

Kvalheim ny nesteleder i YS
På YS sitt
representantskapsmøte før
jul ble Tore
Eugen Kvalheim enstemmig valgt til
ny 1. nestleder i YS. – Jeg
ser frem til
et godt samarbeid med Tore
Eugen, som
jeg kjenner som en engasjert,
dyktig og løsningsorientert kollega,
sier YS-leder Randi Bjørgen. Tore
Eugen Kvalheim har siden 2002
vært leder av YS sektor Stat og er
medlem av Sentralstyret i YS. Han
kommer opprinnelig fra Befalets
Fellsorganisasjon. Nå blir han altså
1. nestleder i YS etter at Dag Arne
Kristensen sa fra seg sine verv da
han gikk til nye oppgaver i DnB
NOR.

Neste sak var en orientering om BFs medlemssystem. Vi har
hatt OrgSys til glede og besvær i fire år nå. Det har pågått et arbeid med å se på alternativer, med utgangspunkt i hvilke behov
BF faktisk har. Parallelt med dette begynte BFs sekretær Eva
Trønnes å se på hvilke muligheter et ”hyllevare-system” som
FileMaker kunne gi BF. I løpet av 2003 ble data fra OrgSys parallelført i FileMaker. Mot slutten av året ble konklusjonen trukket: FileMaker er bedre og billigere enn OrgSys, som avsluttes
ved første og beste anledning. Penger spart, ved at tilpasninger og vedlikehold blir gjort av BFs eget personale, i stedet for
dyre konsulenter. Hvorvidt FileMaker dekker alle behov vi har
for medlemssystem i framtida, er ikke avklart. Men de 5084
kronene som ble brukt til å kjøpe programmet, har uansett allerede tjent seg inn. Og forbundsstyret markerte tilfredshet med
denne utviklinga.
Erling Bergan orienterte om studieturene til Egypt, som nå har
hatt 167 deltakere i fem grupper så langt. Organisering og øko-

Bibliotekaren

4

Nr 1/2004

Haugland ser mot 2005
Da NBF feira sitt 90-års jubileum i
høst, holdt kulturminister Valgerd
Svarstad Haugland en hilsningstale
der hun blant annet sa: ”Året 2005,
då vi markerer 100 år som eigen
nasjon, er òg eit godt siktemål for
oss som arbeider for å gjera norsk
biblioteksektor endå betre. Det er
ei tid for omstilling, det er ei tid
for ny teknologi, det er ei tid for
konstruktive innspel, det er ei tid
der også Norsk Bibliotekforening har
ei viktig rolle å spela.”

SMS som litterær genre
nomi er alt i alt under god kontroll, og det gir fremdeles mening
å tilby nye turer. Neste gruppe reiser 6. – 15. mars 2004. I løpet
av våren skal vi også se om det er mulig med et styreseminar
eller lignende i Alexandria i november.
Monica Deildok orienterte om situasjonen for lokalene vi leier
i Lakkegata. Vi er en del av et sameie (SALA), sammen med
Norsk Radiografforbund (NRF), Norsk Skolelederforbund (NSLF),
NITO og Norsk Ergoterapeutforbund (NETF). Vi har en felles leiekontrakt som går ut i 2006. Hvert forbund garanterer for sine
leiearealer, men det kan være rokkeringer innen arealet allikevel innen 2006. Og uansett må styret begynne å tenke på vårt
boforhold og hva vi skal satse på i framtida. I drøftingene var
styret klare på at de ønsket å forbli i Lakkegata ut 2006, men
at de kunne revurdere hvilke og hvor mange kontor de trengte i
4. etasje, hvis noe ble ledig før det.

Fra julebordet etter
årets siste styremøte i BF. Fra venstre Klaus Jøran
Tollan, Lone Johansen, Anja A.
Mjelde, Ritha Helland, Monica Deildok, Eva Trønnes,
Mona Magnussen og
Thor Bjarne Stadshaug.

Den siste saken på styremøtet var en drøfting omkring kulturmeldinga - St.meld. nr. 48 (2002-2003). Styret virket både bekymret for innholdet i meldinga, men også bekymret for at
bibliotekmiljøet stadig tvinges til å reagere med bekymring
etter at offentlige dokumenter som angår bibliotek blir lagt
fram. Derfor var det et sterkt ønske om å prøve å komme med
offensive BF-innspill til den kommende bibliotekutredninga fra
ABM-utvikling, framfor å kjøre en høy profil på ergrelser over
manglene i kulturmeldinga. Men det må være riktig av BF å påpeke bl.a. departementets ensidige prioritering av Nasjonalbiblioteket, slik det framgår av meldinga.

Tilskudd til mobile bibliotek

Forbundsstyrets møte kunne avsluttes med en svært så gledelig nyhet: Medlemstallet i BF hadde akkurat passert 1300
medlemmer! I løpet av 2003 var det spesielt på kommunal
sektor vi økte med flest medlemmer, men økning på statlig
sektor var prosentvis like stor. Antall studentmedlemmer er i
løpet av 2003 blitt fordoblet, mens antall ikke-yrkesaktive er
nærmest halvert. Antall medlemmer på privat sektor er ganske stabilt.

”Måleravlesing”:
For å oppdatere BFs medlemsregister, ber vi alle medlemmer snarest å sende
en epost til medlem@bibforb.no, der du skriver hvilken årslønn du hadde per
1. desember 2003.
På forhånd takk!
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Nordland
fylkesbibliotek har fått
penger fra
ABM-utvikling til prosjektet SMS-tekster. Fra før driver
biblioteket www.skrivebua.no et nettsted for barn og unge som
skriver. Det nye prosjektet innebærer at det nå vil bli mulig å sende
inn SMS-tekster til Skrivebua via
mobiltelefonen. Bibliotekkonsulent
Tonje Eliassen ved Nordland fylkesbibliotek sier: ”Våre erfaringer med
Skrivebua viser at barn og unge
skriver dikt, og SMS egner seg utrolig
bra til små dikt og livsbetraktninger.
Vi håper dette tilbudet vil lokke
nye brukere til www.skrivebua.no.”
Prosjektet skal gå over to år.
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ABM-utvikling har fått inn 5 søknader
på i alt nesten 3,5 millioner til
tilskudd til mobil bibliotekvirksomhet. Tre søkere har fått støtte på
til sammen 1,5 millioner. Nordland
fylkesbibliotek stakk av gårde med
det største beløpet, i alt 1,1 million til innkjøp av ny bokbuss for
det sørsamiske området. Troms
fylkeskommune fikk 300.000 kroner
til ”Bok og og kultur på hjul”, hvor
de vil prioritere litteraturformidling,
musikk og samisk språk og kultur.
Og Buskerud fylkeskommune fikk
104.500 kroner til ”Bokprat i buss”,
som er et prosjekt for å gi nyutdannete bokpratere i Buskerud en mulighet til å utvikle sine opptredener
og forestillinger foran et publikum.

Abelsnes i gang med NDB
Programmet “Norsk digitalt bibliotek” er nå etablert i ABM-utvikling.
Prosjektleder Kristine Abelsnes begynte 1. november og er i gang med
videre planlegging av programmet.
Satsingen krever aktiv involvering
fra alle deler av biblioteksektoren,
og arkiv- og museumsområdet skal
også trekkes inn. Programmet vil gå
over flere år. Det dreier seg om en
nasjonal satsing som skal sprenge
det enkelte biblioteks rammer og
gi brukerne en enhetlig opplevelse
av tjenestene og innholdet i det
digitale biblioteket er nå i gang. Det
handler om et norsk digitalt bibliotek
som skal gi brukere tilgang til de
samlede digitale informasjonsressurser og tjenester i norske bibliotek. En komité for programmet skal
oppnevnes, med representanter fra
Nasjonalbiblioteket, ABM-utvikling,
universitetsbibliotekene, høgskolebibliotekene, fylkesbibliotekene,
folkebibliotekene, arkiv og museum.

Häggström-epoken over i DIK
Etter 18 år gikk Britt Marie
Häggström av som leder av
DIK-förbundet under kongressen i desember. En epoke er
over for en fremstående figur
i nordisk og internasjonalt bibliotekmiljø. Häggström blir nå
”emerituskonsult” i DIKs sekretariat, mens Karin Åström Iko
ble valgt til ny forbundsleder.
Tekst: Erling Bergan
Foto: Denny Lorentzen

- nå uten Blackwell
Swets Blackwell har nå offisielt endret sitt navn til Swets Information
Services. Navneskiftet skyldes at
Swets har kjøpt opp de resterende
aksjene i Blackwell etter at de to
selskapene slo seg sammen i 2000.
Fra 2. desember har selskapet
sluttet å bruke Blackwell-navnet i
kommersiell sammenheng. For mer
informasjon se www.swets.com.
Swets Information Services er en
stor internasjonal leverandør av
løsninger for abonnements- og informasjonshåndtering, med 60.000
kunder og 1000 ansatte på verdensbasis. Omsetningen er rundt 7 milliarder kroner årlig. Hovedkontoret
ligger i Lisse i Nederland.

6. – 7. desember i fjor var det kongress i DIK-förbundet, fagforbundet der bibliotekarene i Sverige er organisert. DIK-förbundet
har 20.000 medlemmer fordelt på flere yrkesgrupper med høyere utdanning. Bibliotekarene er den største gruppa. For øvrig er
det blant annet arkivarer, informatører, logopeder, arkeologer og
tolker. Mange av yrkesgruppene har egne foreninger innen DIK.
En av disse er Bibliotekarieförbundet (BF) med sine drøyt 6.000
medlemmer.
Britt Marie Häggström er utdannet bibliotekar, og hadde 20 års
erfaring fra Uppsala stadsbibliotek da hun i 1985 ble valgt til leder
for DIK-förbundet. I løpet av disse 18 årene har hun stått midt
oppe i store faglige og lønnspolitiske endringer for bibliotekarer
i Sverige. For oss i Norge er det likevel hennes internasjonale
engasjement vi kjenner best. Det har mye dreidd seg om folkebibliotekpolitikk, ytringsfrihet og etikk. Hun har sittet i IFLAs seksjoner for folkebibliotek og ytringsfrihet. Dessuten var hun leder
i den europeiske biblioteklobbyorganisasjonen EBLIDA fram til i
fjor. Mange kjenner hennes engasjement mot det høyreekstreme
partiet Front Nationals sensurpolitikk i Sør-Frankrike.

Fra KS til Fagforbundet

For oss i norske BF er det også grunn til å huske hennes bidrag
til opprettelsen av vårt Bibliotekarforbund. Da vi satte i gang
”Prosjekt Bibliotekarforbund” her på begynnelsen av 90-tallet,
var det flere av oss som kjente Britt Marie fra ulike møtesammenheng. Hun ga uttrykk for sterk støtte til å få et samlet forbund for bibliotekarer i Norge. Da vårt nye BF søkte om opptak
i det daværende Akademikernes Fellesorganisasjon (AF), et medlemskap som var avgjørende for å få forhandlingsrett, ytte hun
sin skjerv. Under et nordisk møte for akademikerorganisasjoner i
Reykjavik, lobbyerte hun aktivt på våre vegne overfor den norske
AF-ledelsen.

Gunnar Gussgård er ansatt som
øverste administrative leder i
Fagforbundet. Han kommer fra
stilling som direktør i Kommunenes
Sentralforbund (KS), med arbeidsfelt innenfor samfunnskontakt og
alliansebygging. Nå skifter han altså
til organisasjonen som er KS sin
største forhandlingsmotpart. Fagforbundet er resultatat av fusjonen
mellom Norsk Kommuneforbund og
Norsk Helse- og Sosialforbund i fjor,
og har rundt 300.000 medlemmer.

Blant mange tiltak, var dette ett av de som bidro til at vi i 1995
kom med i en hovedorganisasjon og fikk forhandlingsrett for bibliotekarer. I Bibliotekaren nr. 4/1994, kommenterte Britt Marie
Bibliotekaren
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Årets leder, atter en mann?
denne nyheten slik: ”I går var det folkomröstning om svenskt EUmedlemsskap. Sverige svarade ja med en liten men ändå klar majoritet. Det känns omtumlande – ingen vet ju vart den vägen bär.
Nu återstår att se vad Norge säger i samma fråga den 28. november. Då komm ett samtal från det kära grannlandet i väster.
Ett samtal som kom med en mycket glädjande nyhet: ”Bibliotekarforbundet har fått inträde i Akademikernes Fellesorganisasjon”. För ett och ett halvt år sedan verkade vägen vara rak för
ett inträde, men så inträffade något oforklarligt, kanske var det
den s.k. ”mänskliga faktorn” som spökade. Men nu, i november
1994, hände det som vi övriga nordiska bibliotekarie-fackföreningar väntat på: att Bibliotekarforbundet skulle komma in under
samma centralorganisationshatt som övriga nordiska kollegor. Det
gör det lettare för oss alla att på gemensam nordisk basis arbeta
med olika frågor för att förbettra status och villkor för våra medlemmar. Vilken rolig nyhet! Välkommna.”

5. februar offentliggjør Økonomisk
Rapport hvem som blir kåret til
”Årets leder 2003”. Prisen er delt
ut siden 1979, men kun én kvinne
er tildelt prisen. YS-leder Randi
Bjørgen har påpekt dette før årets
tildeling: - Siden den gang har vi
hatt både kvinnelig statsminister,
mange statsråder, kvinnelig stortingspresident og en rekke kvinnelige ledere både i offentlig sektor
og privat næringsliv, sier Bjørgen,
og fortsetter: - Jeg vil derfor ønske
Økonomisk Rapport lykke til med
juryeringen, men samtidig råde
dem til å tørre å tenke i litt andre
baner enn det de kanskje har gjort
så langt.

Britt Marie Häggström har i sin ledertid også opplevd en samling
av alle svenske bibliotekarer i ett felles forbund. Men det skjedde
faktisk etter at det norske Bibliotekarforbundet så dagens lys. I
1997 fusjonerte Svenska Folkbibliotekarieförbundet og De Vetenskapliga Bibliotekens Tjänestemannaförening, begge medlemmer
av DIK-förbundet. Resultatet ble Bibliotekarieförbundet, som nå
altså er største delforening i DIK.

LO mistet 3000 medlemmer
Fra juni til oktober 2003 mistet LO
2.936 medlemmer, melder LO-nytt.
Det er Fellesforbundet som opplever
størst tallmessig nedgang også dette
kvartalet, med 1.412 medlemmer.
Det siste året har forbundet mistet
6.899 medlemmer. Andelsmessig er
det Hotell og Restaurant og Norsk
Offisersforbund som har lidt størst
medlemstap i siste kvartal, med
nedgang på nær 4 prosent. Kun åtte
av forbundene gikk i pluss siste
kvartal. Fra 1. oktober i 2002 til
samme tid i år økte LOs medlemstall
med 41.535. Plussen skyldes vesentlig at Norsk Helse og Sosialforbund
ble med i LO da det fusjonerte med
Kommuneforbundet til Fagforbundet, noe som medførte en pluss på
hele 53.025 medlemmer. I samme
periode hadde de øvrige forbundene
tilsammen et netto tap på 11.490
medlemmer.

Som ny leder i DIK-förbundet valgte kongressen Karin Åström Iko.
Hun er 36 år gammel og arbeider som førstearkivar ved Krigsarkivet i Stockholm. – Et problem som kommer høyt på dagsorden er medlemmenes lave lønninger. Ulike undersøkelser viser at
allmenheten har stor tillit til våre medlemsgrupper, men likevel
fortsetter arbeidsgiverne å overse vårt viktige arbeid for demokrati og folkeopplysning gjennom å gi oss lav lønn. Slik kan det
ikke fortsette, sier den nye DIK-lederen etter kongressen, og legger til: - En spørreundersøkelse som DIK nylig gjennomførte viser
at kulturen rammes av store nedskjæringer neste år. En viktig
oppgave for meg som DIK-leder er å løfte opp kulturens betydning
for en positiv samfunnsutvikling. Nedskjæringene på dette området får langsiktige konsekvenser for samfunnet, sier Karin Åström
Iko.
Da var det kanskje liten trøst i kulturminster Marita Ulvskogs
åpningstale til DIK-kongressen. Riktignok sa hun at de i Sverige
bor for spredt til å regionalisere kulturpolitikken, og at det er ”dårlig stil” av kommunene
å skjære ned på det allerede sterkt svekkede
kulturområdet. Men hun la til: - Samtidig vet
dere at staten ikke kan fortelle kommunene
hva de skal gjøre. Vi kan ikke si til kommunene at de ikke får legge ned bibliotekfilialene. Vi kan derimot åpne en dialog…

Sykelønnsordningen fredet
Til tross for at målene ikke er nådd,
ønsker regjeringen og partene i
arbeidslivet å videreføre avtalen om
inkluderende arbeidsliv i to år til.
Sykelønnsordningen i sin nåværende
form blir ikke endret før tidligst
i 2005. Det ble klart da partene
i arbeidslivet møtte statsrådene
Victor Norman og Ingjerd Schou i
november, for å revidere avtalen
om inkluderende arbeidsliv, den
såkalte IA-avtalen. Avtalen skal
få ned sykefraværet og opp yrkesdeltakelsen i arbeidslivet, og har
virket i to år. Nå skal altså avtalen
forlenges med to år. Per november
2003 er over 900.000 arbeidstakere
omfattet av avtalen. Blant disse er
BFs egne ansatte.

Da falt det nok bedre i smak hos kongressens
deltakere at kulturministeren, med røtter i
Luleå, avsluttet sin tale med en personlig
hilsen til den avtroppende DIK-lederen Britt
Marie Häggström, med røtter i Kiruna: – Britt
Marie, nu ska du avgå. Jag har lärt mig uppskatta din kärva kirunastil och därför känns
det ändå tryggt att veta att du ska ersättas
av en annan norrbottning. Någonting särskilt
är det väl ändå med oss besvärliga, påstridiga
kvinnor från Norrbotten.

Karin Åström Iko har overtatt som DIKleder etter Britt Marie Häggström
Bibliotekaren
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Keret nå også på norsk
Novellen ”Buss-sjåføren som ville
være Gud”, fra samlingen av samme
navn, kunne leses i bladet Primus
motor i desember. Dette er et internblad for de ansatte i Sporveisbussene
i Oslo og har et opplag på 1100. Etgar
Keret er Israels fremste og mest
leste yngre forfatter, med bl.a.
romanene Gaza blues og Pizza Kamikaze på samvittigheten. Men med
denne novellen har Keret kommet
i norsk språkdrakt for første gang.
Et aldri så lite scoop av sporveisbussenes blad!
Cappelen forlag
skal utgi novellesamlingen ”Busssjåføren som ville
være Gud” på
norsk utpå vårparten 2004.

DFB relanserer BAZAR
Bazar er en nett-tjeneste fra Det flerspråklige bibliotek, opprettet fordi
bibliotekbrukere med minoritetsbakgrunn
i større grad enn etniske nordmenn
bruker alle bibliotektilbudene, ikke minst
de nettbaserte. Bazar har vært på lufta
i et par år, men relanseres 8. januar.

Stort serviceforbund i LO
Seks forbundsledere underskrev 18.
desember 2003 intensjonsavtale om
å utrede dannelse av et nytt forbund
innen service, samferdsel og kommunikasjonssektoren. Det nye forbundet skal
etter planen etableres 1.januar 2006
og vil få mer enn 130.000 medlemmer.
Avtalen gjelder Handel og Kontor,
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk
Post- og Kommunikasjonsforbund,
Norsk Transportarbeiderforbund og
Yrkestrafikkforbundet. Sistnevnte har
8700 medlemmer og er tilsluttet YS.
De øvrige er LO-forbund. Prosjektet for
sammenslutning er kalt ”Forbund1” og
har Espen Løken fra FAFO som prosjektleder. Nettstedet www.forbund1.no vil
fortelle om framdriften i prosjektet.

Tekst og foto: Erling Bergan

Denne brukergruppen har ikke like stor tilgang til internett
privat som nordmenn generelt. Biblioteket blir derfor en viktig kilde både til digital informasjon og kommunikasjon, og
opplæring og trening i å bruke slike tjenester.
Hensikten med Bazar er å lette den enkeltes overgang fra
hjemlandet til Norge, fremme integrasjon i det norske samfunnet og sikre kontakten med hjemlandets samfunnsutvikling, kultur og språk. Det er også et uttalt mål å opparbeide
kompetanse på IT og flerspråklighet for personalet ved Det
flerspråklige bibliotek spesielt og Deichmanske bibliotek generelt.
Tjenester som skal utvikles omfatter bl.a. en database over
hjelpemidler i norskopplæring, nyheter og tidsskrifter fra 40
land, samfunnsinformasjon og oversikt over organisasjoner for
språklige minoriteter, informasjon om norsk kultur og tilgang
til litteratur på morsmål (websøk i Bibliofil og tilgang til DFBs
tilvekstlister).

Billigere å lage bøker

Det flerspråklige bibliotek er åpenbart på offensiven. I fjor
høst ble det kåret til ”Årets bibliotek 2003”. Vel fortjent,
etter i årevis å ha gitt svært verdifulle tjenester til brukere
og bibliotekarer landet rundt, samtidig som de har hatt svært
trang økonomi. Det flerspråklige bibliotek er lagt til Deichmanske bibliotek, men er et nasjonalt kompetansebibliotek
for bibliotektjenester til språklige minoriteter. De kjøper inn
litteratur på 37 språk, de låner ut til hele landet og de veileder bibliotekene. Med 35 personer ansatt (10 i faste stillinger)
fra 25 forskjellige nasjoner, er dette en unik institusjon.

Samtidig som det er blitt dyrere å kjøpe
bøker de siste årene, har prisen for å
trykke dem sunket markert. Minst 20
prosent. Kritikken mot høye bokpriser
er berettiget, sier Sten Stubberud i
Stens Trykkeri i Moss til Aftenposten.
Kommentaren kom i forbindelse med
debatten om den kraftige stigningen
i bokpriser. Noe av årsaken er at det
tar bare en tiendedel av tiden å lage
trykkplatene etter at dataprogrammer
har tatt over tidligere tradisjonelle
typografjobber. Stubberud gir et
regnestykke som eksempel: En bok
på 300 sider og med stive permer i
et opplag på 3000 eksemplarer kostet
55-70 kroner per bok i 1993, men vil
med dagens besparelser komme ned
i 45-50 kroner.

DFBs ansatte er ikke bare opptatt av sin egen institusjon.
De har som en klar målsetting å synliggjøre de positive sidene ved Norge som flerkulturelt samfunn. DFBs rolle som
brobygger mellom majoritet- og minoritetsamfunnet står helt
sentralt i bibliotekets virksomhet. Før jul viste de dette da
bibliotekets leder Kirsten Leth Nielsen fortalte om skikkelig
julestemning hos DFB, fordi andre bibliotek i landet hadde
opprettet stillinger på dette arbeidsområdet: Bergen Offentlige Bibliotek har ansatt bibliotekar i hel stilling med hoved-
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Norsk skjønn i skuddet
Norsk skjønnlitteratur solgte svært
bra i fjor. Bokhandlerne kjøpte inn
25 prosent flere skjønnlitterære
bøker for voksne i 2003 enn året før,
skriver nrk.no. Barneboksalget økte
også med 20 prosent i fjor, og de
norske barnebøkene selger bra. ”Appelsinpiken” av Jostein Gaarder og
Erlend Loes ”Kurt koker hodet” var
blant favorittene i førjulssalget.

Tydelig behov
Organisasjonen ”Leser søker bok”
hadde en svært så tydelig stillingsannonse på finn.no før jul:

ansvar for bibliotektjenester til språklige minoriteter og Rana
bibliotek får flyktningebibliotekar i halv stilling. I tillegg går
NBF inn for å opprette en spesialgruppe som skal ta hånd om
DFBs fagområde. For Kirsten Leth Nielsen og hennes kollegaer
er dette ”et tegn på at bibliotektjenester til språklige minoriteter engasjerer Biblioteknorge”.

Kirsten Leth Nielsen og
Goran Hajo fra Det
flerspråklige bibliotek
kjøper bøker på bokmessa i Kairo i januar
2003.

Vi håper de kaprer en dyktig medarbeider. Utlysing tyder på at det
trengs!

Det flerspråklige bibliotek fikk også prisen Årets bibliotek
2003 for sitt arbeid med å utvikle nettstedet Bazar, som har
vært på lufta i noen år. Men 8. januar ble det altså relansert,
med offisiell åpning foretatt av selveste kommunalminister
Erna Solberg. Vi kommer tilbake med mer omtale i neste nummer.

Til topps med Eldrebølgen
De som sto bak “Eldrebølgen”, Dinamo
Story og NRK, har fått prisen Årets
seniorinitiativ av Senter for seniorpolitikk. - Sjelden har et enkelttiltak i så
stor grad bidratt til at så mange har
endret sine holdninger til seniorer,
heter det i juryens begrunnelse.
Idemaker Vidar Nordli-Mathisen sier:

Studietur til Alexandria
6.–15. mars 2004
BF organiserer ny studietur til Egypt for bibliotekfolk 6.-15. mars
2004. Vi har nå hatt fem vellykkede turer til Kairo og Alexandria
(oktober 2002, mars 2003 og november 2003) med til sammen 166
deltakere. Programmet for vårens tur er på plass, basert på erfaringene med foregående turer. Vi har en passelig blanding av felles
opplegg og individuelle muligheter. Og vi satser på en god nok standard til en overkommelig pris. Deltakelse begrenser seg ikke bare
til BF-medlemmer, selv om det er vi som organiserer turene.
Tilbudet er lagt ut på http://www.bibforb.no/ der du klikker på
den Sahara-brune knappen merket “Studietur til Egypt”. Du finner
all påmeldingsinformasjon der.

Bibliotekaren

Informasjonsrådgjevar
Informasjonsrådgjevaren skal spreie
kunnskap om tilrettelagde og lettleste
bøker. Hovudoppgåva er å koordinere
utvikling av ein ny database og
nettsider for søk etter tilrettelagde
bøker til sals og til låns. Vi søkjer ein
sjølvstendig, initiativrik, effektiv og
resultatorientert medarbeidar som
har gode samarbeidsevner og kan
samordne ein prosess med mange
aktørar. Arbeidet føresett innsikt i
biblioteksystem biblioteksystem, solid
IT IT--kompetans kompetanse (inkl.
praktisk røynsle med databasestrukturar og nettsideutforming) og god
evne til å uttrykkje seg overtydande
og klart klart, både skrift og i tale.
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- Vi ville knuse noen myter. Vi ville
vise at de fleste av oss bærer med
oss ungdommen hele livet, men at
vi må legge til rette for at den skal
få utfolde seg.

Landsstyret ga BF-ledelsen råd i organisasjonsspørsmål:

Må stramme opp organisasjonen
Klarere rolle for fylkeslagene. Bedre tjenester fra det
sentrale apparat i BF. Langsiktig satsing på statssektoren.
Forsiktig oppbygging av nettverk. Dette er noen av konklusjonene som kan trekkes etter Bibliotekarforbundets
landsstyremøte i Oslo 9. desember 2003.
Tekst og foto: Erling Bergan
Det er vedtektsfestet at leder på landsstyremøtet
framfører en beretning, som skal være sendt ut
til deltakerne 14 dager på forhånd. Beretninga
skal sørge for at de drøfter og evaluerer ”oppnådde mål og pågående aktiviteter”. Landsstyret
er et rådgivende organ for forbundsstyret, bortsett fra når det gjelder BFs inn- og utmelding av
hovedsammenslutninger.

Beretninga
Forbundslederen tok i sin beretning for seg en periode på et knapt halvår, fra landsmøtet 13. juni
til 24. november 2003. Hun tok utgangspunkt i at
høsten ”har båret preg av at det nye forbundsstyret har festet sitt grep på forbundet”, med
gjennomgang av retningslinjer, rutiner, økonomistyring, m.m. Hun la spesiell vekt på opprydning
i BFs medlemsarkiv og vurdering av framtidig system til håndteringen av dette. Hun dro fram betydningen av organisasjonsutvalgets rapport, som

Monica Deildok var klar i sin tale om
tariff- og lønnspolitikken. Det har
vært et sterkt preg av lokale forhandlinger i KS-sektorens kapittel 5,
med gode resultater de fleste steder. Om organiseringen av dette arbeidet i BF, sa hun: ”Sekretariatets
ansatte har vært tilgjengelig for råd og veiledning
på telefon i forkant og underveis i forhandlingene.
Det er imidlertid et lang større behov for veiledning, rom for erfaringsutveksling forhandlere imellom og lønnsstatistikk enn det sekretariatet har
kunnet tilby i høst.” Dermed hadde forbundslederen sparket noen solide utfordringer både mot seg
selv og BF-ledelsen, men også mot BFs apparat på
fylkes- og lokalplan.
I beretninga fortalte Deildok videre at det heldigvis
har blitt noe færre henvendelser til sekretariatet
om overtallighet og omplassering på grunn av trang
kommuneøkonomi. Hun fortalte videre om god verving blant bibliotekstudentene i Oslo og Tromsø, om
BFs kursvirksomhet, om kontakten vår med nordiske
kollegaer, om foredrag holdt på ulike konferanser,
om BFs planlegging av seminar under bibliotekmøtet
i Molde i mars, om planlegging av vår innsats under
IFLA 2005 i Oslo, og om turbulensen i forbindelse
med forsøket på sammenslåing av fire YS-forbund,
som dermed kan komme til å ha like stort medlemstall som resten av forbundene i YS til sammen. Om
det siste sa hun avslutningsvis: ”Hvordan en eventu-

Landsstyret i BF var
samlet til møte i
Lakkegata i begynnelsen av desember.
Bibliotekaren
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Klaus Jøran Tollan
innledet til debatt
om organisasjonsspørsmål: Fylkeslagenes rolle, satsing
i statssektoren og
etablering av nettverk.

ell sammenslåing av denne karakter vil påvirke BF,
og BFs innflytelse og rolle i forhold til egen hovedorganisasjon, er foreløpig vanskelig å si. Forbundsstyret har hatt fokus på dette i perioden, og det vil
vi forstsette å ha.”

Kommentarer til beretninga
I diskusjonen etter beretninga kom det kommentarer til en rekke ulike spørsmål. Guri Sivertsen
Haugan (vara til forbundstyret) ville gjerne ha mulighet til å få ut flere gode rapporter fra medlemssystemet. Og Aasa Storlien (Nordland BF) ville
vite om statistikken kunne legges ut på nettet. Ettersom medlemssystemet er under utvikling, med
skifte fra OrgSys til FileMaker, kunne sekretær Eva
Trønnes (sekretariatet) og forbundsleder Monica
Deildok nikke bekreftende til at dette er behov
det satses på å imøtekomme. Eva Trønnes presiserte at mye kunne gjøres i samarbeid med fylkeslederne også. Og det ble minnet om at kvaliteten
på sekretariatets lønnststatistikk blir avhengig av
medlemmers og fylkeslags evne til å rapportere
endringer.
Anne Woje (Østfold BF) ville vite status for arbeidsgruppa som jobber med BF-organisering på
større arbeidsplasser, bl.a. spørsmålet om egne
klubber slike steder. Cathrine Undhjem (Oslo/
Akershus BF) er med i gruppa, og kunne fortelle
at de har undersøkt hva som er praksis på slike arbeidsplasser. Det har gitt ulike tilbakemeldinger,
og gruppa jobber videre. De vil delta på et møte

som er kalt sammen i februar for BF-tillitsvalgte
ved store arbeidsplasser.
Siri Sjursen (Hordaland BF) tok opp spørsmålet om
overtallighet og omplassering. ”Klarer fagforeningene å spille en positiv rolle i disse sakene? Eller er
det slik at resultatet er gitt, og at vår rolle blir å
gi støtte til det enkelte medlem?” Forbundslederen
ga uttrykk for at dette varierte. BFs organisasjonssekretær Thor Bjarne Stadshaug kunne fortelle at
noen ganger måtte prosessen stoppes av arbeidsgiver og penger finnes andre steder i virksomhetens
budsjett.
I drøftingsrunden etter beretninga var det også en
god del spørsmål og svar om praktiske forhold, og
enkelte andre mer replikk-pregede meningsutvekslinger.

Tollans innledning
Hovedsaken på landsstyremøtet var oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport og landsmøtets behandling av denne. Forbundsstyremedlem Klaus Jøran
Tollan holdt en innledning, der han mante landstyremedlemmene til å finne handlingsalternativer i diskusjonen etterpå, og ikke forvente ferdige løsninger
i hans innledning. Men det var grunn til å lytte godt
til det Klaus Jøran sa, for han har erfaring fra tillitsvalgt-arbeid på alle nivå i BF, han er i et fylkeslag
som har doblet medlemstallet sitt, og han jobber på
en statlig arbeidsplass (Høgskolen i Hedmark) der BF
organiserer 10 av 13 bibliotekarer.
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Hanne Sveen ville ha
mer og tydeligere
informasjon på forbundets nettsider.



Guri Sivertsen Haugan la vekt på at
fylkeslagene må ha
fokus på de tillitsvalgtes behov.

Det er tendenser til desentralisering av lønnsdannelsen, som henger sammen med større lønnsforskjeller. En følge er desentralisering av makt internt
i arbeidstakerorganisasjonene. Verdien av fagforeningsmedlemskap blir ikke svekket, men de tillitsvalgte får nye utfordringer. Hvordan sørge for at
lokal lønnsspredning gjenspeiler forskjeller mellom
individer på en rettferdig måte? Tillitsvalgte må forvalte partsprosedyrer og sikkerhetsventiler basert
på et endret rettferdighetsbegrep. Her ligger utfordringen, som vi må organisere BF i forhold til.

Klaus Jøran Tollan sa innledningsvis at BF ikke er
i noen posisjon til å bestemme hvordan systemet
for lønnsdannelse utvikler seg, men at vi må orientere oss i forhold til de vindene som blåser. Slik vi
gjorde da vi opprettet et midlertidig forhandlingsutvalg i KS-sektoren (FUKS) da oppgjøret i 2002
ga to ulike kapitler å forhandle etter i tariffavtalen i KS. Og like meningsfylt var det å legge ned
FUKS etter at det nye ikke var nytt lenger, og overføre oppgavene til eksisterende organ i BF. Ikke
minst fylkeslagene, der svært mange i fylkesstyrene sjøl driver forhandlinger som lokal tillitsvalgt.
Forhandlinger er ”litt pes” men gir også et ”kick”,
sa Tollan, og la til at læringa dette gir oss, er viktig
for en organisasjon som BF.
Så tok Klaus Jøran Tollan oss kjapt gjennom noen
hovedpunkter i den ferske FAFO-rapporten ”Lokal
lønnsdannelse og tvisteløsning : erfaringer fra
nordeuropeiske land” av Torgeir Stokke og Åsmund
Seip. Konklusjonene er: Streik blir mindre relevant.

Tollan avsluttet med å skissere fire fokusområder
for fylkeslagene. For det første rekruttering, der
lagene må se på rekrutteringsstrategiene sine og
spesielt vurdere innsatsen sin på statsområdet. For
det andre spørsmålet om å opprette egne forhandlingsutvalg i fylkeslagene. For det tredje bruken av
IKT, der fylkeslagene må spørre seg hvilke nye verktøy de kan ta i bruk for å gjøre jobben sin. Og for
det fjerde spørsmålet om humankapital, dvs. å få
oversikt over hvilke person-ressurser fylkeslagene
har blant medlemmene og hva som kan gjøres for å
holde på tillitsvalgte.
Deretter gikk landsstyremøtet inn i gruppediskusjoner.
De fikk tre spørsmål å bale med: Tariffområde stat,
kommunikasjons/informasjonsnettverk og fylkeslagenes rolle. Som vanlig ble deltakernes utbytte av å få
synspunkter brynt i egen gruppe større enn utbyttet
av å høre gruppenes framlegging i plenum. La meg likevel trekke fram noen momenter av interesse.

Fylkeslagenes rolle
Hanne Sveen (Vestfold BF) markerte at hun som
fylkeslagsleder gjerne vil ha mer og tydeligere informasjon på BFs nettsider, om fylkeslagets rolle,
lederens rolle, informasjon om lønnsforhold, osv.
Hun kunne godt tenke seg en ”Mappa Mi-tjeneste”,
der medlemmer må logge seg på for mer tilpasset
informasjon. Og hun så gjerne at BF vedlikeholdt
mail-lister, også for fylkeslag.
Gro Heidi Råmunddal (Agder BF) mente at fylkeslagene ikke bør ha som primæroppgave å føre forhandlinger. Dette bør ligge til lokale forhandlere
som har gått på kurs. Men hun så det som nødvendig at det finnes forhandlingskompetanse på fylkesleddet. Hun markerte for øvrig også interesse for
bedre nettsider i denne forbindelsen: Alle avtaler
på alle sektorer bør finnes tilgjengelig på BFs nettsider, sa hun.
Guri Sivertsen Haugan sa at det er viktig at fylkeslagene får ut informasjon til nye medlemmer, ikke
minst om hvor de får hjelp ved lokale forhandlinger.
De må vite at de, hvis de er eneste BF-er på sin arbeidsplass, også er sin egen tillitsvalgt, med de rettigheter og plikter som det innebærer. Fylkeslagene
må ha fokus på de tillitsvalgtes behov. De må følges opp ved forhandlinger, bidra med vurderinger
av hvem som bør stille krav i lokale forhandlinger,
og oppsummere etterpå. Dette kan enten gjøres av
styret i fylkeslaget, eller av et eget forhandlingsutvalg.
Monica Deildok oppsummerte tre hovedsynspunkt
som var kommet fram om fylkeslagenes rolle i for-
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Olga Skrinde understreket hvor viktig
det er at BF gjør
en god jobb overfor
statsmedlemmene.

hold til lokale forhandlinger: kartlegging, koordinering og oppbacking fra BF sentralt, både fra
personene i sekretariatet og fra BFs nettsider.

Tariffområde stat
Elin Linge Hermansson (Hedmark og Oppland BF) sa
at vi må definere staten inn i hjertet av BF. Når det
gjelder rekruttering, må vi kunne benytte forskjellige strategier i forskjellige deler av det statlige tariffområdet. Vi må være tidlig ute med å bygge
BF-identitet hos bibliotekarer, derfor er verving,
tilbud og aktiviteter knytta til studentmedlemmer
så strategisk viktig for BF. Vi må være synlige når
store endringer slår inn og gir nye muligheter for bibliotekarer i staten, slik kompetansereformen gjør
nå. Vi kan velge å bli gode, trygge og solide på en
del av statssektoren av gangen, som for eksempel
høgskolesektoren. Vi kan vurdere å få til et nettverk av bibliotekarer på høgskolesektoren – det er
”ledig plass” til et slikt initiativ. Formen på et slikt
nettverk er usikkert, men i første omgang bør det
ha fokus på lønn, men også rom for faglig påfyll.
Roger Dyrøy (vara til forbundsstyret) sa at bibliotekarer i staten har samme argumenter for BF-medlemskap nå, som bibliotekarer i kommunene hadde
for ti år siden. Derfor må bibliotekarer i staten
verve andre bibliotekarer i staten.
Olga Skrinde (vara til forbundsstyret) understreket
hvor viktig det er at BF gjør en god jobb overfor
statsmedlemmene. Dette må ikke tas lett på, ved
bare å verve, uten å gi dem like gode tjenester som
i de andre sektorene. Vi må ikke miste vårt gode
navn og rykte, understreket hun.
Siri Sjursen så gjerne en artikkelserie om statsmedlemmer i Bibliotekaren. Hun viste også til erfaringene vi har fra KS-sektoren, der hver BF-tillitvalgt
forhandler for relativt få medlemmer, og dermed
kan bruke tid på hver enkelt. Vi må vise til fordelene vi har ved å være organisert i BF, også
på statssektoren. Gro Heidi Råmunddal mente vi
kunne miste statsmedlemmer, når BF-apparatet
ikke kjente godt nok til rettigheter som gjelder i
denne sektoren. Thor Bjarne Stadshaug mente det
var viktig å vise til gode lokale forhandlingsresultater for våre medlemmer i staten. Dessuten er det
viktig med en tilpasset velkomstpakke for nye medlemmer i staten.

passet lønnsstatistikk og annen forhandlingsinformasjon, samt oversikt over rettigheter for de ulike
gruppene.
Ellers lå forslaget om et eget nettverk for de statlige medlemmene, spesielt innen høgskolesektoren,
allerede på bordet da dette temaet ble drøftet i
plenum etter gruppediskusjonene.

Avslutning
Forbundsleder Monica Deildok kunne avslutte et
vellykket landsstyremøte. Aasa Storlien kommenterte tidligere på dagen at landsstyremøtene var
en fin kombinasjon av formelt og uformelt. Noen
savner nok de enda mer uformelle fylkesledersamlingene som ble arrangert før landsstyret ble
opprettet som organ i BF. Mens andre ønsker at deltakerne på landsstyremøtene mener mer og spør
mindre. For både landsmøter og landsstyremøter i
BF kan ha et litt servilt preg.

Nettverk
Spørsmålet om kommunikasjons/informasjonsnettverk var nok det spørsmålet som ble minst konkretisert under landsstyremøtet. Dessuten kom det litt
fornuftig skepsis til syne. Anne Woje (Østfold BF)
påpekte at bibliotekarer kan få for mange nettverk
å forholde seg til. Vi må være forsiktige med å
bygge opp noe som ikke trengs, noe som kanskje er
”konstruert” uten å være helt nødvendig.
Hanne Sveen kunne se at det var behov for nettverk, men var usikker på hvilke som burde settes i
gang nå. Hun så gjerne at det ble satt i gang maillister. Olga Skrinde mente det er behov for tilpasset
informasjon. På BFs nettsider kan det godt være
egen inngang for ulike nettverk. Det kan være tilBibliotekaren 13
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Siri Sjursen påpekte
at vi må vise til fordelene med å være
BF-organisert, også
i statssektoren.

Blikket vendes innover en stund
- Vi må bruke tid og krefter på å legge til
rette gode interne systemer i BF, for å følge
opp fylkeslagene og de tillitsvalgte. Det betyr
at forbundslederen i en periode vil ha mindre
tid til å være ”utenriksminister” for BF. På
neste landsstyremøte kan det derfor bli fokusert på at BF igjen må bli mer synlig i de
offentlige debattene. Dette vil veksle.
Tekst og foto: Erling Bergan

Det er forbundsleder Monica Deildok som sier dette
etter landsstyremøtet i desember. Selv om fylkeslagslederne ble invitert til å debattere organisasjonsspørsmål, var de ikke vanskelige å be.
Forbundslederen opplevde signalene som ganske
klare: På tide å være litt mer ”innenriksminster”.
- Det er nyttig med landsstyremøter. Det er en anledning til å komme i kontakt med viktige deler av
organisasjonen. Vi får høre hva BF lokalt synes om
retninger, veivalg og fokus i arbeidet vårt. Dette
opplever jeg som veldig viktig.
- Fikk du nyttige reaksjoner på beretninga?
- Jeg fikk egentlig litt lite reaksjoner på beretninga. Hadde forventet mer, spesielt siden den var
sendt ut til landsstyremedlemmene på forhånd. De
hadde jo fått anledning til å lese den grundig og
mene noe om det som sto der. Det kom ingen henvendelser om hva de savnet, hva de mente vi hadde
jobba for dårlig med. Det kunne det godt ha vært.
- Kanskje det er et tegn på at fylkeslagslederne er
fornøyd?
- De synes nok at arbeidet som er gjort, har vært
greitt nok. Samtidig registrerer jeg at landsstyret
er opptatt av intern organisering. Det har selvsagt
noe med tema på landsstyremøtet å gjøre. Nå er
det slik at alle som leder en organisasjon eller virksomhet vet at de må balansere mellom å være
utenriksminister og innenriksminister. Jeg har vært
mye utenriksminister i en periode, og mener at det
har vært viktig. Nå har landsstyret gitt meg en tilbakemelding på at jeg bør være mer innenriksminister en periode. De sa det ikke med rene ord,
men det er slik jeg oppsummerer det.
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Hovedsaken på landsstyremøtet var oppfølging av
OU-rapporten. Selv om landsmøtet i juni i fjor tok
for seg det meste, er det likevel mye oppfølging som
gjenstår. Blant annet må fylkeslagenes rolle konkretiseres og gjøres tydeligere.
- Har det blitt klarere nå, hva fylkeslagene skal konsentrere seg om?
- Ja, vi har kommet et skritt videre. Det er også
satt i gang en bevisstgjøringsprosess hos fylkeslagslederne selv, om hva de skal drive med. Samtidig er
det tydelig at en del ting må initieres fra sentralt
hold. For på møtet opplevde vi at spørsmål om hva
fylkeslagene skal gjøre, til en viss grad ble returnert
med krav om visse tjenester fra BF sentralt.

Nr 1/2004

Hvis den lokale organisasjonen skal lykkes med sine
oppgaver, forutsetter det en del forbedringer av det
sentrale apparatet og fellestjenestene i BF. Det var
på en måte en ball som kom tilbake. Det var vi
til en viss grad forberedt på. Jeg synes dette er veldig bra, det er overhodet ikke noe galt med å bli
stilt forventninger til. Det betyr at vi må jobbe med
dette i tida framover, med å bidra til at fylkeslagene kan bli mer aktive, spesielt i forhold til lokale
forhandlinger.
- Et annet viktig spørsmål på landsstyremøtet var
dannelsen av nettverk. Er det noen grupper som
peker seg ut som satsingsområde nå med det første?
- Jeg ser det som nyttig å få etablert et nettverk av
statlig ansatte BF-ere. En del av våre statlige medlemmer mangler nettopp det nettverket rundt seg
som mange andre har. Et slikt nettverk vil dessuten
gi det sentrale BF sjansen til å få mer kontakt med
de statlige medlemmene våre.
- Er BF på offensiven på staten nå?
- Ja, vi ønsker å gjøre mer og bedre arbeid på dette
området. Vi planlegger en konferanse for det statlige tariffområdet på nyåret, vi vil trenge lenger inn
i de problemstillingene som de ansatte i staten er
opptatt av. I mars skal vi ha et faglig seminar i Molde
av stor relevans for mange av bibliotekarene i staten.

Nå er vi 1300 medlemmer!
I begynnelsen av desember kunne sekretariatet melde at
medlemstallet i Bibliotekarforbundet hadde passert 1300
medlemmer. Dermed er nok en grense passert, for et forbund som starta med 500 medlemmer og to tomme hender
for bare ti år siden. I løpet av det siste året har det vært en
netto vekst på 100 medlemmer til BF, den høyeste tilveksten siden midt på nittitallet.
Av BFs 1300 medlemmer er 841 innen det kommunale tariffområdet til KS. 103 er i det spesielle tariffområdet til
Oslo kommune. 96 er ansatt i statlige virksomheter, mens
52 er under ulike private tariffområder. 149 er studentmedlemmer, mens 59 er ikke yrkesaktive.
1152 av BFs medlemmer er kvinner. Dermed utgjør mennene 11 prosent av den totale medlemsmassen i forbundet.
Blant medlemmene i staten utgjør de 15 prosent, mens det
blant studentmedlemmene er hele 19 prosent menn.
Medlemstallet i Bibliotekarforbundet har utviklet seg forbausende jevnt oppover siden vi fikk forhandlingsrett i
1995. 1. januar det året hadde BF 515 medlemmer registrert. I 1997 var det steget til 777 medlemmer, som dermed var den sterkeste rekrutteringsperioden i forbundets
historie. Det var naturlig, ettersom en del hadde sittet på
gjerdet og ventet på om forbundet fikk forhandlingsrett. I
1999 var medlemstallet steget til 950, mens vi i 2001 var
1017 medlemmer. Per 1. januar 2003 var tallet steget til
1200. For nå altså å ha passert 1300 medlemmer.

- Men bibliotekarer i staten er ikke noen ensartet
gruppe?
- Nettopp. Det er nok vanskeligere å nærme seg det
statlige området enn det kommunale. Det er større
forskjeller mellom bibliotekarer i statssektoren enn
i kommunesektoren. Det er store ulikheter mellom
å jobbe i et departement, i et direktorat, i en høgskole eller på et universitet. Vi må nok ha ulike innfallsvinkler til de ulike delene av statssektoren. Selv
om de har den samme tariffavtalen, er de faglige og
arbeidsmessige utfordringene svært forskjellige.
- Er det realistisk å regne med at BF skal lykkes
på statsområdet i årene framover, slik vi lyktes på
kommunalt område på 90-tallet?
- Ja, det mener jeg er realistisk. Vi får flere BFmedlemmer på statssektoren nå. Jeg tror vi gjør
lurt i å etablere noen synlige ”BF-oaser” i staten,
noen arbeidsplasser der vi har vervet godt, der vi
lykkes i lokale forhandlinger og der BF-bevisstheten
er til stede. Med slike eksempler å vise til, er det
realistisk å tro at vi skal lykkes også andre steder.
Monica Deildok er engasjert nå. Uløste oppgaver,
som det er mulig å løse, pirrer henne. Hun vil
gjerne snakke om privat-ansatte BF-ere også. En
spennende sektor, hvor BF har et økende medlemstall til tross for at de er få. Der er det helt andre
problemstillinger enn i det offentlige. Forbundslederen har stor tro på visjonen om BF som et forbund
for alle bibliotekarer. Og nå er det altså staten som
er den største utfordringa. I tillegg til det å være
mer ”innenriksminister”. Landsstyremøtet har gitt
BF-ledelsen noen tydelige signaler.

Har du meldt inn lønna di?
Sekretariatet i BF jobber på flere fronter med å kunne lage
skikkelige lønnsstatistikker i løpet av 2004. Ett av tiltakene
har vært å flytte all medlemsinformasjon over fra systemet
OrgSys til programmet FileMaker. Dette arbeidet er nå så og
si fullført, og gir bedre daglige arbeidsbetingelser for Eva
Trønnes i sekretariatet, når hun skal oppdatere informasjon
om medlemmene. Det har også gitt billigere drift for BF.
Samtidig er det en prosess i gang for å se om det er FileMaker eller noen av de andre systemene på markedet, som
kan løse BFs utvidede behov for medlemssystem i årene som
kommer. Det kan gjelde tilpasset informasjon til enkeltmedlemmer på nettet og muligheter til å oppdatere opplysninger om seg selv i et ”Mappa Mi”-lignende oppsett. Det kan
gjelde bevaring av historikk om lønnsforhold i medlemsmassen. Det kan gjelde forhold mellom medlemsregisteret og
regnskapssystemet. Og kanskje flere andre forhold.
Men grunnlaget for å kunne regne en database som nyttig, er uansett kvaliteten på opplysningene som er lagt
inn. Det vet vi som er bibliotekarer! Derfor har vi gående
en kampanje for å få oppdatert opplysningene i medlemsregisteret. Vi har kalt det ”Måleravlesing”, så medlemmene skal vende seg til tanken om å melde endringer
om lønn, arbeidsgiver, adresse, o.l. minst like ofte som
de melder om strømforbruket. Derfor: Sjekk opp hvilken
årslønn som gjaldt for deg per 1.desember 2003. Skriv
en epost med årslønn, arbeidssted og navnet ditt til
medlem@bibforb.no. Supplér med evt. andre endringer
som gjelder deg og ditt medlemsforhold. Det er til stor
hjelp!
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- Vi må vise til resultater
- I den grad vi har fulgt
noen formel, så er det å
vise til forhandlingsresultater. For det er lokale lønnsforhandlinger som betyr mye
for folk. Ved Høgskolen i
Hedmark har vi ført gode
forhandlinger og vært heldige. Vi kan vise til gode
resultater, også i forhold til
de tradisjonelt store forbundene innen staten.
Tekst og foto: Erling Bergan

Det er Elin Linge Hermansson som sier dette
til Bibliotekaren. Hun er fylkeslagsleder for
Hedmark/Oppland BF, og tillitsvalgt for forbundets medlemmer ved Høgskolen i Hedmark. Og
der er de en betydelig gruppe, med 10 av 13 bibliotekarer innmeldt i Bibliotekarforbundet. Så
når BFs landsstyre diskuterer hvordan BF skal
styrke seg i staten, er hennes ord av ikke så liten
interesse.
- Vi har vist at vi tar godt vare på medlemmene
våre. Når bibliotekarer har skiftet medlemskap
fra NTL eller Forskerforbundet og over til oss,
så har det skjedd uten at vi på noen som helst
slags måte har drevet med verving eller tatt aktive grep for å få dem over, svarer Elin på spørsmålet om hvorfor BF har såpass god oppslutning
akkurat på hennes høgskole.
- Er det noen grunn til at BF ikke skulle lykkes på
andre høgskoler?
- Nei, det er jo ikke det. Poenget er å ha et
godt grunnlag i bånn. Forhandlingene må tas på
alvor. BF-tillitsvalgte må kurse seg sjøl, så har
man en god plattform å stå på. Tillitsvalgte må
være uredde i forhandlinger. Gjør du dette arbeidet på en god måte, har du lagt veldig mye av
løpet.

- Først og fremst syns jeg det er betimelig at disse
diskusjonene kommer. Det var mange spennende
og gode synspunkter rundt omkring. Det er tydelig at alle er oppmerksomme på at vi her har en
litt glemt gruppe, på mange måter. Det er i hvert
fall en gruppe med stort potensiale og foreløpig
liten deltakelse i Bibliotekarforbundet.
- Høgskolene er trolig den delen av det statlige
tariffområdet der det er flest bibliotekarer. Høgskolene har endret seg mye de siste årene. Er det
spennende å jobbe som bibliotekar på en høgskole?
-Ja, det syns jeg. Og det blir stadig mer spennende. For vår måte å jobbe på endrer seg. Vi går
fra å være et tradisjonelt støtteapparat, til mer
og mer å bli en integrert del i undervisninga og
de daglige aktivitetene på skolen. Dette gjelder
både i forhold til studentene og de faglig ansatte.
Kompetansereformen har stor betydning. Blir den
fulgt opp, har det stor innvirkning på vår måte å
jobbe på.
- Bør BF engasjere seg i slike faglige spørsmål?
- Ja det syns jeg absolutt. Dette angår mye av
dagliglivet til medlemmene i BF, sier Elin Linge
Hermansson til slutt.

- Hva syns du om landsstyrets drøfting av BF-arbeidet på statssektoren?
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Bra med bibliotek som forsidestoff?
Lille juleaften skjedde det som sikkert
mange bibliotekfolk har drømt om - som et
svært ønskelig, men nesten uoppnåelig mål:
Å få en biblioteksak til å bli forsidestoff i en
dagsavis. Nå har det skjedd, og da var det
kanskje ikke så kjempekjekt likevel?
Kommentar: Erling Bergan
Det var lille juleaften at avisa Klassekampen slo følgende sak stort opp på forsida: ”Deichmanske bibliotek sparer penger: Kvitter seg med 192 tidsskrifter”.
Det er hovedutlånet som må gjøre dette fra 1. januar
2004 pga dårlig økonomi, forteller avisa, som illustrerer det hele med eksempler på hvilke tidsskrift som
må ut: New Left Review, Atlantic Monthly, Science,
Wired, Magasinet for fagorganiserte, Skepsis og Kromnytt. Blant annet. Avisa intervjuer avdelingsleder
Greta Bruu Olsen på Referanselitteraturavdelingen ved
Deichman og en skuffet tidsskrift-redaktør. Det hele
er et - journalistisk sett - rimelig greitt oppslag.
Men er det like greitt for oss - sånn bibliotekarisk sett?
Det kan det være. Men vår bransjes tradisjoner med
håndtering av media passer dårlig til sånne oppspill
som Klassekampen kommer med. Det hadde jo passet
utmerket med en BF-leder eller NBF-leder som var påfallende tilgjengelig med et oppfølgingstilbud til denne
avisa, eller media generelt: At de forstår avdelingslederens dilemma, at dette dreier seg om fri tilgang
på informasjon, at dette bare bør kunne gjøres når
gratis ekvivalenter er tilgjengelig på nettet, at bevilgningene til landets folkebibliotek er på et kritisk nivå
mange steder, at det finnes gode eksempler i den og
den kommunen, hvor politikerne har gjort gode bevilgningsvedtak og publikum får et bredt informasjonstilbud. Vinklinga på oppfølginga kan variere, alt etter hva
som er bildet vi ønsker å skape av bransjen, av bibliotekarene, av den generelle situasjonen. Men en oppfølging må det være. Ellers framstår yrkesgruppa som
tafatte og uten strategier for egen bransje.

det med stort
hell i kampen
mot biblioteklov-endr ingene høsten
2002. Men det
har vært for
lite før og etter det. Og NBF er lite til stede med synlige
bibliotekarer i det offentlige rom på nasjonalt plan.
Bibliotekarers håndtering av lokalpressa er av et helt
annet format. Jeg ser ukentlig kjempeflotte oppslag,
fra hele landet. Kanskje de sentrale figurene i bransjen burde dra på studietur på lokalplan, og kjøre en
oppsummeringsrunde, der BF kan bidra med sin ennå
ikke konkluderte kommunikasjonsstrategi-debatt?
Det kanskje beste oppslaget om bibliotek i noe riksmedium i fjor, var trolig det som sto om bokbåten
Epos i Dagbladets ”Magasinet” lørdag 22. november
2003. Kanskje vi nettopp burde satse mer på å få reportasjestoff inn i riksmediene, heller enn nyhetsoppslag. Heller midtsider enn forsider?

Jeg sitter i glasshus, og skal slenge om meg med en
viss varsomhet. For jeg har syslet med kommunikasjonsspørsmål i BF de siste åra. Jeg har ivret for en mer
bevisst og helhetlig strategi. Og jeg har ikke sørget for
at dette arbeidet har kommet i mål. Men så er det da
heller ikke enkeltpersoner som er problemet, det er en
bransjekultur når det gjelder sentrale aktører. Man er
for lite villig til å stikke seg fram som uredd representant for bransjen. BF-leder Monica Deildok og studentleder (dengang, nå BF-styremedlem) Ritha Helland gjorde
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Er det fengselsbibliotekår i år?
ABM-direktør Jon Birger Østby har
utfordret sitt eget organ på en sak
det koster svært lite å vinne fram
på i 2004. Det er snakk om noen
få millioner. Kanskje det er rom for
omposteringer mellom ABM-utviklings
budsjettposter allerede inneværende
år? Siste frist er uansett høstens behandling av statsbudsjettet for 2005.
Tekst og foto: Erling Bergan

Bildet øverst: Frontfigur for fengslesbibliotekarene Anne
Sophie Berge på jobb
sammen med insatt
Thomas i Oslo fengsel
høsten 2002. Bildet
under: Norske Fengselsbibliotekarer United, på konferanse
høsten 2003. Bildet
nederst til høyre:
Politikerne (fra venstre mot høyre) Ola
T. Låhnke, Inga Marte
Thorkildsen og Olemic Thommesen på
samme konferanse.

Høsten 2002 var det et seminar om fengselsbibliotek i
Tønsberg. Konklusjonen var klar: Dette var uhyre viktige
tjenester, utført av et dyktig og entusiastisk personale.
Men bevilgningene var blitt hengende farlig langt etter.
Derfor måtte bibliotekarene komme i nærmere kontakt
med politikerne, slik at dette kunne bli skikkelig forklart.
For det politiske miljøet fikk ikke med seg dette seminaret. Og dermed fortsatte det økonomiske uføret.
I november i fjor var det nytt seminar om fengselsbibliotek. Denne gangen i Oslo, med ABM-utvikling og NBF
som arrangører. Historia ble fortalt om igjen, og denne
gangen med mange politikere til stede. Statssekretærer
fra både Kultur- og Justisdepartementene, og politikere
fra de tilsvarende komitéene på Stortinget, med i alt
fem ulike partier representert. Kampen sto ikke om å
være for eller imot fengselsbibliotek, den sto heller om
ulike måter å være beskjemmet på – over bevilgningenes
sørgelige tilstand.
Statssekretær Yngve Slettholm fra Kultur- og kirkedepartementet sa det slik: ”Fengselsbibliotek er definitivt et

område der vi ikke er gode nok.” Og : ”Dette er et felt
hvor det for oss på politisk nivå ikke er nødvendig å vente
på nye utredninger år etter år. Vi knytter et berettiget
håp til statsbudsjettet for 2005.”
Statssekretær Rita Sletner fra Justis- og politidepartementet sa det slik: ”Det er sterkt beklagelig at nye fengsler blir bygd med bibliotekrom, men uten at det er avsatt
midler til tjenestene. Det er en ubalanse mellom justis og
kultur.”
Stortingsrepresentant Olemic Thommesen fra Høyre sa
det slik: ”Dere spør om hvem som tar ansvaret? Det tar
jeg herved! Vi må få justis og utdanning til å snakke med
hverandre.” Og: ”Her er det reelle gode argumenter å
bære videre. Jeg har fått en utfordring, og tar den videre.
Det har vært godt anvendt tid for oss å delta på seminaret.”
Stortingsrepresentant Ola T. Låhnke fra KrF. sa det slik:
”Her har det vært en serie forsømmelser. Det er på tide
å få dette på dagsorden.” Og: ”Vi må gjøre dette til en
hjertesak.”
Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen fra SV sa
det slik: ”Jeg sitter og gremmer meg.” Og: ”Jeg kommer
til å stille krav om at nye fengsler bygges med bibliotek,
at de har det de er lovpålagt å ha.”
Dermed er det meste sagt. Bordet fanger. I denne saken
har politikerne valget i 2004: Enten innfri eller bli tatt for
kollektiv bløff. Selv om det bare er 13 fengselsbibliotekarer i landet, er vi langt flere som følger med ...
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Vi takker våre forbindelser for
nok et godt Bibliofil-år!

Vi har, i samarbeid med våre kunder, fortsatt satsingen på publikumsrettede tjenester.
Nyheter i 2003 var NettHent (Søke fra Wap-telefon) og KatalogKrydder (forsidebilder, omtale og
innholdsfortegnelse vises blant annet i publikumssøk).
Bibliotekene får dermed stadig bedre løsninger å tilby publikum.
Takk til våre kunder som har vært med på å utvikle og teste de gode løsningene !

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

Hvilke krav skal vi stille til et atlas? Og: Er det noen som innfrir?

Den store atlas-anmeldelsen
Atlaset hører til blant bibliotekets nødvendighetsartikler. Men hvor bevisste er vi når vi kjøper? I min
praksis har jeg lurt på dette med atlas. Hva skiller et
godt atlas fra et dårlig et? Hvor ofte bør de fornyes?
Morten Haugen
Biblioteksjef,
Ørland kommune

Jeg kan ikke huske at vi
drøftet det på bibliotekhøgskolen. For ikke lenge
siden (98/99?), utkom 8-10
verdensatlas samme år, og
jeg husker at jeg sendte ut
et spørsmål på e-postlista:
”er det noen bibliotek som
har gjort en samlet evaluering av alle atlasene, og
gjort seg opp en mening
om hva som er bra?”. Det var det visst ikke, og det
er vel det som har ført meg hit. Jakten på en evalueringsmetode for atlas.
Det er i dag fire aktører på markedet med atlas
for allmennheten (i motsetning til skoleatlas): Gyldendal, Kunnskapsforlaget, Orion og Cappelen. Det
er bare Kunnskapsforlaget som utgir Norgesatlas.
(Cappelen utgir til gjengjeld fine serier med veikart og kartbøker.)
Etter ha lest de seks atlasene jeg har hatt foran
meg, tror jeg at jeg vet hva som utmerker et godt
(verdens)atlas:
• Omfang og bokas størrelse
• Kartene bør overlappe, slik at relevante studieobjekt framstår i sin logiske sammenheng
• Gode oversiktskart over verdensdelene
• Målestokk. Detaljerte kart er bedre enn overfladiske kart.
• Områder som er viktige sett med norske øyne
bør ha en finere målestokk. Sånn er det bare;
den som vil ha like detaljerte kart over Tibet
som over Danmark, får kjøpe et utenlandsk
atlas.
• Og motsatt: enhetlig bruk av målestokk gjennom atlaset er også viktig, det er ingen grunn
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til at Chile skal framstå i annen målestokk enn Angola.
• Fargebruken i de geografiske kartene
bør i størst mulig grad virke intuitivt
logisk
• Kart og register må bruke navneformer
som er vanlige i Norge
• Åpenhet og refleksjon rundt tema projeksjoner er viktig (jfr rammetekst)
• Tilleggsmateriale – som gjør atlaset
mer interessant som ”lesebok” - er et
gode, både naturgeografi, demografi
og flagg og fakta

Norsk freske
Store Norgesatlas fra Kunnskapsforlaget
er et eksempel på hva forlaget Dorling
Kinderley kaller ”additional authority”. Et
samarbeid med Statens kartverk og Den
Norske Turistforening gir gode forutsetninger for å framstå som autoritativt.
Hovedkartdelen er 1:225.000 – (for å anskueliggjøre dét, så er Mjøsa akkurat for
lang). Denne 4. utgaven har i tillegg fått på plass
en oversiktsdel med kart 1:700.000 (ny anskueliggjøring: Kragerø og Brumundal på samme kartside)
Forlagsredaktøren var fornøyd med denne produktutviklingen, fordi man lettere får helhetlig oversikt
over regioner uten å bla. Det er egne kart over
polarområdene. Navnene på kartet følger vedtatte
navneformer, med noen tilføyelser, trolig de kjente
Turistforenings-kjepphestene. Det er separate registre for de to hovedkartseriene, upraktisk synes
jeg. Atlaset har overlapping, for å gjøre det lettere
å bla om, i hovedkartdelen er den 1 cm vertikalt
og 1,5 cm horisontalt. I oversiktskartene er den
større.
Atlaset består av 185 sider hovedkart, 85 sider register, 35 sider bykart, og 60 sider ”ekstramateriale”. Ekstramaterialet omfatter 11 satelittfoto med
forklaringer, 14 temakart (jordarter, årsnedbør, bosetting osv) og noen gamle kart i faksimile. Fylkesvise oversikter over kommunevåpen, innbyggertall
og areal er kjekt å ha, sammen med 4 sider ”Norge i
tall”. Det er lister over største sjøer, breer og øyer,
lengste elver, fjorder, tunneler og broer, minste og
største kommuner, osv.
Jeg er trygg på dette atlaset. Det gjør nytten. Det
eneste jeg savner er fargekoder i yttermargen i de
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enkelte seksjonene, for å gjøre det lettere å bla seg
fram. (Jeg noterte en trykkfeil: Ett temakart mangler symboler. Det vil sikkert bli korrigert med innstikk.)

Ut i verden via Sverige
Cappelens verdensatlas er basert på et kartgrunnlag fra forlaget Liber i Sverige (pussig nok en
konkurrent til Cappelen-eieren Bonnier). Boka har
oversiktskart over alle verdensdelene på forsatsen,
med sidehenvisning til enkeltkart. Hovedmålestokkene i Europa er 1:2 mill og 1:4 mill; mens det for
verden for øvrig er 1:5 mill og 1:10 mill. Vi får 13
storbykart, 14 sider geografiske fakta (klima, befolk- 
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Projeksjon
Det er lenge siden Mercators projeksjon skamløst fortalte oss
at Grønland angivelig hadde større areal enn Afrika. Det fleste
atlas i dag bruker et bredt spekter av ulike projeksjoner. Jeg er
ikke imponert over hvordan atlasene presenterer problemene
rundt projeksjon. Orions verdensatlas bruker to sider, og Cappelens atlas bruker én side. Cappelen er best, og viser flest
ulike projeksjoner, men bare Orion viser Peters projeksjon,
som ofte brukes som ’motstykke’ til Mercator. Verken Kunnskapsforlaget eller Gyldendal skriver om dette. Til gjengjeld er
disse atlasene alene om å gi opplysninger om hvilken prosjeksjon som brukes for hvert kart.
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ning, internasjonale organisasjoner og lignende),
og et eget Norgeskart i
målestokk 1:800.000. Fargene i kartene er mellomsterke.

med de andre atlasene blir de i overkant sterke,
synes jeg.

Overlapping mellom kartene forekommer for å
gi meningsfulle utsnitt
av regioner, men ikke i
ekstremt grad, og mest
i Europa. Registeret gir
oppslag på flere navneformer, både Calcutta/
Kolkata og Beijing/Peking. Registeret bruker kjente
norske former (Kapp det gode håp), mens for eksempel Ciudad de Mexico verken står på C eller
under Mexico City, men bare som Mexico.

Overlappingen mellom kartene er meget beskjeden.
Det kan synes som om det er viktigere å få dekket
hele verden, enn å la hvert sted komme til sin rett.
En god del overlapping i Europa. I registeret finnes
Calcutta, men ikke Kolkata; både Beijing og Peking,
Kapp det gode håp; og både Mexico City (med sehenvisning), Mexico, Ciudad de og Ciudad de Mexico.

Atlaset har 14 sider flagg og fakta, og 12 sider om
solsystemet og universet. Nesten ingen temakart
over naturgeografi, demografi el.l.

Cappelen utgir også et enklere atlas, men Cappelens atlas hele verden har ikke noe i biblioteket å
gjøre! Punktum og utropstegn. Dette er et bruksatlas for tv-kroken, for den som vil undersøke om
Usbekistan ligger øst eller vest for Kasakhstan.
Registeret, med ukjent antall oppslagsord, følger
de samme prinsippene som Cappelens store atlas.
Ikke noe ekstrastoff, men en morsom ting er det
riktignok her: oversiktskartene over verdensdelene har en liste med ”høyeste, lengste og største”. I privatmarkedet er det nok behov for et slikt
enkelt atlas, men jeg ser ikke for meg hvilke bibliotek som er så små at de kan nøye seg med
dette.
Orions store verdensatlas er produsert i samarbeid med ICA förlaget i Sverige. Boka har verdenskart på forsatsen, med sidehenvisning til
enkeltkart. Hovedmålestokk i Europa er 1:2,5 mill.
og 1,3 mill, i USA 1:4 mill; mens det for verden
forøvrig er 1:10 mill (varierende med 1:11 mill
og 1:12 mill). Egen Norden-seksjon, 1:1 mill. (Innholdsfortegnelsen oppgir ikke målestokk for de
enkelte land/kart, det gjøres i de andre atlasene). Fargene i kartene er sterke, sammenlignet

To italienske søstre
Kunnskapsforlaget og Gyldendal bruker det samme
kartmaterialet fra italienske Instituto Geografico De
Agostini. Og gjengir det i
samme målestokk og bokformat. Men Kunnskapsforlaget gjør mest ut av det!
Også Store verdensatlas
har verdenskart på forsatsen, med sidehenvisning
til enkeltkart. Hver verdensdel har oversiktskart i
1:25 mill og 1:10 mill, mens hovedkartene er i 1:10
mill og 1:5 mill. I Europa brukes flere målestokker,
men 1:2,5 mill er det vanligste. Det er egne Norgeskart, i 1:1 mill. 70 bykart gjør dette til det beste
atlaset også i så henseende. Det er brukt en svak,
nesten pastellaktig fargeskala i kartene.
Atlaset har en 48 siders ’tematisk del’, med demografi, ressurser og kommunikasjon. Sammenlignet
med andre atlas er denne temadelen svak på naturgeografi, og har heller ingen seksjon med flagg og
fakta.

Atlas-varianter
Rent språklig kan atlas bety flere ting. Atlas over menneskekroppen. Atlas om kataloger over sykdomsvarianter (ugh! ikke for pyser), og atlas over verdensrommet. Et atlas over verdensrommet
forteller selvsagt ikke så mye om hva som er hvor, og om hvor langt det er dit, men om Hva Som
Finnes.
Damm forlag utga i 2003 et Damms store atlas over universet. Boka er oversatt fra italiensk, og
det står utvilsomt kompetente fagfolk bak. Boka vil likevel først og fremst bli husket for sine mange
utbrettssider, som ofte er nødvendige for å få fram de gedigne illustrasjonene.
En annen atlas-variant, er de hvor nasjonalstatene utgjør disposisjonen og hovedfokus i verket.
Damms illustrerte verdens land er 2. utgave av en opprinnelig engelsk faktabok. Hvert land får fra
6 til 1/3 side, (det normale er 1 side pr land), med kartutsnitt av landet, fotografier, tabeller, figurer
og ”pedagogiske tegninger” – der fotografiapparatet ikke nådde fram. Opphavsforlaget er Dorling
Kindersley, og boka er nyttig og informativ, og et godt eksempel på hvor bra deres konsept er på
sitt aller beste.
I tillegg til land-sidene er det oversiktssider om verdensdelene, og temasider om bl.a. geologi, handel, religion, helse og klima.
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Tam Tam

Det er meget omfattende overlapping, kombinert
med utsnitt i større målestokk av sentrale områder.
Grundigst i USA: NY og San Francisco er på fire kartblad hver; men også Bangkok, Dehli og Tokyo finnes
på tre kart hver.

Stadig flere bibliotek velger
Bibliotekenes IT-senter som sin samarbeidspartner

Ikke nødvendigvis
fordi vi er størst ...

Det er to separate registre, ett for hovedkartene
og ett for bykartene. Registeret virker sørgelig inkonsekvent på mine testnavn. I byregisteret finnes
Calcutta, men ikke Kolkata. I hovedregisteret er det
omvendt. Dessuten både Beijing og Peking, Kapp det
gode håp; og Mexico (med se-henvisning) og Ciudad
de Mexico.
Gyldendals store verdensatlas er, enkelt sagt,
Kunnskapsforlagets verdensatlas uten bykartene, og
med en annen temadel. Det vil si at opplysningene
om målestokker, overlapping, register er de samme
som ovenfor. Temadelen er kortere, 32 sider, og er
helt ulik Kunnskapsforlagets. Den har sterkere vekt
på naturgeografi og økologi enn det andre.

Størrelsen har betydning

Aktuelle atlas
Store norgesatlas
Kunnskapsforlaget. 4. utgave 2003. 373 sider.
(148 kartsider 50.000 registernavn). 38x27 cm
898 kr (se pakketilbud)
Cappelens verdensatlas
Cappelen. 4. utg. 2003. 272 sider. (150 kartsider 60.000 registernavn) 33x25 cm 429 kr
Cappelens atlas hele verden
Cappelen. 2 (?) utgave 2003. 145 sider (85 kartsider ?? registernavn) 30x21 cm 298 kr
Orions store verdensatlas
Orion. 7. utg. 2003. 276 sider (152 kartsider. ??
registernavn) 34x24 cm 348 kr
Store verdensatlas
Kunnskapsforlaget. 2. utgave. 2003. 408 sider
(216 sider kart, 90.000 registernavn) 38x27 cm
798 kr (pakketilbud med Verdenssatlas 1390
kr)
Gyldendals store verdensatlas
Gyldendal. 2. utg. 2003. 328 sider (184 kartsider, 70.000 registernavn) 38x27 cm 599 kr
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Konklusjonen må bli at Kunnskapsforlagets og
Gyldendals verdensatlas er de beste. Atlasene
har noen mangler, særlig springende målestokker
på Europakartene og inkonsekvens i registeret.
Jeg savner en drøfting av projeksjoner, og flagg
og fakta-sider. Men når jeg legger atlasene ved
siden av hverandre, så er det helt tydelig at store
ark og finere målestokk er de viktigste konkurranseelementene ved et atlas, så lenge kvalitetssikringen er på plass for øvrig.

Størst betyr
også bedre sikkerhet.
Vårt unike tilbud ”Sentral drift” gir deg
en stabil og sikker løsning der systemet
ditt kjøres på våre sentrale servere.
Tilgang til systemet går via enkel
programvare over Internett. Dermed
får du et stabilt driftsmiljø med alle
driftsrutiner ivaretatt og lite nedetid.
Kravene til ditt utstyr er betydelig
mindre enn ved en lokal installasjon.
Alt i alt betyr dette lavere og ikke minst
forutsigbare kostnader.

– der svarene finnes...

Håndbok i barnebibliotekarbeid
Bibliotekmiljøet er lite, noe som gjør at også barnebiblioteksmiljøet er svært lite. Derfor er dette en veldig
vanskelig bok å anmelde. Jeg kjenner, eller vet hvem
de er, de aller fleste som er involvert i denne boken.
Jeg er kjempeglad for at jeg med hånden på hjertet
kan si at denne boken bør leses av alle som har
den minste befatning med emnet.
Tonje Helene Farset Eliassen
Bibliotekkonsulent
På baksiden står det at målet med boken er å
fokusere på noen av feltene som barnebibliotekarer og andre formidlere av barne- og ungdomsbøker arbeider med til daglig. Det er en vanskelig
og stor oppgave redaksjonen av denne boken har
tatt på seg, men jeg syns de har klart utrolig
mye.
Boka er underholdende, engasjerende og inneholder mye spennende lesestoff. Jeg leser lite
faglitteratur, jeg innrømmer det. Mitt hjerte ligger i skjønnlitteraturen. Men av og til kommer
det en fagbok man bare er nødt til å lese, og
dette er en av det slaget.

En del av stoffet var kjent for meg,
da jeg har hørt noen av artikkelforfatterne holde foredrag rundt omkring. Det som gjør denne boken
så utrolig morsom å lese er at den
er aktuell for oss som arbeider
innen fagfeltet. For oss barnebibliotekarer er dette en bok som inneholder oppdatert kunnskap og som
ikke bare gir oss det historiske perspektivet på tingene.

Redaksjonen har prøvd å favne
mange sider ved arbeidet innen feltet barnebibliotek. Det syns jeg de har greid bra. Jeg har lest og
lært om tegneserier, diktning, medier og påvirkning, ”generasjon nett” på biblioteket og internasjonalt barnebibliotekarbeide, bare for å nevne
noe.
Skal jeg trekke frem høydepunkter fra boken må
det aller først bli artikkelen til Rikka Bjølgerud
Deinboll fra 1927 som er en fantastisk perle. Det
som slo meg da jeg leste artikkelen hennes var at
vi gjør faktisk omtrent det samme i dag som de
gjorde den gangen.
Videre var det spennende å lese artikkelen til
Svein Nyhus. Det har selvfølgelig sammenheng
med min store pasjon for billedbøker, jeg innrømmer det. ”Tretten punkt om formidling” av Bente
Bing Kleiva og Per Olaf Kaldestad var også en
fin oversikt som ga mye input til oss billedbokelskere.
Eli Frisvold skriver om BUF-historie noe som jeg
syns var ekstra morsomt. Hun fulgte historien til
BUF helt opp til 2003. Ikke bare historisk men også
aktuelt.
Det er så populært med ”ekstra bonus effekter” særlig finner vi dette fenomenet på DVD filmene.
Denne boken har også en liten bonus bakerst i
boken. Jubileumssangen til BUF sitt 40 års jubileum, ”Biblå”. Den bør alle i det minste lære refrenget på.
Skal jeg pirke litt, så syns jeg kanskje tittelen
er det dårligste med hele boken. Jeg skjønner at
den skal ta opp arven fra Deinbolls ”Håndbok i
norsk barnebibliotekarbeide” fra 1927. Men dette
er etter min mening ikke en håndbok som man kan
bruke som opplæring innen barnebibliotekarbeid.
Dette er en flott bok som sier noe om hva som har
skjedd og skjer innen det enorme fagområde barnebibliotekarbeid er i dag.
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Hvordan gikk fjoråret for Bibliotekaren?
Jo takk, ganske bra. Vi begynte året
med å rapportere om bibliotekfolkets
flotte fakkeltog til forsvar for biblioteklova. Og vi avsluttet med en
spennende artikkel om behovet for bibliotekarkompetanse i framtida. Mellom disse har det vært et bredt
spekter av saker.
Erling Bergan, redaktør

Bibliotekaren har blant annet hatt oppslag om: Hvordan BF bør organisere seg for å takle forhandlinger
på lokalt plan. De nye utfordringene når det gjelder
pensjon. Biblioteklovas midlertidige skjebne. Bruk
av stillingskoder på videregående skoler. Prosjektarbeid i bibliotekarutdanningene. Prioriteringene
i ABM-utvikling. Sensur og personvern i amerikanske bibliotek – og i norske. Nordnorsk bibliotekkonferanse i Kirkenes. Vårt eget landsmøte i Asker.
Engelske læringssentre. Nedbemanning i Halden,
Sarpsborg og Bærum. De nye bibliotekarstudentene
i Oslo. Bibliotekarers forhold til informasjonskompetanse i læringsprosessen. Og mye annet!
Økonomisk gikk det bra. Abonnementsinntektene er
omtrent som budsjettert, mens annonseinntektene
er godt over budsjett. Det siste skyldes ikke stillingsannonsene, som er redusert til en brøkdel av
hva det var for noen år siden. Systemleverandørene har funnet Bibliotekaren som et godt og rimelig
organ for å henvende seg til bransjen, og de annonserer en god del. Forlagene kom også inn som
annonsører i Bibliotekaren i fjor høst. Utgiftene til
trykking holder seg på et kontrollert nivå, takket
være innhenting av tilbud fra ulike leverandører og
nøktern bruk av farger. Posten tar seg mer betalt
for å distribuere bladet, men det vil merkes mest i
2004. Alt i alt holder vi budsjettet godt i 2003.
Bibliotekaren har fra starten av i 1993 blitt satt opp
av redaksjonen selv, direkte på skjerm. Vi brukte
PageMaker fram til høsten 2001, da vi gikk over
til InDesign. Trykkeriet får tilsendt filer med ferdig
sats, noe som gir god kontroll over det ferdige produktet og kort produksjonstid. I fjor lagde vi pdfversjoner av alle nummer fra september 2001 og
fram til i dag. Disse er lagt ut på BFs nettsider. Vi
har også kommet et godt stykke videre i å få indeksert artiklene i Bibliotekaren, men emneordsetting

av innførslene for 1993-1999 og full registrering av
2002 og 2003 gjenstår. I løpet av 2004 planlegger vi
å få gjort alle Bibliotekarens artikler 1993-2003 søkbare på internett.
I mange år har vi tatt bilder ”på gamlemåten”, og
fått disse digitalisert i fotobutikken. Høsten 2003
tok vi skrittet over til digital fotografering. Det gir
oss noe mer kontroll over bildene og raskere overføring til data. Men fremdeles er nok personen bak kameraet viktigere enn selve kameraet, når man skal
ta gode bilder. Så selv om bildene i Bibliotekaren
gjennomgående er på et høyere kvalitativt nivå nå
enn for ti år siden, så har respekten for gode profesjonelle fotografer økt enda mer.
Et viktig moment ved Bibliotekaren, som ikke skiller
dette bladet fra andre i bransjen, er at det er for
få av kollegaene som skriver. Arbeidstida krever sitt
og fritida skal jo helst være fri tid. Så når skal man
få tid? Dette er et vanlig svar når vi ber om innlegg. Men det kan nok være en annen grunn også:
De fleste spørsmål i bransjen har blitt mer komplekse, og bibliotekarer har kanskje hatt en tendens til å ytre seg med kvanitativ argumentasjon og
ja/nei-spørsmål. Dessuten er en replikk-veksling på
postlista mindre bindene og kravene til kvalitet der
er ofte svært lave. En tidsskrift-artikkel kan derimot fortone seg som et stykke krevende arbeid som
mange vegrer seg for å ta på seg. Fjoråret brakte
ingen vesentlig endring i dette bildet, som blir en
utfordring å gjøre noe med i 2004.
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YS om arbeidsinnvandring
Utvidelsen av EØS og spørsmålet om økt
arbeidsinnvandring til Norge, opptar mange.
Problemstillingen har vært behandlet både
i YS’ sentralstyre og representantskap. YS’
synspunkter er til dels blitt gjengitt i
media, men hverken i sin helhet eller med
henvisning til vurderingene som er gjort.
Jeg tror derfor det kan være nyttig å
komme med en utdypning av dette.

Et vesentlig poeng i denne vurderingen er skillet
mellom arbeidsinnvandring og fri flyt av tjenester. I denne omgang har sentralstyret kun sett
på arbeidsinnvandring og ikke på tjenestesiden.
Dagens EØS-regler om anbud innebærer at tjenesteytere i andre land kan levere anbud på
oppdrag i Norge, typisk innen bygg og anlegg.
Spørsmålet er knyttet til om dette vil medføre
stor grad av sesongarbeidere, bygningsarbeidere eller liknende som har sitt arbeidsforhold
regulert i eget land og ikke i Norge. I motsetning til ordinære arbeidsinnvandrere som i utgangspunktet søker seg jobb i Norge hos norske
arbeidsgivere.

Randi Bjørgen, YS-leder

Det vil bli omfattende å gå gjennom hele vurderingen som lå bak Sentralstyrets vedtak. La
meg bare nevne at erfaringer fra tidligere EUutvidelser, som alltid har vært med nye fattigere land, er at arbeidskraften flytter lite på
seg – også til de rikeste landene.

I YS’ prinsipprogram står følgende: ”I Norge er
det i dag mangel på arbeidskraft innen mange
yrker, og behovet vil ikke bli mindre i fremtiden. YS vil derfor åpne for arbeidsinnvandring
også fra land utenfor EØS-området. Utenlandske arbeidstakere skal ansettes på de samme
vilkår som alle andre yrkesaktive i landet. I tillegg må det satses betydelig på å utnytte og
utvikle ressursene blant minoritetsgruppene
som allerede bor i Norge:”
Dette er YS’ faglig-solidariske og prinsipielle
grunnlag å drøfte slike problemstillinger på. I
forbindelse med EUs utvidelse østover, er det
imidlertid snakk om hvorvidt man skal kreve
overgangsordninger på inntil 7 år. Det dreier
seg følgelig ikke om å åpne for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området.
Da spørsmålet skulle behandles i YS’ sentralstyre ble det utarbeidet en grundig vurdering av mulige fordeler og særlig ulemper
ved arbeidsinnvandring. Spesiell oppmerksomhet ble naturlig
nok viet faren for sosial dumping og ”oversvømmelse av billig arbeidskraft”. Samtidig ble
det vurdert en rekke tiltak på
både nasjonalt og internasjonalt
plan. Det ble også drøftet hvilken rolle vi som arbeidstakerorganisasjon kan spille.
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Etter en totalvurdering fattet sentralstyret følgende vedtak mot annen nestleders stemme,
men med stemmen til representanten fra YS
Privat: ”Notatets foreslåtte krav og tiltak oversendes regjeringen som YS’ krav mht. EU-utvidelsen og arbeidsinnvandring til Norge. Dersom
disse tiltak ikke fungerer etter sin hensikt, vil
YS med henvisning til EØS-avtalen, kreve innført overgangsregler i etterkant.” La meg presisere at annen nestleders poeng var at det var
representantskapet som skulle behandle denne
saken og ikke sentralstyret. Det var således ikke
en stemme mot innholdet i forslaget til vedtak.
Dette fremkommer av stemmeforklaringen som
er vedlagt protokollen fra møtet.
Sentralstyret har vedtatt ikke å kreve overgangsordninger i første omgang. Imidlertid har
YS oversendt Regjeringen krav og forslag til
tiltak som må følges opp. Dermed har sentralstyret vært i stand til å etterleve prinsipprogrammet, samtidig som vi har
satt klare betingelser til dette.
Allerede nå ser det ut til at
Regjeringen konkret vurderer og
faktisk følger opp kravene våre.
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For dem som tviler på at man kan
gjøre noe i etterkant, er det betimelig å vise til EØS-avtalens regler for beskyttelsesmekanismer.

Illustrasjonsfoto: Erling Bergan

Hvis de nåværende EØS-medlemslandene ved
utvidelsen eller i løpet av de første syv årene
åpner arbeidsmarkedet fullt ut, vil reglene i de
to første årene rettslig sett være nasjonale regler. Eventuelle innstramminger i denne perioden vil skje på nasjonalt grunnlag.
Eventuelle innstramminger etter denne perioden vil derimot kreve bruk av beskyttelsesmekanismen som tillater at reglene om fri
bevegelse settes til side. Dette kan skje dersom en medlemsstat utsettes for eller forventer forstyrrelser på arbeidsmarkedet som vil
kunne utgjøre en alvorlig risiko for levestandarden eller sysselsettingen i en bestemt region
eller et bestemt yrke.
Norge kan altså ta beslutningen om å sette EU/
EØS-reglene til side og avgjøre varighet og omfang av beslutningen på nasjonalt grunnlag.
I realiteten dreier debatten om eventuelle overgangsordninger seg om hva som skal skje i perioden 3 – 5 år etter utvidelsen. Politikken som
føres i de to første årene vil uansett anses som
nasjonale regler. I perioden 5 – 7 år etter utvidelsen vil det være betingelsene for bruk av
beskyttelsesmekanismer som ligger til grunn.
Etter syv år er overgangsperioden avsluttet.

en rekke forslag la redaksjonskomiteen frem
følgende forslag til formulering på dette punktet: EU utvidelsen og problemstillingene omkring arbeidsinnvandringen til Norge vil også
i 2004 være høyt prioritert. YS er opptatt av
at Regjeringen følger opp de foreslåtte krav
og tiltak som YS har oversendt. Dersom tiltakene ikke fungerer etter sin hensikt vil YS med
henvisning til EØS-avtalen, kreve innført overgangsordninger. Dette forslaget fikk tilslutning
fra 20 av YS’ 21 forbund.
Jeg har respekt for den utrygghet mange føler
i dette spørsmålet, og kan forsikre om at jeg
skal følge opp de vedtak som er fattet i sentralstyret og i representantskapet. Ingen av oss
ønsker sosial dumping eller forvitring av faglige
rettigheter og arbeidsvilkår for øvrig. På den
andre siden er jeg også opptatt av å bidra solidarisk til å øke arbeids- og levestandarden i
land hvor arbeidstakere ikke har de samme rettigheter og muligheter som i Norge.
Denne debatten er neppe avsluttet med dette.
Jeg håper imidlertid at vi skal erfare at frykten
vår blir ubegrunnet, at YS’ krav og forslag til tiltak følges opp og fungerer. Sammen skal vi bidra
til å videreutvikle norsk arbeids- og samfunnsliv
til de beste for alle som tar del i det.

Denne saken ble også behandlet på YS’ representantskapsmøte 1. desember, blant annet
i forbindelse med handlingsplanen for 2004.
Etter at forbundene i YS privat hadde fremmet
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Bøker om matematikkundervisning
Marit Johnsen Høines
Begynneropplæringen
Forfatteren viser hvordan barns
uformelle språk og matematiske
innsikt gir bakgrunn for å lære
matematikk. Teksten er bygget
opp ved hjelp av eksempler fra
praksis.

Pris: 325,–

Ida Heiberg Solem
Elin Kirsti Lie Reikerås
Det matematiske barnet
Boken handler om hvordan
barn i samspill med andre,
bruker, språksetter og utvikler
matematikk. Den tar også for
seg den voksnes matematiske
og didaktiske forståelse av
dette.

Pris: 330,–

Geir Botten
Meningsfylt matematikk
Boken henvender seg til alle som
er opptatt av matematikkfaget
– lærere, studenter, foreldre.
Forfattereren tydeliggjør
hvordan arbeidsformer, språk og
kommunikasjon og samarbeid
spiller en sentral rolle i all læring.
Her er mange ideer til hvordan
en kan gjøre faget engasjerende.

Pris : 320,–

Forskningslitteratur
Simon Goodchild
Student’s Goals

Stieg Mellin Olsen
Samtalen som forskningsmetode

210,–

This is an original and
groundbreaking ethnographic
study of a classroom. It has the
audacity to address the central
object of mathematics education
research: the mathematics
classroom. It synthesises
theories and methods from
across education and the social
sciences … it delivers a powerful
picture of a vital microcosm,
with social and educational
implications.

Stieg Mellin Olsen
Mathematics Education – Women`s Talk

210,–

Kjetil Steinsholt
Utsyn mot vitenskap og forskning

250,–

T. Tiller, A. Sparkes, S. Kårhus & F. Dowling
The Qualitative Challenge

298,–

Pris: 325,–

Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og informasjonsstudiene
21. januar

Dagsseminar i samarbeid med NOLUG: Tittel: Power Searching With the Experts: How
to Make the Most of the Web and Online Sources.
26.–28. januar: Søkekurs for fjernstudenter. Del 1.
13. februar:
Kari Skjønsberg-dagen 2004. Barne- og ungdomslitteraturkonferanse. Tema: Det mannlige blikket.
8.–10 mars:
Søkekurs for fjernstudenter. Del 2.
15.–16. april:
Katalogisering i NORMARC. Innføring og katalogisering.
14.–18. juni:
Grunnkurs B. Bibliotek- og informasjonskunnskap, med vekt på søkeverktøy og databaser i
referansearbeidet.
Videreutdanningstilbud:
2004: Videreutdanning i referansearbeid og digitale bibliotek. Deltidsstudium. Studiet består av:
MODUL 1: Referanseutvikling. - om organisering av digitale og fysiske spørretjenester (Våren 2004: uke 4, 12 og 22)
Deltakerne vil lære å vurdere, planlegge, utvikle og drifte spørsmåls- og veiledningstjenester i bibliotek og tilsvarende
institusjoner. Gjennom studiet skal studentene få god innsikt i organisering og drift av digitale spørrekasser og referansenettverk. De skal lære om kvalitetssikring av spørretjenester og få innsikt i økonomiske modeller for drift av
spørretjenester. De skal også få økt kompetanse i brukersamtaler (intervjuing) og pedagogisk veiledning.
MODUL 2: Informasjonssøking (Høsten 2004)
Hver modul gir 15 studiepoeng og kan søkes separat. Søknadsfrist: Snarest, løpende opptak (fram til 6. januar) for modul
1. Pris: Kr. 2.000,- + semesteravgift (Søknadsfrist for modul 2 annonseres senere)
For nærmere opplysninger om kurs og videreutdanning, se http://www.hio.no/enheter/jbi/kurs
Påmelding til alle kurs: kurs@jbi.hio.no eller tlf.: 22 45 26 10. OBS! Til kurs/utdanninger med søknadsfrist: bruk
elektronisk søknadsskjema: http://www.jbi.hio.no/kurs/skjema , eller ta kontakt med kurskonsulent Kristin Skorpen ,
kurs@jbi.hio.no, eller tlf. 22 45 26 10 for tilsending av dette.
Det tas forbehold om programendringer.
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Tidene skifter
– tenk annerledes
Medlemsfordeler
Vi er her for deg.

Abonner på Klassekampen:

Ragnar, Nina Anette og Janike besvarer spørsmål

Kontakt oss på tlf. 22 05 95 72,
e-post: abonnement@klassekampen.no eller
www.klassekampen.no

om dine medlemstilbud på forsikring, lån og
sparing i Gjensidige NOR.

Ring 21 01 39 39
eller kontakt oss på post@ys-medlemsfordeler.no

Introduksjonstilbud:
3 mnd. kr 505,- Spar kr 105,6 mnd. kr 1010,- Spar kr 210,-

Viktig kunnskap
En lesefest for voksne. En gullgruve for ungodom. Et must for biblioteket.
KORT OG GODT-serien: Små (pocket), slanke (124–150 s),
billige (125 kr)* og spekket med vesentlig informasjon, lærdom
og aha-opplevelser. Velskrevne og lettleste.
* Kjøp direkte fra oss og få 20% rabatt f.o.m. 2. eks uansett tittel i serien!

www.frittogvilt.no/kortoggodt/bibliotek
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Ledig stilling?
”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!
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Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

www.bibforb.no
Bibliotekaren
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Bibliotekarforbundet
INNMELDINGSSKJEMA
Navn

Født

Adresse

Tlf.

Postnr.

Poststed

E-post:

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Yrkesaktiv
Student
Ikke yrkesativ

Arb. giver

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Adresse

Tlf.
Faks.

Postnr.

Poststed

Ansiennitet fra

Stilling

Stillingskode

Dato

Lønn/Lønnstrinn

Stillingsandel

Signatur

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:
Ikke-yrkesaktive:
Studenter:

1,32 % av bruttolønn. (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 3840 pr. år.)
kr. 250 pr. år.
kr. 100 pr. skoleår.

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

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

Styremedlemmer
Hanne Brunborg
Gol bibliotek
Ritha Helland
Bibliotekstudent
Lone Johansen
Malakoff videregående skole
Richard Madsen
Sørfold folkebibliotek
Klaus Jøran Tollan
Høgskolen i Hedmark

Nestleder
Mona Magnussen
Universitetsbiblioteket i Tromsø
Breivika, 9037 Tromsø
Tlf. jobb:
77 64 41 49
Faks:
77 64 45 90
Mobil
41 21 21 55
E-post: mona.magnussen@ub.uit.no

Varamedlemmer
Olga Skrinde, Fylkesbibl. i Akershus
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri S. Haugan, Levanger bibliotek
Roger Dyrøy, Direktoratet for
samfunnstryggleik og beredskap
Signe Witsø, Høgskolen i Sogn
og Fjordane

Fylkeslagene:
Finnmark

Sogn og Fjordane

Vestfold

Lillian E. Rushfeldt
Vadsø videregående skole, Boks 610, 9811
Vadsø
Telefon: 78 95 56 63
Telefaks: 78 95 28 50
E-post: lillian.rushfeldt@ffk.no

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

Hanne Sveen
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Storgata 16, 3126 Tønsberg
Telefon: 33 35 49 31
Telefaks: 33 35 49 69
E-post:
hannes@tonsberg.folkebibl.no

Troms

Hordaland

Buskerud

Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek,
Boks 752, 9258 Tromsø
Telefon: 77 68 37 02
Telefaks: 77 65 74 14
E-post: stine@tromso.folkebibl.no

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

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

Nordland

Rogaland

Hedmark og Oppland

Aasa Storlien
Brønnøy bibliotek,
8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 20 50
Telefaks: 75 01 20 01
E-post: aasa.storlien@bronnoy.kommune.no

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

Elin Linge Hermansson
Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning
Holsetgt. 31, 2318 Hamar
Telefon: 62 51 76 62
Telefax: 62 54 24 95
E-post: Elin.Hermansson@luh.hihm.no

Trøndelag

Agder

Østfold

Liv Vikan
FoU-avdelingen,
Sykehuset Levanger, 7600 Levanger
Telefon: 74 09 83 36
Telefaks: 70 09 85 00
E-post: liv.vikan@hnt.no

Gro Heidi Råmunddal
Høgskolev. 24
4640 Søgne
Telefon: 38 16 76 54
E-post: groheidi@c2i.net

Anne Woje
Fredrikstad bibliotek,
Boks 100,
1601 Fredrikstad
Telefon: 69 38 34 33
Telefaks: 69 38 34 34
E-post: acwo@fredrikstad.kommune.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

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
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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@fia.akershus-f.kommune.no

B-blad
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Sitatet:
”Så til en hjertesak. Det er flere som har nevnt biblioteknedleggelser, som er et stort problem for Kultur-Norge.
Jeg tror Kultur-Norge trenger en bibliotekmotor for å klare å få til en spennende utvikling på biblioteksiden.
Den motoren skal ikke ligge så langt herfra – like nede i gata. Jeg har et intenst ønske om at Oslo kommune og
staten fort blir enige, slik at en kan komme i gang med å lage den motoren. For skal vi unngå nedleggelser av de
små bibliotekene, må det skje spennende nytenkning, utprøving og nye arbeidsmåter på biblioteksektoren. Det
kan først og fremst skje ved at vi lager en skikkelig bibliotekmotor, og at den blir liggende på Vestbanen.”
Trine Skei Grande (Venstre) under Stortingsdebatten om statsbudsjettet 11. desember 2003.

