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Biblioteka og ytringsfridomen  

- På alle kulturfelt ser ein tendens til at på tross av ein enorm bredde 
som finns der, er det berre ein smal del som blir synleg. Bestseljarlis-
ter, bokklubbar, kjendisblad og fjernsyn definerer i stor grad kva som 
er rådande på marknaden. Biblioteket representerer det siviliserte 
alternativ til marknadens jungel, hevder Svein Arne Tinnesand.

Postboks 9102, 3006 Drammen   •   Tlf: 32 88 70 10   Fax: 32 88 58 55
www.bibliotekservice.no   •   fi rmapost@bibliotekservice.no

-et godt valg

  5
Forbundsstyrets septembermøte

Forbundsstyret har etter hvert gjort det til en tradisjon å samles til 
styreseminar før styremøtet en gang i året. Det gir anledning til å 
drøfte en del spørsmål på en bredere måte enn et ordinært styremøte 
tillater. Og det sveiser forbundets øverste tillitsvalgte sammen gjen-
nom felles turgåing, matlaging, god drikke og beinhard kamp om sei-
eren i Trivial Pursuit. 
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Lederen har ordet
Justreringsoppgjøret i staten er omsider klart. Bibliotekarforbundet må være tilfreds med at vi har klart 
å få ut et lønnstrinn til både 1178 Avd. bibliotekar og 1077 Hovedbibliotekar. 1072 Arkivleder har også 
fått 1 trinn. I tillegg til at vi har oppnådd et annet viktig mål ved dette justeringsoppgjøret, nemlig 
tillegg på lønnsrammene for de med lang ansiennitet. Dermed har vi fått justert av den store skjev-
heten som årets hovedoppgjør ga i forhold til kort og lang ansiennitet, og også i forhold til grunnkoden: 
Bibliotekar og de øvrige bibliotekar-kodene i staten. Dette betyr at de lokale forhandlingene i statlig 
tariffområde nå omsider kan igangsettes. Frist for sluttføring av disse er 31.12.2004.

I dette nummeret av Bibliotekaren kunngjøres landsmøtet 2005, siden kunngjøringsannonsen følger len-
gre ut i bladet, og lederen er her og nå, skal jeg med en gang røpe at landsmøtet avholdes fredag den 
15. april 2005 på Gardermoen. Også i år planlegges et landsmøteseminar i forkant av landsmøtet, altså 
dagen før. 

15. april betyr at det er temmelig nøyaktig et halvt år igjen til den store begivenheten. Det betyr at 
forberedelsene i sekretariat og forbundsstyre er i full gang. Med fare for å høres ut som en riktig gam-
mel dame, må jeg helt ærlig innrømme at jeg ikke synes det er så veldig lenge siden sist jeg satte i 
gang forberedelser til landsmøtet i Bibliotekarforbundet. Hvilket har fått meg til å fundere på om to 

års landsmøteperioder egentlig er det optimale for vår organisasjon. Jeg er fullstendig klar over at nettopp 
landsmøtefrekvensen var en av de faktorene som organisasjonsutvalget utredet. OU vurderte i sin rapport 
kostnadene ved to-årlige landsmøtefrekvenser kontra verdien av å samle organisasjonens øverste beslutnings-
organ hvert år, og fant at det siste var en større gevinst enn utgiftene man kunne spare ved å avholde lands-
møter sjeldnere. Dette sluttet jeg meg helhjertet til under landsmøtets behandling av OU-rapporten i 2003. Og 
allikevel har jeg i ettertid kommet i tanker om at det ER en veldig kort periode mellom landsmøtene i BF. 
Bakgrunnen for dette er erfaringene med styrearbeidet i BF.

Etter avholdelsen av landsmøtene starter et nytt forbundsstyret opp sitt arbeid. Uansett om kontinuteten er 
god, og et rimelig antall av styremedlemmene har fortsatt i sine verv, er det selvfølgelig at det SKAL være 
flere nye styremedlemmer. Dette betyr at et nytt styre må arbeide seg inn problemstillingene, saksområdene, 
økonomistyring og personalpolitikk. Et nytt styre bruker også litt tid til å arbeide seg sammen. Med det mener 
jeg å opparbeide seg den tryggheten i forhold til arbeidet og hverandre som er nødvendig for at det enkelte 
styremedlem kan fungere godt, og ikke minst at styret kan fungere godt sammen. Når et nyvalgt styre har 
fungert sammen i om lag et halvt år, fungerer det optimalt. Med den frekvensen organisasjonen har i dag på 
landsmøtene er det da ett år til dette styret skal starte arbeidet med landsmøteforberedelsene. 

Dette er bakgrunnen for at jeg har satt i gang en diskusjon i forbundsstyret om en eventuell utvidelse av 
landsmøteperiodene. Forbundsstyret har ikke endelig tatt stilling til om dette er en sak som skal fremmes, 
saken må grundig utredes først. Det er imidlertid ingenting i veien for at fylkeslag og tillitsvalgte kan diskutere 
dette, og komme med noen umiddelbare reaksjoner.

I forkant av landsmøtet 2005 må også målprogram grundig gjennomgås med tanke på revisjon. På landsmøtet i 
2003 ble målprogrammet ikke endret vesentlig i forhold til foregående periode. Det er derfor naturlig å gå 
ekstra grundig til verks i forhold til arbeidet med målprogrammet i år. 

Vedtektsendringer er alltid eget punkt på landsmøtene i BF. Jeg vil minne om at mange fylkeslag mener mye 
om utformingen av § 12 Fylkeslagene mellom landsmøtene. Det ville være fint om disse meningene kom fram 
på landsmøtet i form av grundig gjennomtenkte vedtektsendringer, dersom det er behov for dette. 

Februarnummeret av Bibliotekaren er landsmøtenummeret. Her vil fullstendig innkalling og saker foreligge. 
Umiddelbart etter at dette har kommet kan fylkeslag og landsmøtedelegater diskutere sakene i fullt monn. 
Jeg har allikevel valgt å forsøke å styre noen tanker inn på landsmøtet allerede nå, for det ville være veldig 
positivt om det kunne oppstå diskusjoner om landsmøtesaker allerede nå. Det er jo også slik at landsmøtet 
behandler innkomne saker. Det har i de senere årene ikke vært veldig mange saker som har kommet inn under 
denne posten. Dette har IKKE sammenheng med at BFere ikke har meninger og ideer om saker de gjerne vil ha 
gjort noe med. For det vet jeg at BFere har. Det henger snarere sammen med at disse innspillene ikke kommer 
fram på landsmøtet. Dette er synd, fordi landsmøtet er Bibliotekarforbundets øverste organ. Det er her vedtak 
fattes og politikken utformes, det er derfor her at meningsfylte bidrag hører hjemme.

Det er viktig at organisasjonens fylkeslag i år avholder årsmøtene sine i god tid før fristen for innkomne saker 
som er 8 uker før landsmøtet, slik at årsmøtene har tid til å fremme forslag for landsmøtet. Dette skal jeg 
mase mer om senere, men jeg maser litt allerede nå. Husk at det er svært få mennesker som sitter hjemme på 
en helt vanlig torsdags kveld og tenker: ”Oj, der har jeg en landsmøtesak”. De aller fleste av oss har det slik 
at vi trenger å diskutere oss inn i en sammenheng, tenke høyt sammen med kolleger, drøfte et problem eller �
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Advarer mot 
skrittvis mer overvåking

Prosjektet som utarbeider forslag 
til regjeringens handlingsplan mot 
økonomisk kriminalitet, foreslår 
blant annet at privatøkonomien til 
topp-politikere, næringslivsledere 
og deres familie skal overvåkes. 
– Jeg er sterkt bekymret for det 
stadige presset på personvernet. 
Disse forslagene som nå kommer, 
kan langt på vei minne om tiltak 
man har i regimer vi ikke liker 
å sammenlikne oss med, sier YS-
leder Randi Bjørgen. Regjeringens 
prosjekt ledes av spesialrådgiver 
Eva Joly som har uttalt at ”Man 
må være blind for å ikke se at 
korrupsjonspengene ofte kommer 
fra de store nasjonale selskapene 
ute i verden og at mottakerne er 
beslutningstakere.” 

- Denne problemstillingen er vanske-
lig. Derfor er det viktig at vi tenker 
nøye gjennom konsekvensene av 
slike forslag og hva det kan bety for 
utviklingene. Mitt utgangspunkt er 
at den enkelte arbeidstaker – og det 
gjelder også næringslivsledere og 
politikere – er hederlige samfunns-
borgere. Det fi nnes selvsagt unntak. 
Men i vårt lille og gjennomsiktige 
samfunn er jeg sterkt skeptisk til 
en utvikling som i realiteten betyr 
at alle mistenkeliggjøres. Dette 
forslaget er ett i rekken av mange 
som i stadig større grad undergraver 
personvernet. Ved å akseptere blant 
annet dette forslaget, er ikke veien 
lang til at det fort blir enda større 
press på overvåking av den enkelte 
ansatte, med konsekvenser det har 
for deres personvern.

Bjørgen peker på problemer med 
avgrensninger i forslaget. - Enkelte 
vil sikkert i et ubetenksomt øy-
eblikk juble for forslaget, fordi 
det tilsynelatende retter seg mot 
næringslivsledere og politikere. 
Problemet er at forslaget også ret-
ter seg mot familien. Med hvilken 
rett har samfunnet til å grafse 
i privatliv og privatøkonomi til 
familiemedlemmer – og hvor skal 
grensen gå: Ved barn og ektefelle, 

Bibliotekarforbundets landsmøte 2005

BFs vedtekter slår fast at ordinært landsmøte skal avholdes hvert 2. 

år, og at sted og tidspunkt gjøres kjent med 6 måneders varsel. For-

bundsstyret melder med dette fra om at neste ordinære landsmøte 

avholdes fredag 15. april 2005 ved Gardermoen utenfor Oslo. 

Landsmøtet består av delegater fra fylkeslagene, og disse velges på 

fylkeslagenes årsmøter i perioden 1. januar 2005 - 15. mars 2005. 

Det er også på sin plass å minne om at vedtektene sier at saker 

som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert forbundsstyret 

senest 8 uker før landsmøtet. Det vil si at fristen for å levere saker til 

neste ordinære landsmøte, er 18. februar 2005.

Monica Deildok
Forbundsleder

et ønske med andre før vi blir trygge på at en sak kan og bør 
fremmes. Fylkeslagene spiller en essensiell rolle i forhold til å 
skape det rommet som skal til for at meninger skal kunne brytes 
og nyttige innspill formes. 

For egen regning skal jeg forsøke å være flink til å presentere 
mulige problemstillinger og tanker i forhold til landsmøte-aktu-
elle saker utover høsten, slik jeg har forsøkt å gjøre allerede 
her. På den måten kan forhåpentligvis flere kloke hoder styres 
i retning av landsmøte-tenkning, noe som vil resultere i et spen-
nende møte med gode debatter og gjennomtenkte vedtak. 

�

Medlemstallet i Bibliotekarforbundet fortsetter å øke. I septem-
ber hadde forbundet 1353 medlemmer. Dette er en økning på 59 
medlemmer på bare tre måneder. Av disse er 41 studentmed-
lemmer. BF har nå 190 studentmedlemmer, det høyeste i for-
bundets historie.

Men også andre medlemsgrupper øker. BF har nå endelig pas-
sert 100 medlemmer på det statlige tariffområdet, en sektor 
der forbundet tradisjonelt har hatt noe tregere medlemsvekst 
enn i andre sektorer. 

Det er Oslo/Akershus BF som er desidert størst av fylkeslagene, 
med hele 527 medlemmer. Hordaland BF er nest størst med 
91 medlemmer, Buskerud BF tredje størst med 81 medlemmer, 
mens Hedmark/Oppland BF på fjerdeplass har 77 medlemmer. 
Sogn og Fjordane BF er minst med 31 medlemmer. 

Av Bibliotekarforbundets 1353 medlemmer er 111 menn. Det vil 
si at 89 prosent av medlemmene er kvinner. Vi regner vel med 
at kvinneandelen er lavere i yrkesgruppa som helhet.

Andelen ikke-yrkesaktive medlemmer i BF har steget noe i 
løpet av det siste året, fra 50 til 61 medlemmer. Dette er en 
medlemskategori som inneholder både de som av egen vilje er 
ute av yrkeslivet for en kortere eller lengre periode, men også 
de som ufrivillig er blitt arbeidsløse. 

BF har passert 1350 medlemmer
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eller barnebarn, tanter, onkler, svi-
gerforeldre? Dessuten vil vi virkelig 
være med på et globalt overvåkings-
samfunn som tillater institusjoner på 
den andre siden av kloden å grave i 
enkeltpersoners disponering av egne 
frie midler, sier Bjørgen: - Jeg ser 
ikke bort i fra at Eva Jolys erfaring 
med korrupsjon i fransk politikk 
og samfunnsliv, gir grunnlag for å 
mene at slike tiltak som nå fremmes 
er fornuftige. Saken er imidlertid 
at Norge er et betraktelig mindre 
og mer gjennomsiktig land. Vi har 
noen svarte får blant oss, men i all 
hovedsak har vi et lovlydig samfunn, 
tuftet på respekt for personvern og 
privatlivets fred. Det vil være svært 
uheldig om man med slike tiltak 
bidrar til en samfunnsutvikling som 
etterhvert gjør at ingen kan gjøre 
noe uten at storebror ser oss. 

Grupper under 
Norsk digitalt bibliotek 

Prosjektet Norsk digitalt bibliotek 
ruller videre. I september opprettet 
programkomiteen for Norsk digitalt 
bibliotek en arbeidsgruppe for 
digitalisering. Ranveig Gausdal er 
leder for gruppa, og har med seg 
Lars Nygaard (Riksarkivet), Siren 
Steen (Bergen offentlige bibliotek), 
Lars Gaustad (Nasjonalbiblioteket), 
Øyvind Eide (Museumsprosjektet v/ 
Enhet for digital dokumentasjon, 
Universitetet i Oslo) og Gunnar 
Thorvaldsen (Registreringssentralen 
for historiske data, Universitetet i 
Tromsø). Karianne A. Aam (Rådgiver 
i prosjektet Norsk digitalt bibli-
otek) er sekretær for gruppa. I 
mandatet for gruppa heter det blant 
annet at de “skal ha særskilt fokus 
på tilgjengeliggjøring og åpen og 
demokratisk spredning av digitalisert 
materiale”.  Gruppa er pålagt å ha 
et “ABM-perspektiv”.

Det er også nedsatt en referanse-
gruppe under Norsk digitalt biblio-
tek, for nærmere å vurdere visse 
elementer knyttet til lisensiering av 
elektroniske ressurser. Referanse-
gruppa har følgende medlemmer: 
Kari Fagerjord (Høgskolen i Buske-
rud), Vigdis Gjelstad Jakobsen 
(Tønsberg og Nøtterøy bibliotek), 
Line Arneberg (Statens arbeidsmil-
jøinstitutt), Harald Bøhn (NTNU), 
Kristin Gjessing (Nesbru videregå-
ende skole) og Beate Elvebakk 
(Forskningsetiske komiteer). Arbei-
det er nå i gang, bl.a. med en 
analyse av det eksisterende arbeidet 
med konsortieavtaler. Arbeidet skal 
være avsluttet 1. april 2005.

Tekst & foto: Erling Bergan

For dette foregår på en hytte i fjellområdet rundt Sjusjøen. 
Vekk fra den daglige jobben og den evige internettforbindelsen. 
Mobil telefon må være med – det er tross alt mange lokale tillits-
valgte som trenger hjelp i forbindelse med lokale forhandlinger 
i september. Men ellers er styreseminaret et samfunn for seg et 
par dager.

Fredag 24. september begynte forbundsstyret med å se på 
sin egen arbeidsmåte og ansvarsfordelingen mellom styremed-
lemmene. Det er behov for klarere fordeling og noen grep ble 
gjort. Dagen fortsatte med å drøfte utfordringer for bibliotek-
sektoren som det er særlig viktig at bibliotekutredningen tar 
tak i. Biblioteksjefen i nærliggende Lillehammer, Trond Minken, 
innledet til diskusjon sammen med forbundstyremedlem Klaus 
Jøran Tollan. Spesielt behover for nasjonale grep om virtuelle 
bibliotektilbud, redefinering av de lokale fysiske bibliotek og 
endringskompetanse som permanent utfordring, står igjen som 
viktige momenter etter diskusjonen. Det er ønskelig at BF blir 
merkbart aktiv og konstruktiv i diskusjonene rundt utredninga i 
tida framover. 

Første dagen ble avslutta med en lengre bolk med landsmøte-
forberedelser. Selv om landsmøtet ikke er før neste vår, er det 
ikke mer enn tida og veien for styret. Gjennomtenkte forslag 
til nytt målprogram og eventuelle endringer av vedtektene må 
behandles ferdig på neste styremøte i november, så dette var 
siste sjanse til å lufte tanker litt fritt. Det kan se ut til at sty-
ret forbereder et ganske annerledes utseende målprogram til 
våren, og også til vedtektene vil forbundststyret trolig komme 
forslag som vekker diskusjon. 

Lørdag 25. september var det tid for regulært styremøte. Etter 
gjennomgang av tidligere møtereferater, var ”Økonomisk over-
sikt 1. halvår 2004” første reelle sak på møtet. Rådgiver Thor 
Bjarne Stadshaug kunne presentere et oppsett som viste at 52,4 
% av de budsjetterte inntektene på 3,9 millioner var kommet inn, 
mens 46,3 % av budsjetterte utgifter var brukt. Selv om dette jo 
er et flott resultat, måtte styret minne seg selv om at minst tre 
momenter spiller merkbart inn  på utgiftssida for 2. halvår. Det 
gjelder landsstyremøtet i august, det lokale lønnsoppgjøret for 
BFs ansatte og de lenge etterlengtede IT-kjøpene i sekretariatet. 
Men forbundstyret følte likevel at de hadde god kontroll da de 
tok den økonomiske halvårsrapporten til etterretning. 

Forbundsstyrets 
septembermøte
Forbundsstyret har etter hvert gjort det til en tradisjon 
å samles til styreseminar før styremøtet en gang i året. 
Det gir anledning til å drøfte en del spørsmål på en 
bredere måte enn et ordinært styremøte tillater. Og det 
sveiser forbundets øverste tillitsvalgte sammen gjennom 
felles turgåing, matlaging, god drikke og beinhard kamp 
om seieren i Trivial Pursuit. 

�
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YS om stortingsvalget

I et intervju i Dagsavisen 13. sep-
tember bekrefter YS-leder Randi 
Bjørgen at det er diskusjoner internt 
i YS om å engasjere seg i forbindelse 
med stortingsvalget neste år. – Det 
er et voksende krav fra medlem-
mene om at YS må bli mer aktiv i 
politiske saker. YS har alltid vært og 
skal fortsatt være en partipolitisk 
uavhengig hovedorganisasjon. Det 
betyr at vi fortsatt skal avstå 
fra å anbefale våre medlemmer å 
stemme på noe spesielt parti, sier 
YS-lederen: - Det vi nå vurderer 
er imidlertid å utarbeide materiell 
som kort og greit redegjør for YS 
sine prinsipielle standpunkter i 
aktuelle samfunnspolitiske saker. 
Dette vil vi så oppfordre medlem-
mene om å formidle til partier og 
stortingskandidater som de har 
tenkt å stemme på.

YS-lederen poengterer at hensikten 
er å fremme faglige standpunkter 
i alle partier. - Jeg ser det som 
svært viktig at våre synspunkter 
både blir kjent og tatt til følge 
i så mange politiske partier som 
mulig. Når Dagsavisen skriver at 
jeg velger venstresiden, er det en 
påstand som avisen må stå for, 
sier Randi Bjørgen i en kommentar 
til oppslaget i avisa. - Det jeg 
har sagt, er at jeg opplever at 
våre faglige rettigheter best blir 
ivaretatt av venstresiden. Det ser 
man ikke minst fra debatten rundt 
arbeidet i arbeidslivslovutvalget. 
Samtidig vet alle at YS blant annet 
når det gjelder skattereform og 
pensjonsreform i større grad er på 
linje med deler av høyresiden. I 
de sakene mener vi det er riktig 
med høyere innslagspunkt på topp-
skatten, økt bunnfradrag og at 
det faktisk er nødvendig med en 
pensjonsreform.

- Lytt til legen

Norske arbeidstakere beskyldes 
for å sykemelde seg for lett, og 
dermed bidra til et altfor høyt 
sykefravær. Fraværet har heller 
ikke gått ned etter at partene i 
arbeidslivet i 2001 inngikk avtalen 
om inkluderende arbeidsliv (IA) der 

Årets lønnsforhandlingene for BFs egne ansatte ble gjennom-
ført en uke før styremøtet. De føres etter modell av kapittel 
5-forhandlingene i KS-sektoren. Forbundsstyret godkjente for-
handlingsresultatet. Deretter var forbundsleders lønn oppe som 
særskilt sak. Endring i denne ble også godkjent av styret. 

Hver høst behandler forbundsstyret plan for Bibliotekaren kom-
mende år. Selv om planforslaget var bygd over samme lest som 
tidligere, inneholdt det denne gangen noen nye elementer. Og 
styret vedtok en del viktige endringer: Bibliotekaren skal fra 
januar 2005 gå over fra svart/hvitt til farger. Budsjettet for 
tidsskriftet økes opp med 100.000 i forhold til BFs opprinnelige 
2005-budsjett, for å dekke opp både overgang til farger, ge-
nerell utgiftsvekst som følge av prisstigning og økt medlems-
tall. Annonseprisene beholdes uendret ved overgang til farger. 
Landsmøtepapirene legges til februar-nummeret. Og august-
nummeret vil trolig komme ut på engelsk, i forbindelse med 
IFLA-konferansen i Oslo neste år. 

Plan for nettsidene behandles i sammenheng med tidsskriftet. 
Forbundsstyret kunne konstatere at overgangen fra selv-snek-
ring til publiseringsverktøy var fornuftig, men at denne bransjen 
er noe turbulent på leverandør-sida. Vi har siden overgangen 
ved årsskiftet 2002/2003 allerede skiftet leverandør en gang, 
og det er grunn til å se på mulige nye alternativer også neste år. 
Når det gjelder fylkeslagene og BFs nettsider, så vil det bli gjort 
forsøk med egne sider for et par prøvefylker i løpet av høsten. 
Men fordi publiseringsverktøyet ikke bare er enkelt å håndtere, 
vil dette bli et tilbud om at fylkeslag får lagt ut stoff, ikke at de 
får legge det ut selv.

Et par IT-relaterte orienteringssaker var det neste på dagsorden. 
Den etterlengtede maskinoppgraderinga i sekretariatet er langt 
på vei fullført. Det gjenstår ennå noe arbeid med oppsett av pro-
gramvare og avklaringer omkring internettadgang. Det er ennå 
ikke inngått avtale på regnskapssystem, men det er valgt leve-
randør. Valget falt på TietoEnator og InfoEasy regnskapssystem 
med Huldt og Lillevik Lønnsystem. I forbindelse med oppgrader-
ingen ser sekretariatet også på forbedringpotensiale når det 
gjelder Filemaker og medlemssystemet, spesielt med hensyn på 
medlemmenes rapporterings- og oppdateringsmuligheter.

Landsmøtet 2005 kommer stadig nærmere, og valg av sted og tid 
måtte gjøres nå. Etter at sekretariatet hadde foretatt en grun-
dig gjennomgang av aktuelle alternativer, falt valget på Garder-
moen utenfor Oslo fredag 15. april 2005. Vi har tilbud fra et 
aktuelt hotell, men BF-sekretariatet vil sjekke opp om det er 
andre gode alternativer på Gardermoen før endelig sted blir be-
stemt. Det blir landsmøteseminar torsdag 14. april, men tema 
og innledere på dette seminaret er naturlig nok ikke klart ennå.

Forbundsleder Monica Deildok orienterte så om situasjonen i 
de lokale forhandlingene. Forberedelser er gjort gjennom for-
handlingskurs, medlemsmøter, informasjon i Bibliotekaren og 
på nettsidene, og epost. Det har kommet relativt mange te-
lefonhenvendelser til sekretariatet, om lag 10-15 pr dag med 
spørsmål om hjelp til forberedelse av forhandlingene. Det er 
åpenbart et behov både for tillitsvalgte og enkeltmedlemmer 
å kunne snakke gjennom problemstillingene før kravene sendes 
inn og forhandlingene starter. Det er mange spørsmål vedrø-
rende kravenes størrelse. Forbundslederen har inntrykk av at 
det i større grad enn tidligere er tatt regionale initiativer fra fyl-
keslagene. Det er nå operative forhandlingsutvalg i Hedemark/
Oppland, Agder, Møre og Romsdal, Vestfold og Buskerud. Sekre-
tariatet hadde da styremøtet ble avholdt påtatt seg 15 forhand-
linger, hvorav en del på telefon. I tillegg er de bakvakter under 
mange lokale forhandlinger, når tillitsvalgte ønsker dette. 

Et spesielt forhold i de lokale forhandlingene er at BF har inn-
gått avtale med Lærernes Yrkesforbund (LY), for å hjelpe dem 

�
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målet var å redusere sykefraværet 
med 20 prosent innen 2006. Nå slår 
imidlertid en fersk doktoravhandling 
fast at vi kan stole på legens evne til 
å vurdere en pasients arbeidsevne, 
skriver avisa Klassekampen. – Legen 
er god til å tippe hvem som blir 
langvarig sykemeldt og hvem som 
ikke blir det, sier Helge Reiso, 
som har forsket på sammenhengen 
mellom arbeidsevne og sykefravær. 
– I 91 prosent av tilfellene gjettet 
legen riktig når det gjaldt hvem 
som kom til å bli langtidssykemeldt, 
sier Reiso til avisa. Som en kom-
mentar til sykefraværstallet på 7,2 
prosent i andre kvartal i år, sier han: 
 - Vi har et såkalt høyt sykefravær 
i Norge, men vi har også en høy 
sysselsettingsgrad. Alder i seg selv 
gir høyere sykefravær. 

Konferanse på nett

27. september arrangerte ABM-
utvikling en konferanse med tit-
telen ”Læring for alle” på Royal 
Christiania Hotel i Oslo. 172 delta-
kere hadde tatt turen. Det vil si, 
over hundre av deltakerne hadde 
ikke lange reisen å ta, de hadde 
under en times reisetid til konfe-
ransen. Hvordan kan man så få gitt 
flere sjansen til å bli kjent med 
konferansens innhold? Jo, ABM-
utviklings informasjonsdirektør 
vet råd: Fotografer og lydfolk sto 
sentralt plassert i lokalet og fi kk 
lagret det hele digitalt. Målset-
tinga er å få lagt dette ut på ABM-
utviklings nettsider. SÅ kan hvem 
som helst gå på konferansen – når 
de selv vil. 

Talenter i tusj 

18. oktober starter nytt serie-
skaperkurs for unge mellom 12 og 
16 år. Kurset holdes på Serieteket, 
Deichmanske bibliotek på Grüner-
løkka, og går over fem mandager fra 
fem til sju om kvelden. Deltakerne 
kan lære hele prosessen med å 
lage tegneserier, idéer til manus 
og karakterer, tegneteknikker, 
utforming av tegneserien med ruter, 
bobler, osv. og materialbruk. Alt 
dette er det de proffe serieskaperne 
Flu Hartberg og Geir Moen som skal 
lære bort. Tegneseriene som blir 
laget på kurset skal stilles ut i utstil-
ling på Serieteket, trykkes opp i et 
hefte og legges ut på Deichmanske 
biblioteks nettsider. Tegneseriene 
fra tidligere kurs er lagt ut på 
www.serieteket.deichman.no.

med lokal forhandlingsrett i 
år. Etter at LY meldte seg ut 
av YS-forbundet STAFO, uten 
å være kommet inn i YS eller 
noen annen hovedorganisa-
sjon som selvstendig forbund, 
er de uten egen forhandlings-
rett på kommunal sektor. Da 
de vendte seg til Bibliote-
karforbundet for om mulig 
å kunne komme seg under 
vår forhandlingsrett i høstens 
lokale runde, svarte BF po-
sitivt på dette. Noen BF-til-
litsvalgte vil få befatning med 
dette, men det blir ikke reg-
net som noen stor belastning 
for oss. Forbundslederen begrunner denne håndsrekninga også 
med at små profesjonsforbund må hjelpe hverandre: I dag gjel-
der det LY, en annen gang kan det gjelde oss.

En spennende sak på dagsorden var opprettelsen av tariffutvalg 
i BF. Noe lignende ble prøvd ut i 2002/2003 med FUKS (For-
handlingsutvalg for KS-sektoren), men da med større fokus på 
praktisk gjennomføring av forhandlinger enn på utforming av 
tariffpolitikk. Det er klart at forbundsstyret har ansvaret for 
tariffpolitikken og at de er forhandlingsutvalg ved sentrale for-
handlinger. Nå dreier det seg om å møte behovet for å skjerpe 
fokus på tariffpolitikk i forbundet, samt å skape et forum som 
kan fange opp problemstillinger, forberede saker for forbunds-
styret og bidra til økt diskusjon av tariffspørsmål ellers i organi-
sasjonen. Et slikt tariffutvalg, for alle tariffområder, ble vedtatt 
opprettet. Men mandat og sammensetning avgjøres på neste 
møte i forbundsstyret.

På landsstyremøtet i august fremmet Siri Sjursen fra Horda-
land BF en sak om BFs forhold til kommunesammenslåinger. 
Forbundsstyret tok opp tråden nå, som drøftingssak. Det er 
vanskelig for BF å ha en generell holdning til et spørsmål som 
per i dag er så åpent. En del arbeid blir gjort av BF allerede, i 
de sammenslåinger der BF-ere er involvert. Erfaringsoverføring 
mellom slike kommuner kan være viktig. Kurs i omstillingsar-
beid er en ide som bør vurderes. Uansett var det enighet om at 
saken er viktig og fortjener fortløpende debatt. 

Hvordan skal BF forholde seg til arbeidet med bibliotekutred-
ninga? Styremøtet ville få fram noe konkret etter diskusjonen 
på styreseminaret dagen før. Og litt mer konkret ble det. En 
arbeidsgruppe med Mona Magnussen, Richard Madsen og Hanne 
Brunborg ble nedsatt, for å følge arbeidet og komme med inn-
spill underveis. 

Siste sak på styremøtet gjaldt BFs domene-navn. Forbundet eier 
i dag bibforb.no, bibliotekaren.no og bibliotekarforbundet.no. 
Domenet bf.no er dessverre opptatt og umulig å få kjøpt. Det er 
bare bibforb.no som brukes til våre egne epost-adresser. Og det 
er bare denne som markedsføres. En viss frustrasjon med kon-
struksjonen bibforb, og et forslag om å fase ut dette domenet 
til fordel for bifo, ble drøftet på styremøtet. Ønsker og forslag 
spriket i mange retninger, men man samlet seg til slutt om å gå 
til innkjøp av bifo.no og bf.org. For sikkerhets skyld. Noe vedtak 
om reell endring var det ikke enighet om.

Til slutt, under referatsakene, kunne forbundsstyret konstatere 
at medlemstallet nå var kommet opp i 1353, en pen framgang 
i løpet av de siste månedene. Forbundsleder Monica Deildok 
kunne også melde om god oppslutning på medlemsmøter i Sogn 
og Fjordane, Finnmark, Hordaland, Akershus og Troms. Spesielt 
merket hun seg hvor mange medlemmer fra statssektoren som 
kom på disse møtene.  

Styreseminar-deltakere 
i kveldinga på Sjusjøen. 
Fra venstre Thor Bjarne 
Stadshaug, Hanne Brun-
borg, Richard Madsen, 
Monica Deildok, Ritha 
Helland, Mona Magnus-
sen og Klaus Jøran Tol-
lan.
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Gode besøkstall 
på BFs nettsider

Besøk på Bibliotekarforbundets 
nettsider www.bibforb.no har 
vist en markant økning det siste 
året. Ettersom nettbruken øker i 
befolkningen som helhet, burde 
vi selvsagt forvente dette. Men 
antall fungerende nettsider som 
vi konkurrerer med der ute, øker 
også. Uansett, når BF i juni 2004 
kan notere seg for 6.897 besøk 
på hjemmsidene sine, sammenlig-
net med 1.254 besøk i samme 
måned i fjor, må det regnes som 
en betydelig økning. En del av 
forklaringa kan ligge i at det har 
vært hovedtariffoppgjør i år, og 
juni måned er den heftigste når 
det gjelder informasjonsbehov i 
den avsluttende fasen av meglinga 
i mange tariffområder.

Besøkstallene for tredje kvartal 
2004 er imidelrtid også langt over 
fjorårets. De samlede tallene for 
juli, august og september viser 
19.165 besøk på www.bibforb.no, 
mot bare 2.642 besøk på de samme 
sidene i samme periode i 2003. Det 
tyder på en vedvarende økt bruk 
av BFs nettsider.

Litteraturuke i Drammen

Starten går mandag 25. oktober kl 
17.30 i Glassfoajeen i Drammens 
teater. Byens ordfører klipper 
snoren til fanfare av Konsertorkes-
teret. Deretter blir det åpningsfo-
restilling i Drammen bibliotek med 
Ruben Eliassen og Stian Barsnes 
Simonsen fra NRK. Utover i uka 
blir det fem gratisforestillinger 
for barn på biblioteket, det blir 
en forfatterturné rundt om på 
de videregående skolene, samt 
skriveverksted og tegneseriekurs 
for de unge. For det litt mer 
voksne publikummet arrangeres 
humorkveld i Gildehallen - Aass 
bryggeris egen storstue, det blir en 
inspirerende reisekveld med ser-
vering hos Norli, Victoria kulturhus 
varter opp med Noman Mubashir, 
Siri Kristiansen og konsert, og 
det blir forfattertreff på løpende 
bånd: Margaret Skjelbred, Ingar 
Kolloen, Gert Nygårdshaug, Per 
Arne Dahl, Tor Bomann-Larsen, 
Espen Haavardsholm, Ketil Bjørn-
stad, Eirik Newth, med fl ere. Han-
nas Kjøkken, som er Rica Park 
Hotels egen restaurant, kan friste 
med litterær meny under uken.

Den 7. september inviterte BF Hordaland fylkeslagsmedlemmer 
og andre interesserte på høstmøte i Bergen. Møtet startet kl. 
18 og varte til kl. 21. Før møtet hadde vi en hyggelig middag 
på Grand Hotel Terminus, og nesten alle de påmeldte deltok 
på denne. Selve møtet ble holdt i et av hotellets kursrom, og 
BF-medlemmene fylte opp lokalet til siste plass. Vi hadde to 
foredragsholdere. Først orienterte forbundsleder Monica Deil-
dok om BFs lønnspolitikk og om årets tariffoppgjør. Deretter 
kom rådgiver Bjørn Økland fra Hordaland fylkeskommune og 
orienterte om den nye pensjonsordningen. Begge foredragshol-
derne fikk mange spørsmål; i sær engasjerte pensjonsordnin-
gene møtedeltakerne.

Det kom 29 stk. til møtet. De aller fleste var fra Bergensområ-
det, men styret noterte seg med glede at også medlemmer fra 
kommuner lengre unna Bergen kom til årets høstmøte. 

BF Hordaland 
har arrangert høstmøte

Hanne Fosheim, Sekretær i Hordaland BF

Forleggere og bokhandlere er enige om hovedlinjene i en ny 
bokbransjeavtale. Forhandlingsutvalgene til Bokhandlerforenin-
gen og Forleggerforeningen ble 21. september enige om ho-
vedpunktene i en ny avtale, som ligger innenfor rammene 
regjeringen har satt for en ny bokavtale. Dette er hovedpunk-
tene i den nye avtalen: Fortsatt fastpris på skjønnlitteratur, 
faglitteratur og sakprosa, og perioden med fastpris settes til ut-

givelsesåret og fram til 1. mai året etter. Det 
kan gis kunderabatt på ny skjønnlitteratur og 
sakprosa med inntil 12,5 % i alle salgskanaler. 
Og det blir fri omsetning og fri pris på skole-
bøker. Dette innebærer at skolebøkene unn-
tas fra fastprisordningen og at bokhandlene 
ikke lenger har enerett til å selge skolebøker. 
Partene er enige om at det er nødvendig 
med en overgangsordning for skolebøkene, slik 
at distriktsbokhandlene får tid til å omstille 
virksomheten. Den nye bokavtalen forutset-
ter godkjenning fra de respektive foreningers 
generalforsamlinger.

- Vårt lille språksamfunn har et utvalg av bøker de store kultur-
nasjonene kan misunne oss.  Med en ny avtale vil samarbeidet 
i bokbransjen fortsatt være en hjørnestein i norsk litteraturpo-
litikk, sier  formann Bjørn Smith-Simonsen i Forleggerforenin-
gen. - Vi har ønsket en modernisert bokavtale. Regjeringens 
retningslinjer har vært klargjørende. På noen områder har vi 
blitt enige om nye virkemidler, men hovedmålet med avtalen 
står fast: Det trengs et forpliktende samarbeid i bokbransjen 
for å sikre bredde i utgivelser og tilgjengelighet over hele lan-
det, sier styreleder Egil Giske i Bokhandlerforeningen. 

Ny bokbransjeavtale i havn

Formann Bjørn Smith-
Simonsen i Forleggerfo-
reningen (til venstre) og 
styreleder Egil Giske i 
Bokhandlerforeningen 
er enige om ny bok-
bransjeavtale. 
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Nordens beste 
litteraturkritiker

Ane Farsethås fi kk pris som Nordens 
beste litteraturkritiker på bokmessa 
i Gøteborg forrige måned. Farsethås 
er kritiker i Dagens Næringsliv. Det 
er tidsskriftet Nordisk Litteratur 
som står bak prisen, som ble delt 
ut for første gang i år. Tidligere i år 
fi kk Ane Farsethås Norsk Kritikerlags 
pris ”Årets litteraturkritiker”. Lit-
teraturkritikkens vilkår ble diskutert 
i forkant av prisutdelingen, og 
Farsethås er klar på at vilkårene må 
forbedres: - Det var en debatt om 
vilkårene for kritikere har blitt dår-
ligere, og det har de. Jeg er selv i en 
god situasjon, men kritikernes vilkår 
må forbedres generelt: Man må 
lønne bedre, gi faste ansettelser, og 
kritikeren må ha medbestemmelse 
i hvilke bøker man skal anmelde, 
sier Ane Farsethås til avisa Klas-
sekampen etter prisutdelinga.

NFFs ordbokpris 2004 
til Valerij Berkov

Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforenings ordbokpris 
gikk i år til Valerij Berkov for Stor 
norsk-russisk ordbok (Kunnskapsfor-
laget 2003). Prisen ble utdelt 30. 
september i Forfatternes hus i Oslo 
i forbindelse med markeringen av 
den internasjonale oversetterdagen. 
Prisen består av 30.000 kroner og en 
statuett av Danuta Haremska. 

I 1994 ga den russiske leksikografen 
Berkov ut en stor russisk-norsk 
ordbok. Allerede to år før dette var 
det tatt initiativ til en norsk-russisk 
ordbok. Og i fjor forelå storverket 
på 1600 store sider, med ca. 90.000 
oppslagsord og med over 360.000 
ordkombinasjoner, også denne gan-
gen med Berkov som redaktør. 
Boken inneholder også en oversikt 
over det nynorske skriftspråket og 
en kort beskrivelse av noen norske 
samfunnsinstitusjoner – dette mest 
beregnet på russiske brukere.

Framdriften av ordbokprosjektet har 
vært ledet av en arbeidsgruppe ved 
Universitetet i Oslo med professor 
Helgi Haraldsson i spissen. Prosjektet 
har fått 2,7 millioner i sponsorstøtte, 
og redaktøren har hatt norsk stats-
stipend. Utarbeidelsen av en til-
svarende ordbok i Sverige utløste 
8,85 millioner i statsstøtte. Det er 
Kunnskapsforlaget som har stått 
for den endelige ferdigstillelsen av 
norsk-russisk ordbok. 

Det er mulig at det er urettferdig og unøyaktig, men jeg har 
til tider vært skuffet over at den akademiske barnebokverde-
nen har hatt fokus på andre bøker enn oss som jobber med bar-
nebøkene ”ute i verkeligheten”. På en måte er dette logisk og 
berettiget; det er på samme måte flere akademikere som for-
sker på Kielland, Ulven og Fosse enn på Lindell, Rafaelsen og 
Arne Hjeltnes. At barnelitteraturforskningen fortsatt er i opp-
veksten, kan også forklare at det har vært nødvendig å fokusere 
på utvalgte, prestisjefylte forfatterskap.

Derfor – eller Likevel – er det god grunn til å være glad når det 
foreligger en artikkelsamling hvor 18 akademikere skriver om 
et bredt utvalg av den nye og nåleste barnelitteraturen. Det er 
meget matnyttig for oss som daglig praktiserer utlån og bokprat 
at de bøkene vi jobber med, blir gjenstand for en kompetent 
analyse. 

Blant analysene har jeg blant annet merket meg at ”den indre 
logikken” i Phenomena er inkonsekvent; at en mulig forklaring 
på Svein og Rottas suksess er at ”de med sin ’doble stemme’ 
gir både dyreelskende barn og mindre fullkomne foreldre en 
idealisert verden”, at ”moralen” i Kurt-bøkene er tvilsom og at 
5-åringer kan ha sterke, reflekterte opplevelser av handling og 
tema i Austrems ”Tvillingbror”.

Det skrives mye om barnelitteratur for tiden. Det meste er 
skarpt sett og godt tenkt. Men denne artikkelsamlinga er ikke 
bare skarp og god, men dertil også høyst relevant. Derfor er jeg 
glad for at den har kommet! 

Nye barneboklesninger

Barneboklesninger, norsk 
samtidslitteratur for barn og unge
Bjorvand og Slettan (red)
Fagbokforlaget / LNU, 2004

Endelig skriver de profesjonelle barnebokforskerne om 
de bøkene som faktisk blir lånt og lest: Otto monster, 
Svein og Rotta, Når to-bøkene og Phenomena

Anmeldt av 
Morten Haugen
Biblioteksjef 
Ørlandet kommune

De 18 artiklene handler om:

Ambjørnsen. Samon og Roberto
Austrem. Tvillingbror
Bringsværd. Når to-bøkene
Dahle. Snill
Eide. Guttelus
Eliassen. Phenomena
Eriksen. Pitbull-Terje
Ewo. Otto monster
Gaarder. I et speil, i en gåte

H. Hagerup. Høyest elsket
K. Hagerup. Markus
Haugen. Georg og Gloria
Holmås. Apache-serien
Loe. Kurt
Nicolaysen. Svein og Rotta
Osland. Sikkert som S
Scheen. Engel uten vinger
Sortland. Kunstdetektivene
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Det er ein grunn til at bibliotekarane i USA nå er 
regna for å være ei av de sterkt bushkritiske yrkes-
gruppene i landet. Etter terroråtaka den 11. sep-
tember 2001 blei demokratiet i USA satt på ei hard 
prøve, ei prøve det i fylgje bibliotekarane ikkje 
klarte. Gjennom den såkalla ”USA PATRIOT ACT of 
2001 (Uniting and Strengthening America by Provi-
ding Appropriate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism)” har styresmaktane gitt seg sjølv 
fullmakter til å krenka informasjonsfridomen. Dette 
inneber m.a. at bibliotekbrukarane kan risikere å 
verta overvaka av politiet når dei les og lånar in-
formasjon på biblioteka som vert rekna for å vere 
mistenkjeleg. Det er dette bibliotekarar i USA finn 
så graverande at den amerikanske bibliotekorgani-
sasjonen blir rekna som ein kamporganisasjon mot 
bushadministrasjonen.

Slik har dei politiske realitetane i USA etter terror-
åtaka for tre år sidan tvinga biblioteka til å ta stil-
ling til politiske spørsmål fyrst og fremst knytte til 
ytringsfridom og informasjonsfridom. 

På bakgrunn av det som no skjer ute i den store 
verda vil mitt fyrste spørsmål vera: Ville me på nor-
ske bibliotek handla på same måte som våre kollegar 
i USA, med å gå i opposisjon, eller ville me stilletei-
ande godtatt kravet frå styresmaktene? 

Det andre spørsmålet me må stilla oss er: Kva er dei 
aktuelle problema rundt spørsmåla om ytringsfridom 
og informasjonsfridom for norske bibliotek i dag?

Songen om biblioteka

Det finnes ikkje noko enkelt svar på det fyrste spørs-
målet. I den einaste historiske situasjonen der bi-
blioteka verkeleg blei sett på prøve i forhold til 
ytringsfridom som eg kjem på, der strauk biblioteka 
med glans. Med nokre få heiderlege unntak var bibli-
oteka, bibliotekarane, bibliotekstyra og Statens bi-
bliotektilsyn sitt rådgjevande utval i 1957 einige om 
Agnar Mykle sin roman ”Sangen om den røde rubin” 
ikkje skulle få lov til å forderva norske bibliotekbru-
karar. Dette skjedde vel å merke før rettssaka mot 
boka starta. I staden for å vera i front for ytrings-
fridomen valde altså biblioteka den gong å nekta 
lånarane tilgang til det som vart rekna som kontro-
versielt. Om denne saka frå slutten av femtiåra kan 
sei noko om korleis biblioteka si handtering av disse 
spørsmåla ville vore i dag, veit eg ikkje – eg trur ikkje 
det. Eg trur at det finns eit høgare medvit om dette 
i dag enn det gjorde for 40 – 50 år sidan.

Kva er ytringsfridom?

Når eg vidare snakkar om ytringsfridom vil eg ta 
utgangspunkt i Artikkel 19 i den internasjonale frå-
segna om menneskerettar som FN har vedtatt. Her 
står det: Alle skal ha meinings- og ytringsfridom. 
Denne retten gjeld fridom til å ha meiningar utan 
innblanding, til å søkje, ta imot og gjere kjent opp-
lysningar og idear gjennom alle dei informasjonska-
nalar som finst, og på tvers av alle grenser.

Biblioteka og ytringsfridomen  

Det siviliserte alternativ 
til marknadens jungel

Svein Arne Tinnesand

Fylkesbiblioteksjef i Rogaland

Laurdag 4.9 kunne ein lesa følgjande i avisa ”Dagens næringsliv”: Fremst i 
toget skuespilleren Danny Glover, borgerettighetsforkjemperen Jesse Jackson og 

filmskaperen Michael Moore. Bak dem: bibliotekarer, studenter og krigsveteraner, 
samt arbeidsledige aksjemeklere og hardkokte trotskister som ropte og skrek.  I 
ei mønstring av 250 000 demonstrantar mot George W. Bush er det altså, etter 
kjendisane, gruppa bibliotekarar som fyrst vekkjer journalisten sin merksemd. 

Bibliotekarar i frem-
ste rekkje under 
demonstrasjon mot 
George W. Bush 
under republika-
narane sitt lands-
møte i New York i 
sommar. 
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I artikkel 19 snakkas det om meinings- og ytrings-
fridom og om retten til å søkje, ta imot og gjere 
kjent opplysningar og idear. Det siste kan samanfat-
tas i ordet informasjonsfridom. Det  er  naturleg at 
det er dette som dannar utgangspunktet for biblio-
teka sin ytringsfridomdebatt. Ytringsfridomen er lite 
verdt om det ikkje er mogleg for folk å sette seg inn 
i ytringane. 

Kan bibliotekarar snakka?

Etter mitt syn er det vanskeleg å debattere ytrings-
fridom og bibliotek utan at ein også kjem inn på bi-
bliotektilsettes ytringsfridom som tilsette. I mai i år 
gjekk min kollega fylkesbiblioteksjef i Akershus Tor-
bjørn Navelsaker ut i pressa og fortalte at mange 
biblioteksjefar fekk munnkurv i kontroversielle ned-
skjeringssaker i kommunane. 

I løpet av dei siste 20 åra har det skjedd ei endring i 
norske kommunar. Frå å vera forvaltningsorgan med 
stor nærleik mellom dei styrande politikarane og dei 
kommunale tenestene, liknar kommunanes organise-
ring meir og meir ei leninistisk partiorganisering. Der 
kommunepolitikarane er sentralkomiteen, rådman-
nen er generalsekretær og dei kommunetilsette er 
kadrane som gjer jobben.

Der bibliotekarane før hadde nært samkvem med 
politikarene i bibliotekstyret, har ein nå gjennom 
reglement eller organisering i tonivåmodellar eller 
føretak sørgja for at lokalpolitikarene får rapportar 
om tilstanden på biblioteket gjennom rådmannen. 
På den måten kan den administrative organiseringa 
av kommunane vera med på å hindra politisk og der-
med offentleg innsyn i biblioteka si verksemd.  Eg er 
ikkje overbevist om at debatten om nedskjeringar, i 
vårt tilfelle på biblioteka, blir betre av å bare bli for-
midla gjennom ein rådmann som har større ansvar 
for budsjettresultat enn for bibliotekbrukarane. 

Debatten om bibliotektilsette si ytringsfridom er li-
kevel ikkje først og fremst ei biblioteksak. Dette er 
ei sak om kva rettighetar tilsette i det offentlige 
har når det gjeld å opptre som fagpersonar også når 
dei kjem på kant med sine eigne leiarar. Den man-
glande ytringsfridomen i kommune-Norge er nært 
knytt opp til kva rolle lokaldemokratiet skal spele i 
dette landet og er derfor først og fremst ei politisk 
sak for kommunepolitikarane. Dei ulovlege informa-
sjonsreglementa er nok det lettaste å bli kvitt. Or-
ganiseringa av dei kommunale tenestene er det nok 
ein større jobb å snu.

Sjølv om dei nå nedlagte bibliotekstyra gjorde at 
kontakten mellom politikare og bibliotekarar var tett 
og god, så hadde denne nærleiken også ei bakside. 
I tilfellet med ”Songen om den røde rubin” viser 
det seg at det ofte var bibliotekstyra som tok initia-
tivet til sensur. Sterke politiske krefter arbeida for 
at blasfemi, pornografi og kommunisme skulle hal-
das borte frå bibliotekhyllene. ”Sangen om den røde 
rubin” inneheld visstnok alle desse tre elementa. I 
bibliotekstyra satt mange ivrige politikarar som tok 
kampen mot den åndelege fordervinga på alvor. 

Kven bestemmer innhaldet? 

I dag derimot har diskusjonen om innhald stort sett 

flytta seg ut av det politiske livet. Det politiske ord-
skiftet om biblioteka handlar mest om kor mye eller 
helst kor lite pengar me skal bruka på denne verk-
semda. I dag verkar det som om politikare nesten 
same kor markeringskåte dei er, vel å la vere å gå 
inn på innhaldsdiskusjon. Ein debatt om innhaldet 
i media vil vera ein debatt der politikarane alltid 
tapar likevel.

Om det er ein bra eller dårleg ting at politikarar 
ikkje reagerer på innhald lenger kan jo diskuterast. 
Den gong då fjernsynsmediet i Norge dreiv med 
folke opplysning brukte seriøse politikare dagevis på 
å diskutere om fjernsynsprogramma hadde slagside 
i retning av venstresida. Nå når TV kanalane konkur-
rerar hardt om å laga dei mest hjernetomme pro-
gramma er det ikkje lenger ein einaste politikar som 
tør eller vil diskutera innhaldet i sendingane. 

Ei av grunnene til at det er blitt sånn er nok 
at politikarane veit at også deira veljarar ser på 
”Big brother”, les lett pornografiske teikneseriar og 
låner filmar med splatter og blod. Derfor har po-
litikarane overlate  innhaldskritikken til særgrup-
pene og dei sjølvutnemnde representantane for dei 
lidande. Dette er i norsk samanheng nokså nytt. 
Frå USA kjenner me derimot til at organisasjonar 
for tjukke, tynne, lange og korte saksøker filmar og 
fjernsynsprogram. I Norge har me vore vande me at 
styresmaktane verna oss mot umoral og støytande 
framstillingar. Slik er det ikkje lenger. Nå må ein 
stola på interesseorganisasjonane og advokatane. 
Difor har innhaldskampen flytta seg ut frå kommu-
nestyra og inn i rettssalane. Her prøver interesse-
gruppene å verja seg sjølv og andre mot ytringar i 
ulike media som dei ikkje liker. 

Det at innhaldsdebatten er flytta ut frå bibliotek-
styra og inn i rettsalen gjer at biblioteka ikkje lenger 
merker noko særleg direkte press på dette områ-
det. Om nokon ønskjar å hindre folk i å lesa, ”Por-

- Ville me på norske 
bibliotek handla 
på same måte som 
våre kollegar i USA, 
med å gå i opposi-
sjon, eller ville me 
stilleteiande god-
tatt kravet frå sty-
resmaktene, spør 
Svein Arne Tinne-
sand. (Foto: Erling 
Bergan)
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� nopung” eller ”Min kamp” vel dei å gå til sak mot 
forlaget som gjer ut desse bøkene og ikkje mot bi-
blioteket som lånar dei ut. 

Skulle biblioteka verkeleg ta omsyn til alle dei ulike 
klagemåla som finnes mot innhaldet i bøker, blad og 
ulike media ville det ikkje vera mykje igjen i hyllene. 
Likt med politikaren vil bibliotekaren som gjer etter 
for press frå denne typen grupperingar sitta igjen 
med svarteper om det blir eit offentleg ordskifte 
om avgjerda. Nokre av oss huskar debatten om hom-
sebladet ”Blikk” si plassering i skulebiblioteka som 
rulla for ei stund sidan. ”Blikk” blei sendt rundt til 
ei rekke bibliotek som gaveabonnement, noko ikkje 
alle bibliotek var like glade for. Det var likevel biblio-
tekarane som nekta å setta bladet ut i hyllene som  
blei skurkane i ordskiftet, ikkje dei som forsvarde at 
eit blad for homofile hadde si plass i biblioteket. Eg 
er ikkje sikker på om det hadde vært slik for relativt 
få år sidan.

Korleis bestemme innhaldet?

Dette er også i dag vegen å gå for pressgrupper som 
vil ha påverknad på medievalet i biblioteka. Ikkje ved 
å krevja at noko skal fjernast, men gjennom det å gi. 
Dei fleste bibliotek mottek gåver i form av bøker, 
hefter, blader m.m. som dei ikkje har bestilt. Dei 
fleste av desse gåvene blir også vurderte som at det 
er heilt på sin plass å plassera dei ut i samlinga. 
Det ein kanskje ikkje tenkjer så mykje over, er om 
denne typen gåver er med på å gi samlinga ei slag-
side. Norske folkebibliotek mottar t.d. bladet Forsva-
rets forum, Norsk Militært Tidsskrift og skriftserien 
til Den norske Atlanterhavskomiteen. Alle desse er 
gratis gåver betalt av forsvarsmakta. Eg tvilar på at 
gåvene frå fredsrørsla fyller like kraftig opp i bibli-
oteka sine tidsskrifthyller. Skal me problematisera 
dette med gåver i biblioteka kjem ikkje unna å disku-
tere kva rolle biblioteka har som informasjons- eller 
propagandasentralar for det offentlege Norge.

Dette leier oss igjen over i det som alltid vil vera 
det viktigaste temaet når med diskuterer bibliotek 
og ytringsfridom i Norge. Kva rolle skal og må biblio-

teka ha for å sikra innbyggarane tilgang til informa-
sjon. Biblioteklova si formålsparagraf lyder slik: 

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme 
opplysning, utdanning og annen kulturell virksom-
het gjennom informasjonsformidling og ved å stille 
bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon 
for alle som bor i landet.  Det enkelte bibliotek skal i 
sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være ut-
adrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.  Folkebibli-
otekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 

Som ein ser i biblioteklova står det ingenting om 
ytringsfridom eller informasjonsfridom. Det er like-
vel lita tvil om at orda ”allsidighet og aktualitet” i 
denne samanhengen skal lesas som eit pålegg om at 
biblioteka skal ivareta nettopp ytringsfridomen og 
ikkje minst informasjonsfridomen. 

Rett til informasjon

Spørsmålet om ytringsfridom vil alltid vært eit 
spørsmål om forholdet mellom styresmakter og dei 
styrde. Når det gjeld dette forholdet i vårt land er 
det slik at ytringsfridom blir slått fast i grunnlova. 
Grensene for ytringsfridomen framkomer i nokre 
få paragrafar om diskriminering av menneske, blas-
femi, pornografi og injurier. I Norge finns det ingen 
førehandssensur, ytringar som ikkje er lovlege må 
prøvas mot loven i etterhand. 

I motsetning til USA der styresmaktene blir biblio-
teka sin fiende i kampen om informasjonsfridomen 
vil det ikkje vera styresmaktene som trugar denne 
informasjonsfridomen i Norge. Trugsmålet mot in-
formasjonsfridomen i Norge kjem frå andre hald, og 
det vil vere i forhold til desse trugsmåla at biblio-
teka har si oppgåve.    

Å gjera informasjon tilgjengeleg. 

I ei omskifteleg verd blir retten til informasjon ein 
grunnleggande føresetnad for å kunne være aktør 
og aktiv samfunnsborgar. Folkebiblioteka skal sør-
gja for ei sosial utjamning blant borgarane. Denne 
oppgåva går på tvers av språklige, sosiale, fysiske 
og andre skiljelinjer. Biblioteka si oppgåve er å in-
kludere alle grupper i det såkalla informasjons- og 
kunnskapssamfunnet. 

Eller for å sitera UNESCO sitt folkebibliotekmani-
fest: ”Folkebiblioteket bygger på prinsippet om at 
alle skal ha det samme tilbud, uansett alder, rase, 

Saka om Agnar 
Mykles ”Sangen 
om den røde 
rubin” er ei 
av dei største 
og viktigaste 
ytringsfridoms-
saker i norges-
historien.

Bibliotekarer i USA 
merker Patriot Act 
på kroppen. Det gir 
de uttrykk for.
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kjønn, religion, nasjonalitet, språk eller sosial sta-
tus. Spesielle tjenester og spesielt materiale skal 
stilles til rådighet til brukere som av en eller annen 
grunn ikke kan nyttiggjøre seg bibliotekets vanlige 
tilbud, f.eks. språklige minoriteter, funksjonshem-
mede, sykehuspasienter eller innsatte i fengsler.”

Det er tankane i dette manifestet som ligg til grunn 
når biblioteka stiller sine informasjonsressursar gra-
tis til disposisjon for heile befolkninga. Det betyr 
at biblioteka gir alle rett til å lesa boka, søkje på 
nettet eller bla i avisa utan at dei treng å ha råd 
til å kjøpe sjølv. Trugsmålet mot denne utjamninga 
er sjølvsagt bibliotekbudsjetta. Det er ikkje moge-
leg å driva økonomisk utjamning utan pengar. Det 
politiske systemet i landet må altså vera villige til 
å satsa på bibliotek, så langt har politikarar på alle 
nivå signalisert at bibliotek er ei viktig samfunns-
oppgåve. Det vil likevel alltid vera ei grense for kor 
villig biblioteka/samfunnet er til å betala for infor-
masjon. Prisen på elektroniske informasjonstenes-
ter vil i mange tilfelle vere så høg at biblioteka 
vegrar seg for å betale for dei. Kommersielle aktørar, 
medieselskap og dei som sit med 
kommersielle rettighetar har ikkje 
nødvendigvis like stor interesse som  
biblioteka for å stilla informasjonen 
til gratis disposisjon for alle. Derfor 
arbeider fleire sterke organisasjonar 
for at dei som sit på retten til infor-
masjon skal ha (godt) betalt for bruk 
av informasjon.

Rett informasjon

Biblioteka har økonomiske grenser 
for kva dei kan gjere tilgjengeleg. 
Gjennom eit bevisst medieval skal 
biblioteka likevel sikra informasjons-
fridomen. Eit bevisst medieval føreset at biblioteka 
fagleg er sett i stand til å gje brukaren kunnskap, 
kunnskap som kan brukas til å tilegne seg informa-
sjon.

Ei stor del av kunnskapsoverføringa i dagens og mor-
gondagens samfunn vil bygge på at ein kan lesa. Fol-
kebiblioteka må framleis vera eit fyrtårn for lesing.  
Folkebiblioteka må legge til rette for dei  kunnskaps-
søkande, nysgjerrige og opplevingssøkande lånarane, 
ikkje minst for barn og ungdom. 

Den svenske arbeidarforfattaren Vilhelm Moberg sa 
”Biblioteket er mitt livs universitet”. Utdanning er i 
ferd med å bli ein vare på et marknad. Biblioteka 
er fristaden for egen læring, heilt uavhengig av kva 
tilbod som finnes på marknaden. I tillegg skal biblio-
teka legge til rette for at barn faktisk har eit tilbod 
om lesing. Lesing blott til lyst for den enkelte, like 
fullt ei nødvendig oppgåve for biblioteket. 

Når eg arbeida med dette innlegget søkte eg på 
ordet ”ytringsfrihet” i Google, i avisbasen Atekst og 
i Stavanger bibliotek sin base. Det gav 21000 treff i 
Google, 1750 treff i Atekst og 125 treff i Stavanger 
bibliotek. Det tyder på at det på dette emnet vil 
vera lett å skaffa seg informasjon. Men vil det vera 
lett å finna rett informasjon? For at biblioteka skal 
kunna oppfylla si oppgåve i forhold til informasjons-
fridomen må dei ha kunnskap. Kunnskap om kva in-

formasjon som er relevant og viktig om emnet og 
for lånaren. Masse informasjon er rein søppel, sjølv 
mottek eg dagleg over 50 såkalla spammeldingar på 
epost kvar einaste dag. Informasjon? – Ja visst. Men 
nyttig? – Ikkje i det heile tatt.

I ei tid då mengda av informasjon aukar samtidig 
som mangfaldet av informasjon minkar vil biblioteka 
si rolle i det såkalla informasjonssamfunnet bli sett 
på harde prøver. Også for biblioteka vil det lettaste 
vera å flyte med straumen. Det lettaste er å gi bru-
karen dei 20 øvste treffa i Google, dei nyaste arti-
klane, dei bøkene som ein finn inne på hylla. Då blir 
ikkje biblioteka si informasjonskompetanse brukt og 
brukaren sitt krav om ”allsidighet og aktualitet” blir 
heller ikkje tatt i vare. 

Fridom eller marknadstvang 

Bibliotekas informasjonskompetanse er ikkje noko 
som berre kjem til syne når brukaren står der og 
leiter, det er også denne kompetansen som gjer at 
biblioteka utgjer eit alternativ til informasjonsmark-

nadens einsretting. 

På alle kulturfelt ser ein tendens 
til at på tross av ein enorm bredde 
som finns der, er det berre ein smal 
del som blir synleg. Bestseljarlister, 
bokklubbar, kjendisblad og fjernsyn 
definerer i stor grad kva som er 
rådande på marknaden. Biblioteket 
representerer det siviliserte alter-
nativ til marknadens jungel. I vår 
samanheng der informasjonsfridom 
er utgangspunktet er det viktigare 
at biblioteka har Dostovjeski enn at 
dei har Mankell. No ber eg om å bli 
forstått rett. Det er ingen grunn til 

å gå heim å reinske ut Mankell sine bøker av hyllene. 
Det eg prøver å sei, er at sett i et perspektiv der 
ytringsfridom og informasjonsfridom er vårt sam-
funnsansvar er det der vi bryt med marknadens lo-
gikk at biblioteka har ei rolle. Fordi biblioteka skal 
bidra til ”allsidighet” er det viktigare at ein finn den 
intolerante avisa ”Dagen” på biblioteka enn at ein 
finn det liberale ”Dagbladet” der. I dagens medie-
verden er det ”Dagen” som er den alternative røysta 
mens ”Dagbladet” som bys fram på kvart einaste ga-
tehyrne og i kvar einaste butikk representerar lite 
anna enn syntesen av marknadstenking og kulturell 
middelhavsfart.

Klarer norske folkebibliotek å fortsette å vera ein 
tilgjengeleg og alternativ informasjonskanal for alle 
som bur i landet, då kan me spilla ein avgjerande 
rolle når det gjeld ytingsfridomen sine vilkår her i 
landet. For å kunna få til det må vi vera villige til 
å diskutera både vår eiga og samfunnets forhold til 
begrepa ytrings- og informasjonsfridom. 

Artikkelen er basert på foredraget Svein Arne 
Tinnesand holdt under et seminar om biblio-
tek og ytringsfrihet i Stavanger 17. september 
i år. Flere av  artiklene han har skrevet om 
bibliotek, kultur og politikk kan leses på nett-
stedet www.geirlund.net/tinnesand/.

Biblioteka skal bidra til ”allsi-
dighet”. Difor er det viktigare 
at ein finn den intolerante 
avisa ”Dagen” på biblioteka 
enn at ein fi nn det liberale 
”Dagbladet” der. 
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Høgskolen i Sør-Trøndelag

Hverdager som er til de grader forskjellige i store og 
små hjørner av verden, men som allikevel dreier seg 
om mange av de samme problemstillingene. Hvor-
dan yte best og mest for sine brukere, hvordan 
skaffe ressurser til flere databaser og e-ressurser, 
hvordan sikre faglige rettigheter og lønnsøkning, 
hvordan drive brukerundervisning for 3000 studen-
ter når man er 2 om å dele på arbeidet, hvordan 
etablere faglige nettverk og samarbeidsprosjekter? 
Sakene er mange og diskuteres med glød og iver 
disse travle vinterdagene i Argentinas vakre hoved-
stad. Og bakom synger yrkesstoltheten, den felles 
ideologiske forankringen som skaper samhørighet 
og ”the global voice of the library and information 
profession”…

Argentina

Mellom slagene får jeg kontakt med 
Ricardo Rodríguez Pereyra, forfatter 
og bibliotekar, opprinnelig fra Uru-
guay, men med argentinsk stats-
borgerskap. Han er sjef for de 60 
frivillige som jobber lange dager i in-
formasjonsdesken på konferansesen-
teret ved Hilton hotell.

Ricardo har bakgrunn fra flere univer-
sitetsbibliotek og har blitt hyppig brukt 
som konsulent for ulike nasjonale og 
regionale bibliotekprosjekter. Han er 
også aktiv i ABGRA, the Association 
of Librarians Graduated of the Argen-
tine Republic. ABGRA fungerer både 
som fagforening og interesseorganisa-
sjon for bibliotekarer i Argentina.

Ricardo forteller om Argentinas bibliotekvesen, godt 
hjulpet av Heike Schmidt, tysk bibliotekar på per-
misjon og for anledningen oversetter fra spansk til 
engelsk og omvendt.

Biblioteksektoren i Argentina har siden 1960-tallet 
vært preget av ustabile økonomiske og politiske for-
hold, med skiftende regimer som uten unntak har 
vært lite engasjert i bibliotek- og informasjonspo-
litikk. Nasjonalbiblioteket har tradisjonelt hatt en 
svak stilling, med politisk plassert ledelse uten bi-
bliotekfaglig bakgrunn. Til tross for manglende stat-
lig støtte og initiativ, har bibliotekfolk organisert 
seg i små og store nettverk. Bl.a. har Ricardo initi-
ert et nettverk av de ca. 45 private universitetsbi-
bliotekene i landet. ABGRA, som drives på frivillig 
basis, kun med èn fast ansatt, har også holdt et 
høyt aktivitetsnivå. I tillegg til denne organisasjo-
nen eksisterer det vel 20 nasjonale og regionale in-
teresse- og fagorganisasjoner. 

Blant sakene det arbeides med er videre- og etter-
utdanningskurs, seminarer, utgivelse av tidsskrifter, 
bulletiner og lignende, bibliotekar-etikk, lønnsøk-
ning og faglige rettigheter samt feiring av ”Bibliote-
karens dag”, som er 13. september!

Møte med bibliotekarer 
i Sør-Amerika

IFLA 2004 er historie. De 3000 bibliotekarene 
som satte hverandre stevne noen dager i 

slutten av august i Buenos Aires, er for lengst 
tilbake i hverdagen.

Teatro Colón i Buenos Aires. Åpningsseremonien 
til årets IFLA-konferanse foregikk her.

Ricardo Rodrigguez Pereyra og Heike 
Schmidt, bibliotekarer som jobber 
lange dager i informasjonsdesken 
på konferansesenteret under årets 
IFLA-konferanse i Buenos Aires.
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En av de aller fremste sakene for organisasjonene 
i dag er innsats for en nasjonal biblioteklov, som Ar-
gentina mangler. Man er opptatt av å beskytte bi-
bliotekarprofesjonen og å skape offentlig koordinert 
innsats for å styrke sektoren. Men man er forberedt 
på at realiseringen av et sentralt lovverk vil ta tid. 
I det hele tatt virker det ikke som om tilliten til po-
litikere og styringsverk er påtagelig sterk. Kanskje 
ikke uten historiske årsaker…

Så vidt Ricardo vet, er det heller ingen andre av de 
sør-amerikanske landene som har biblioteklovverk 
eller overordnede informasjonsstrategier å forholde 
seg til. Han mener imidlertid at land som Chile, Bra-
sil og Venezuela har et bedre organisert og utbygd 
bibliotekvesen enn Argentina.

På 1990-tallet skjøt digitaliseringen fart i argen-
tinske bibliotek, med økt tilgang til databaser og 
elektroniske ressurser. Så kom krakket i 2001, da 
økonomien brøt sammen. Landet skiftet president 
fire ganger på ei uke og arbeidsløsheten steg dra-
matisk - til 22 %. Krisa rammet selvfølgelig også 
bibliotekene, med oppsigelser, reduksjon i lønn og 
generell stagnasjon.

Bibliotekarer i privat sektor fikk det verst, med flest 
ledige. Også Ricardo mistet jobben. I dag er den 
økonomiske situasjonen i Argentina noe bedre. Ar-
beidsledigheten er fortsatt meget høy, men biblio-
tekarene er ikke den gruppen som er verst rammet. 
De fleste er i jobb igjen, men, som Ricardo, i dår-
ligere betalte jobber i offentlig virksomhet. 10-12-
timers arbeidsdag er ikke uvanlig, gjerne fordelt på 
flere jobber. Lønnsnivået ligger omtrent på gjen-
nomsnittlønn, ca. 300 USD per måned. (Biblioteka-
rer i privat sektor – private universitet, o.l. – tjener 
noe mer enn andre bibliotekarer. For dem kan må-
nedslønna komme opp i 500 USD, for bibliotekdirek-
tørene kanskje 800 USD.)

Som i vår del av verden er bibliotekaryrket et tra-
disjonelt lavtlønnet kvinneyrke, der mange egent-
lig er avhengig av ektemenn med bedre lønn… Som 
en annen bibliotekar jeg snakket med, Jorge A. 
Vaccari, sa: - Lønna er til å leve av, men ferie 
blir det ikke penger til. Han er ansatt som eneste 
bibliotekar på en skole med 1500 elever fra små-
skoletrinn til videregående nivå. Der jobber han 
full dag og har i tillegg en 4 timers ettermiddags-
jobb. Dessuten er han engasjert i organisasjons-
arbeid i ABGRA. Han forteller at medlemstallet 

ligger på ca. 1300. På spørsmål om hvor mange bi-
bliotekarer det er totalt i Argentina, henviser han 
til en kartlegging fra 1995, som konkluderte med 
ca. 4500 uteksaminerte bibliotekarer. Man håper 
på penger til en nyere undersøkelse og ferskere 
tall….Hvor mange av bibliotekarene som er fagor-
ganisert på annen måte enn i sine fagspesifikke 
organisasjoner, har man ikke tall på. Men det er 
nokså vanlig å være organisert med andre grupper 
på arbeidsplassen, for eksempel i samme organi-
sasjon som undervisningspersonalet på et univer-
sitet.

Ingen av de argentinske bibliotekarene jeg snakket 
med, mente at yrket deres hadde særlig høy status 
i samfunnet. Den stereotype oppfatningen av en bi-
bliotekar handlet om litt kjedelige middelaldrende 
damer, med briller og knute i nakken. Og hørte jeg 
noe på spansk om aseksualitet? Det ble ikke over-
satt….

Håpet er at IFLA i Buenos Aires skal synliggjøre bi-
blioteksektoren for myndigheter og opinion. Kan-
skje skape et mer nyansert bilde av yrkesgruppe og 
virksomhet? Og sannelig kom det ikke et større opp-
slag i en av Argentinas to største aviser, La Nacion, 
dagen etter åpningsseremonien i Teatro Colón. Det 
var første gang tema bibliotek hadde fått spalte-
plass på førstesida til ei større avis. Forrige medi-
eomtale var en notis på ei midtside om skandale 
mellom offentlige bokreoler: Bibliotekar knepet på 
fersken i kyssing av prest….(Hvem snakket forresten 
om aseksualtiet?)

Hva IFLA 2004 vil bety for biblioteksektoren i Ar-
gentina gjenstår å se. Mine samtalepartnere har 
iallfall tru på framtida. Det er stort engasjement 
blant de argentinske bibliotekarene for tida. 

Fra ”Newcomers session” under IFLA-konferansen 
i Buenos Aires.

ABGRA er både fag-
forening og interes-
seorganisasjon for 
bibliotekarer i Ar-
gentina. Jorge A. 
Vaccari (til venstre) 
har fulldagsjobb 
som bibliotekar på 
en skole med 1500 
elever, og i tillegg 
en 4 timers etter-
middagsjobb. Han 
er også engasjert i 
organisasjonsarbeid 
i ABGRA: - Lønna er 
til å leve av, men 
ferie blir det ikke 
penger til, sier han. 
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Det jobbes idealistisk og målretta. Nylig er det satt 
i gang en vitalisering av innholdet i bibliotekar-
utdanninga, for å møte det nye århundrets krav til 
kompetanse. Bl.a. undervises det mer i ulike in-
formasjonsgjenfinningssystemer, globale nettverk 
av informasjonsressurser, databasehåndtering, osv.  
Og det meldes at søkningen til utdanningen er 
økende. 

Chile

Adela Soto Duran jobber som referansebi-
bliotekar på et lite, privat universitet i ho-
vedstaden Santiago i Chile. Universitetet har 
3000 studenter og 9 ansatte på biblioteket. 
For tiden er hun opptatt av å integrere bru-
kerundervisning på studentenes timeplan, 
men lærerne er ikke alltid de enkleste sam-
arbeidspartnere. Man må være yderst forsik-
tig for ikke å tråkke en vitenskapelig ansatt 
på tærne, med noe man kan og vet som han 
ikke har kjennskap til…..(ukjent problema-
tikk her hjemme?)

Adela sitter i styret i det nasjonale fagfor-
bundet for bibliotekarer i Chile. Medlemstal-
let er ca. 400, av 2000 bibliotekarer totalt 
i landet. Jevnt over tjener bibliotekarer litt 
mindre enn gjennomsnittlønn. Det er van-
skelig å få folk til å ta faglige verv. Adele be-
grunner det i lange arbeidsdager i tillegg til 
timers reisevei for mange. Organisasjonsar-
beid, også på sentralt nivå, gjøres på fritida, 

uten noen form for kompensasjon eller mulighet til 
å legge møter eller lignende i arbeidstida.

Adela forteller at i forkant av IFLA-dagene i Bue-
nos Aires har man for første gang avholdt et møte 
mellom sør-amerikanske fagforbund for biblioteka-
rer. De fleste sør-amerikanske landene var repre-
sentert. Møtet har resultert i etablering av et nytt 
nettverk og entusiastiske planer om diskusjonsliste 
og nye nettsider for nettverket er klare. 

I Chile har man hatt et stort e-lærings-prosjekt gå-
ende siden 2001. Da mottok landet et legat fra 
Bill & Melinda Gates Foundation på 9,2 millioner 
USD. Pengene er brukt til innkjøp av datamaskiner 
og internett-tilgang til 368 folkebiblioteker over 
hele landet. Man har også satt i gang et omfat-
tende program for å heve bibliotekarenes IT-kompe-
tanse når det gjelder informasjonssøking på nettet, 
bruk av e-post, MSN Messenger osv. For å nå så 
mange bibliotekarer som mulig utover landet har 
man eksperimentert med ulike læringsformer, fra 
tradisjonell klasseromsundervisning til nettbaserte 
undervisnings former. Målet er at et IT-kompetent 
bibliotekpersonale skal formidle sine kunnskaper vi-
dere til brukerne. 

�

Sentrale personer under IFLA-konferansen i Buenos Aires. Fra venstre Ana 
María Peruchena Zimmermann (president i den nasjonale organisasjons-
komiteen), Roberto Jorge Servidio (visepresident i den samme komiteen), 
Kay Raseroka (president i IFLA 2003-2005) og Alex Byrne (valgt til 
president i IFLA 2005-2007). (Foto: Oscar A. Verdecchia.)

Det blir en del kø-ståing når fl ere tusen biblio-
tekfolk møtes til konferanse.

Adela Soto Duran er refe-
ransebibliotekar ved et pri-
vat universitet i Santiago 
i Chile. 

Astrid Kilvik fikk stipend fra BF for å delta på 
IFLA-konferansen i Buenos Aires 22.–27. au-
gust 2004. Konferansen arrangeres årlig og 
går nå under navnet World Library and Infor-
mation Congress. Neste år arrangeres den i 
Oslo. Se http://www.ifla2005oslo.no/ for mer 
informasjon.



Hva med skolebiblioteket?

94 grunnskoleenheter i Bergen har tatt i bruk Bibliofil i sine bibliotek, og de har fått konvertert data
fra tidligere biblioteksystem inn i den nye løsningen.

Bergen kommune har valgt samme løsning i folkebiblioteket og i skolebibliotekene, og de får
dermed utnyttet sin investering best mulig. Dette gjelder både kunnskapsmessig og økonomisk.
Forholdene ligger dermed til rette for et faglig samarbeid, og både elever og støttefunksjoner kan
forholde seg til samme løsning i skolen og i Bergen Off. Bibliotek.

SafariSøk er lagt tilgjengelig for skolene, og elevene kan dermed søke i katalogen ved hjelp av bilder.

Til sammen 450 skolebibliotek bruker nå Bibliofil.

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

levert av
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Det er andre året Senter for seniorpolitikk legger 
fram Norsk seniorpolitisk barometer. Barometeret 
består av to undersøkelser: en som kartlegger 
senior politiske holdninger blant yrkesaktive og en 
blant ledere i arbeidslivet. Årets barometer avdek-
ker både positive og negative trekk når det gjelder 
seniorers stilling i arbeidslivet.

- Seniorene er en viktig ressurs i arbeidslivet. Det 
er derfor gledelig at vi ønsker å jobbe lenger. Det 
er bra for norsk økonomi, det er bra for norske 
arbeidsplasser og det er ikke minst bra for senio-
rene selv, sier Åsmund Lunde, direktør i Senter for 
seniorpolitikk.

Undersøkelsen viser også at det er de eldste ar-
beidstakerne som gleder seg aller mest til å gå på 
jobb. Av yrkesaktive over 60 år er det hele 86 pro-
sent som gleder seg til å gå på jobb. Dette er en 
kraftig økning fra i fjor da 67 prosent svarte ja på 
det samme spørsmålet. Av samtlige yrkesaktive er 

det 73 prosent som gleder 
seg til å gå på jobb, også 
det en klar fremgang fra i 
fjor.

De yrkesaktive mener vi 
er å anse som ”eldre i ar-
beidslivet” når vi fyller 56 
år mot 55 år i fjor. Dette 
står i kontrast til lederne 
som mener at grensen for 
å bli ansett som eldre går 
ved 52 år.

- Seniorpolitisk barometer doku-
menterer at det fortsatt forekom-
mer en del diskriminering av eldre 
i arbeidslivet. Aldersdiskrimine-
ring er omtrent like utbredt som 
kjønnsdiskriminering, sier direktør 
Erik Dalen i MMI. 

Et økende antall ledere sier de har 
opplevd at det forekommer diskri-
minering i arbeidslivet på grunn av 

alder. Undersøkelsen blant de yrkesaktive kan deri-
mot tyde på at det er blitt mindre aldersdiskrimi-
nering. For eksempel melder 26 prosent at de har 
opplevd at eldre forbigås ved forfremmelser, mot 
31 prosent i fjor. 

Norsk seniorpolitisk barometer 2004:

Vi vil jobbe lenger
Vi ønsker å pensjonere oss når vi er 62 år. Dette er ett år 

mer enn hva vi sa i fjor. Det viser Norsk Seniorpolitisk baro-
meter 2004 som er utført av MMI på oppdrag for Senter for 
seniorpolitikk. Men selv om årets Seniorpolitiske barometer 
viser positiv utvikling på flere områder, avdekker den også 
at aldersdiskriminering fortsatt forekommer i arbeidslivet.

- Seniorene er en 
viktig ressurs i ar-
beidslivet. Det er 
derfor gledelig at 
vi ønsker å jobbe 
lenger, sier Åsmund 
Lunde, direktør i 
Senter for senior-
politikk.

En økende andel arbeids takere over 60 år 
opplever at datasystemer er vanskelige å 
lære. 65 prosent av lederne har opplevd 
at yngre arbeidstakere blir foretrukket 
når ny teknologi eller arbeidsmåter skal 
innføres.

�



Sentraldrift av ALEPH og Mikromarc gir deg en
stabil og sikker løsning der systemet ditt kjøres i
vårt moderne driftsmiljø. Tilgang til systemet går
via enkel programvare over internett. Dermed får
du et stabilt biblioteksystem 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 forut-
sigbare kostnader. 
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Over 450 bibliotek har valgt 
vår løsning for

sentraldrift

– der svarene finnes...

Norsk seniorpolitisk barometer gjennomføres årlig og kart-
legger seniorpolitiske holdninger i arbeidslivet. Barome-
teret består av to undersøkelser: en som kartlegger 
holdninger blant yrkesaktive og en blant ledere i arbeids-
livet. Undersøkelsene er foretatt av MMI på oppdrag fra 
Senter for seniorpolitikk. Her er noen resultater fra årets 
barometer:

• Det er svært få av oss som mener at vår arbeidsgiver 
anser oss som eldre. Faktisk tror under halvparten av de 
yrkesaktive over 60 at de anses som ”eldre i arbeidsli-
vet”. 

• Den ideell arbeidstageren for norske ledere er en person 
som er ung og erfaren.

• 63 prosent av lederne er uenig i at ”når en bedrift må 
nedbemanne, bør eldre arbeidstakere kunne sies opp før 
yngre”.

• I gjennomsnitt svarer norske yrkesaktive at de kan tenke 
seg å gå av med pensjon når vi er 62 år, hvilket er en 
økning fra 61 år i 2003.

• Det er ubetydelige forskjeller mellom aldersgruppene i 
når det gjelder ”føler du at du mestrer de arbeidsoppga-
vene du har”.

• Totalt gleder 41 prosent av arbeidstakerne seg til å gå av 
med pensjon mot 38 prosent i fjor. Størst andel er det i 
gruppen mellom 50 og 59 år hvor 52 prosent gleder seg 
til å gå av med pensjon. Blant arbeidstakere under 30 
år er det 24 prosent som gleder seg til pensjonstilværel-
sen.

• En økende andel arbeidstakere over 60 år opplever at 
datasystemer er vanskelige å lære.

• 65 prosent av lederne har opplevd at yngre arbeidsta-
kere blir foretrukket når ny teknologi eller arbeidsmåter 
skal innføres.

• Halvparten av lederne mener at det er en fordel for 
”vår bedrift/virksomhet at folk helt fram til normal pen-
sjonsalder”.

• 34 prosent kan tenke seg å jobbe etter at de har rett til 
å gå av med pensjon. Størst er andelen blant yrkesaktive 
over 60 år hvor 54 prosent kan tenke seg å jobbe etter 
at de har rett til å gå av.

Norsk seniorpolitisk barometer kan i sin helhet hentes på 
www.seniorpolitikk.no. 

�

Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesen-
ter som skal stimulere og utvikle god seniorpolitikk 
i privat og offentlig virksomhet. Senteret koordine-
rer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med 
myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og 
personalfaglige- og opplæringsorganisasjoner. I til-
legg initierer og støtter senteret forskning innen 
fagområdet. SSP er av myndighetene utpekt til å 
koordinere Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i ar-
beidslivet som er en plan for hvordan arbeidslivet 
kan legge til rette for at eldre velger å fortsette i 
arbeid fremfor å pensjonere seg tidlig. 
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En bibliotekarisk forståelse 
av kvalitet - del II

Og med ”moderne” mener vi at vi har balt med det 
siden romantikken. Da begynte det å komme noe 
nytt inn i vår vurderingsevne - eller kanskje ikke?  
Selv disse ideene finnes i sin kjerne eller sitt frø hos 
de gamle, som vi skal se. 

Moderne estetikk 

Estetikk ble etablert som egen gren eller disiplin av 
filosofien på midten av 1700-tallet, først og fremst 
av den tyske filosofen Alexander Baumgarten. Este-
tikken begynte som en lære om ”det skjønne” og 
sansingen av det skjønne. I den forstand – betrakt-
ninger omkring det skjønne generelt og kunsten spe-
sielt – kan estetikken riktignok påstås å ha tradisjon 
som går tilbake til  Platon og Aristoteles, men det 
var i den tyske førromantikken den ble formalisert 
som eget studium. 

Baumgartens estetikk handlet om forholdet mellom 
skjønn form og kunstnerisk innhold. Immanuel Kant 
formulerte ideen om en spesiell form for sansing av 
skjønnhet i Kritikk av dømmekraften (1790), hvor 
”dømmekraften” defineres som den tredje mulige 
måten å forstå/sanse/oppleve verden på ved siden 
”den rene fornuft” (logisk og empirisk viten) og 
”den praktiske fornuft” (etiske vurderinger). Dette 
er det teoretiske fundamentet for et subjektivt, inn-
advendt syn på litteraturen: Hvis det viktige er hvor-
dan vi sanser skjønnhet, må vi interessere oss for 
individet som sanser. 

Den romantiske estetikken fokuserer på forfatters 
og lesers egne egenskaper: inspirasjon, geni, innle-
velse. Etter hvert, med blant annet Schiller og Hegel, 
går estetikken over til å bli kunstfilosofi. Det inne-
bærer at man skiller mellom opplevelsen/sansingen 
av naturlige fenomener og av de menneskeskapte, 
og lar estetikken handle om de sistnevnte. Utover 
det 19. og 20. århundre blir det et nødvendig skille, 
ettersom den faktiske kunsten relaterer mindre og 
mindre til noe begrep om ”naturlig skjønnhet”. Es-
tetikken som kunstfilosofi handler om forskjeller og 
likheter mellom de forskjellige eller like kunstar-
tene, og kan defineres som overvitenskap over de 
forskjellige litteraturvitenskaper, kunstvitenskaper, 
musikkvitenskaper osv. 

Moderne litteratursyn

”Litteratur” betydde frem til midten, og til og med 
slutten av 1700-tallet alle tekster, alle verk, og 
kjennskapet til disse. Fra og med romantikken har 
ordet i hovedsak blitt brukt i samme betydning som 
”skjønnlitteratur”, det vil si enten som estetiske 
tekster eller som fiksjon eller som begge deler. 
Ifølge Horats skal litteratur være ”dulce et utile”, 
det vil si behagelig og nyttig. Både nytte- og behags-
aspektet har blitt videreført, men ”behag” finner 
vi i dag å være et suspekt begrep som smaker av 
populærlitteratur, av det trivielle, av kos og hygge. 
Begrepet kan dermed umulig å ha noe i en seriøs 
estetikk å gjøre. Fra og med romantikken er estetik-
ken alvorlig og litteraturen ubehagelig. 

Vestlig litteratur er fra og med romantikken innvi-
klet i de vestlige samfunns verdisystemer, men dette 
forholdet er på langt nær entydig. Litteraturen kan 
gis en verdi ”i seg selv”. En nasjonalstats nasjonallit-
teratur eller dens kanon antas å ha en verdi seg selv, 
men dette betyr at hver enkelt forfatters verdisys-
tem involveres i statens totale verdisystem: Mange 
av dem lar seg bare dårlig tilpasse, og helst gjen-
nom forenkling, feiltolkning og å havne på pensum. 
Til en viss grad kan man hevde at selve den kano-
niske statusen til mange klassikere skyldes at de er 
mistilpassede. Dette må si så fall bero på at sam-
funnets verdisystem tåler spenninger. På et enklere 
nivå kan man beskylde eller rose litteraturen for å 
støtte samfunnets verdier, eller for å kritisere sam-
funnets verdier. For at dette skal fungere må man 
være noenlunde enige om litteraturens propre rolle 
i samfunnet, eller dele mer eller mindre bevisste 
konvensjoner om den. En total kollisjon i konvensjo-
ner oppstår for eksempel i tilfellene Sataniske vers 
og Sangen om den røde rubin. 

Moderne forestillinger om kvalitet

Nymotens estetikk og litteratursyn må føre med seg 
nye forestillinger om hva kvalitet er: 

1. Stor litteratur er inspirert og genial. Antikken 
hadde en temmelig håndfast ide om hva det ville si. 
Musene er døtre av Zevs og Memosyne og tre eller 

I forrige nummer tok vi en kjapp kikk på noen forslag 
til hva ”kvalitet” i skjønnlitteraturen skal være. Felles for 
forslagene var at de har vært her siden antikken, og domi-
nerte litteraturforståelsen gjennom middelalder, renessanse 
og helt frem til midten av 1700-tallet. I dette nummeret tar 
vi for oss moderne estetikk og moderne litteratursyn.
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(fortsettes i neste nr.)

ni i tallet. De er halvgudinner for litteratur og kunst: 
Melpomene for tragedien, Thalia for komedien, Kleo 
for eposet, Kalliope for elegien osv. ”Sangmø, fortell 
om hin rådsnare helt som flakket så vide” (Homer). 
Musene holder til på fjellet Helikon i noen versjoner, 
på fjellet Parnassos eller Parnasset på norsk i andre. 
Å klatre opp Parnasset og kanskje til og med drikke 
en slurk av kilden Kastalia vil si å bli inspirert. 

Vi kan ta dette som poetiske omskrivninger og be-
skrivninger av inspirasjonens natur, i et begreps-
apparat hentet fra gammel folketro. Det sentrale 
i denne tidlige teorien om inspirasjon, er at dik-
teren blir inspirert av en kraft eller vilje utenom 
seg selv. Han er mer et medium enn en skaper. 
Teorien var logisk nok, gitt det tydelig irrasjonelle 
elementet i litterær utfoldelse og den ofte iøyen-
fallende manglende forbindelse mellom bøkene og 
forfatternes personlige egenskaper. Allerede Platon 
argumenterte for at disse surrehodene umulig kunne 
skrive dikt ved egen hjelp. Middelalderen kunne lett 
ta til seg en versjon av denne tanken: inspirasjon 
kom fra Gud. I nyere tid har kraften og viljen bak 
forfatterens inspirasjon opptrett som Folkets eller 
Nasjonens Ånd, Historien, Arbeiderklassens Kamp, 
Kvinnekroppen og andre antropomorfe skikkelser. Vi 
kan også velge å betrakte bruken av rusmidler som 
en måte å anrope musene på... 

Imidlertid fikk denne forståelsen av inspirasjon kon-
kurranse på slutten av 1700-tallet: Inspirasjon kom 
fra dikteren selv, var en del av ham (og i svært liten 
grad henne). Det betyr blant annet at forfatteren 
blir antatt å hente inspirasjon fra drømmer, hallusi-
nasjoner, epifanier, visjoner, og i nyere tid det freu-
dianske eller jungianske underbevisste. Siden vi alle 
må antas å oppleve slikt, må forfatteren ha spesi-
elle egenskaper: Opplevelsene må være sterkere og 
rikere, han må ha en spesiell evne til å omsette 
dem i ord. Egenskapene kan igjen anvendes på vir-
keligheten: Når dikteren ikke går rundt i en tåke av 
drømmesyner, så opplever han naturen, sine med-
mennesker og kunstverk sterkere, klarere, tydeli-
gere, i Technicolor. 

Coleridge prøvde å beskrive de nødvendige egenska-
pene i begrepet imaginasjon, som han definerte som 
både en spesiell nærhet mellom sansing og følelser, 
og som en original billedskapende evne. Egenska-
pene kan betraktes som medfødte, og den som har 
dem er et Geni. Geni er noe man er, en gang for alle, 
det er ens identitet, ikke et talent som kan utvikles. 
”Genius” er latin for det greske ”daimon”, og beteg-
net opprinnelig demonen eller ånden som inspirerte 
dikteren - de gamle, som for eksempel Platon, måtte 
etter hvert gi opp troen på musene. Fra og med ro-
mantikken er det dikteren selv som er genial - og 
kanskje demonisk? 

2. Hvis forfattere enten er geniale eller ikke, så er 
det til stor nytte for bibliotekaren som leter etter 
kvalitet. Bøker av geniale forfattere innehar kvali-
tet, de andre ikke, og bibliotekaren må ganske en-
kelt ta rede på hvem som er geniale. De akseptert 
geniale forfatterne kan sies å utgjøre kanon; skjønt 
forståelsen av kanon ikke nødvendigvis må hvile på 
noe begrep om genialitet. Kanon betyr opprinnelig 
de kanoniske skriftene, altså de skriftene som er tatt 
med i den autoriserte latinske bibelutgaven og alle 
bibelutgaver som bygger på den. I litteraturen vil 

det si de bøkene som inngår i og er konstituerende 
for en gitt litterær tradisjon og institusjon; for ek-
sempel verdenslitteraturen eller en nasjonallittera-
tur, men man kan også snakke om en kanon innen 
for eksempel arbeiderlitteratur eller kvinnelittera-
tur eller krim eller science fiction. 

Det vil si at kanon har en institusjonell status som 
kommer til uttrykk i pensum på skole og universi-
tet, og i mangebinds forlagssatsinger av typen ”Ver-
dens litteraturhistorie”, ”Norsk litteraturhistorie” 
eller ”De Store romaner”. Kanon antas tradisjonelt 
å bestå av bøker som har en allmenngyldig, evig es-
tetisk verdi, av klassikere. Begreper som ”de fire 
store” og ”the first lady of crime” vil florere i kanon. 
Kanon er ofte under angrep av grupper som hevder 
at kanon nettopp ikke er allmenngyldig, men er ba-
sert på verdiene og interessene til de herskende 
klasser, kjønn, nasjoner osv. Kritikerne vil enten for-
dømme all kanondanning eller kreve en alternativ 
kanon, og for eksempel utgi en ”Kvinnelitteraturhis-
torie”. 

Litteraturvitenskapen er ofte noe pinlig berørt over 
å operere med noe slikt som en kanon, og vil i noen 
tilfelle til og med benekte at den har eller noensinne 
har hatt noe slikt. Bibliotekaren kan på sin side uten 
videre slå fast at kanon er blant det mest umiddel-
bart nyttige litteraturvitenskapen kan tilby. Kanon 
forteller bibliotekaren, høyt og tydelig og i stor de-
talj hvilke gamle bøker hun må ha i samlingen sin. 
Kort sagt: Lykken er en varm kanon! 

Antikken kan sies å ha gitt oss noen gode bilder på 
kanon i form av forestillingen om store diktere sit-
tende på Parnasset: Å allerede ha klatret opp Par-
nasset og altså være på Parnasset er det samme som 
å være en del av kanon. På samme måte har antik-
kens ide om at fortiden må ha vært bedre enn nå-
tiden etter hvert blitt til den kanoniske ideen om 
litterære gullaldre, sølvaldre, steinaldre osv. 

3. Innlevelse vil bokstavelig talt si å leve seg inn i 
og identifisere seg med en litterær person, hand-
ling, sak, verden osv. Innlevelse er ergo en form 
for empati, det å kunne føle med, lide med imagi-
nære skapninger. Denne empatien krever både en 
sterk forestillingsevne hos le-
seren, og er et moralsk krav 
om medfølelse med litterære 
skikkelser og med verden som 
sådan: Ekte naturfølelse er 
inkludert i spesifikasjonene. 
Av boken har innlevelse en 
tendens til kreve en besjeling 
av ideer, objekter, natur og 
kunst: Verden må gjøres an-
tropomorf  for at vi skal føle 
hva den føler. 

Resultatet er en intuitiv, følelsesmessig respons. Kri-
tikere hevder at dette er å projisere egne, subjek-
tive følelser over på boken. Dette er den såkalte 
”affektive feilslutning”, som tillegger teksten leser-
nes egne indre opplevelser, og regnes for epistemo-
logisk tvilsom. Men hvem projiserer hva? Har vi noe 
grunnlag for å hevde at det ikke er boken som proji-
serer sine følelser over på leseren? 

Fjellet Parnassos 
i Hellas. Å klatre 
opp og drikke en 
slurk av kilden gir 
forfatteren inspi-
rasjon. På denne 
måten gjør folke-
troen forfatteren 
mer til et medium 
enn en skaper.
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Bibliotekvaktens søketips

Bibliotekvakten er et samarbeidsprosjekt mellom 
mange folke- og fylkesbibliotek.  Alle bibliotek kan 
legge inn lenke til tjenesten, og du kan kontakte Bi-
bliotekvakten hvis det er noe du lurer på, enten du 
er en vanlig bruker eller en kollega. Ofte er det godt 
å kunne snakke med en kollega, men det finnes et 
stort utvalg av kvalitetssikrede nettressurser som er 
utarbeidet av bibliotekarer over hele verden. 

I løpet av de siste årene har ”alle” benyttet seg av 
søkemotorer. I de senere år er det spesielt en sø-
kemotor som er blitt mye brukt – Google. De fleste 
som blir introdusert til internett av ”sivile” brukere 
kjenner til det enkle søkefeltet midt på siden, uten 
sjenerende grafikk eller sjenerende designelemen-
ter. 

Siden børsnoteringen i 1998 har Google økt antall 
brukere betraktelig, også blant fagfolk. Antall biblio-
tekarer som bruker Google som første søk er høyt. 
Google er godt kjent av bibliotekarer, og har til tider 
blitt lovprist for sin politikk på å unngå reklame i 
selve søkefeltene, eller trefflistene, men i stedet ha 
det pent plassert på siden. 

I dag søker Google gjennom 4,2 milliarder nettsider, 
og har tilrettelagte programmer som går på både 
salg av reklame, spesielle språkprogrammer og ikke 
minst den nye tjenesten Google Answers. Det er 
ikke for ingenting at et begrep som det å «google» 
noen nå er et kjent begrep! 

På den annen side bidrar også Google til å usyn-
liggjøre mye tilgjengelig materiale. For mange har 
en økende oppfatning av at dersom materialet ikke 
gir treff på Google, så finnes det ikke. Dette er 
mer fremtredende, da Google gir høye listetreff til 
materiale som er lenket opp av mange nettressur-
ser. Usynlig og vanskelig tilgjengelig forskningsma-
teriale vil på denne måten være mindre tilgjengelig 
enn tidligere. 

“Call it the google gap - the difference between the 
growing perception  that the site is omniscient and 
the fact that it isn’t.” 
WebmasterWorld.com 1998-2004 

Som et resultat av den enorme pågangen man har 
hatt på google.com, ble tjenesten Google Answers 
lansert 9. april 2002. Du blir tilbudt ekspertsøk av 
Google sine egne eksperter, og et søk koster fra 2 
til 200 dollar. Du velger selv hvor mye du er villig til 
å betale for den informasjonen du ønsker å motta. 
Prisen du er villig til å betale reflekteres i hvor lang 
tid det tar å få svar, og på kvaliteten og kompleksi-
teten i svaret. 

Google Answers tester og ansetter sine søkeeksper-
ter ut ifra egne kriterier, og du må vise til gjennom-
føring av ulike søk for å vise at du er i stand til å 
finne søk av ulik vanskelighetsgrad. Spørsmålet er 
jo i hvilken grad dette er et supplement til bibliote-
kenes virtuelle referansetjenester, eller om det er 
en tilleggstjeneste kommet for å bli. 

 

Google answers - konkurrent til 
bibliotekenes referansetjenester?

Siri Tidemann-Andersen 

og Jørn Helge B. Dahl



-et godt valg

Postboks 9102, 3006 Drammen  •  Tlf: 32 88 70 10   Fax: 32 88 58 55  •  www.bibliotekservice.no  •  fi rmapost@bibliotekservice.no

Hos oss får du alltid klare og hyggelige svar når du trenger hjelp.

Tidemann biblioteksystem har rimelige løsninger for folkebibliotek 
og skoler, og samarbeidende kommuner kan spare mye penger.

Vi tilbyr også rimelig sentraldrift og web-hotell.
Tidemann SMS er enkel og besparende, og effektiv for dine lånere.

-Slik er det med Tidemann...
       -et godt valg!
  
Kontakt oss for et godt tilbud!

Telefon 32 88 70 10
salg@bibliotekservice.no

Vedlikeholdspriser som biblioteket kan leve med!

• Spar mye penger hvert år.

• Kjøp heller fl ere bøker.

• Utvid åpningstiden.

• Biblioteket blir mer attraktivt.

• Stadig fl ere bibliotek velger 
Tidemann biblioteksystem.



For BCI og Torco Stålreolsystem
Multimediakrybber for oppheng i stålreol med hullavstand 25 mm.
Inndeling ved hjelp av avdelere i krom.

308350 Enkel krybbe for CD, dybde 30 cm,
høyde 10 cm, kapasitet: 95 CDer 856,- NÅ 599,-
308353 Avdeler til 308350, 
4 stk pr. krybbe 47,- NÅ   33,-/stk.

308351 Enkel krybbe for video, dybde 40 cm, 
høyde 20 cm, kapasitet: 50-60 videoer              1.176,- NÅ 823,-
308354 Avdeler til 308351, 
3 stk. pr. krybbe  55,- NÅ   39,-/stk.

308352 Dobbel krybbe for CD (avbildet), 
dybde 40 cm,kapasitet: 130 CDer 1.427,- NÅ 999,-
308355 Avdeler til 308352, 
8 stk. pr. krybbe 37,- NÅ   26,-/stk.

-30%

CD Vippeprofil
Til fronteksponering av 50 CDer. Plasseres i reol eller på skranke/bord. 
B90 x D17 cm.

82370 CD Vippeprofil     Kun 490,- 

NYHET!

Et UTVALG av produkter for eksponering og oppbevaring av CD, DVD og video

Se også egen brosjyre på mediaoppbevaring som vi har lagt ut på www.bseurobib.no og som kommer i
posten medio oktober. Her tilbyr vi enda flere produkter til sterkt reduserte priser. Varene leveres på døren. 
Bestill produktene enkelt og raskt i nettbutikken via 

HØSTKAMPANJE i perioden 8.10-5.11.2004

www.bseurobib.no!

Mediatårn Grangeline
23460 Mediatårn for DVD, video (hylleavstand 21,6 cm) 1.745,- NÅ 1.570,-
23463 Mediatårn for 308 CDer (hylleavstand 15,7 cm) 2.370,- NÅ 2.133,-
23451 Dobbel karusell for 2 mediatårn 2.670,- NÅ 2.403,-
23450 Enkel karusell for 1 mediatårn 2.105,- NÅ 1.894,-

-10%

23463

23451

Frakt og mva. kommer i tillegg. 

BS Eurobib, Postboks 6348 Etterstad, 0604 Oslo 
Tlf.: 22 08 34 00, Fax: 22 08 98 00

E-post:post@bseurobib.no

Bestill på tlf.: 22 08 39 00 
eller gå inn på www.bseurobib.no
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Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og informasjonsstudiene 

HØSTKAMPANJE

Nytt utdanningstilbud ved Høgskolen i Oslo: Kurs i litteraturformidling på mastergradsnivå våren 2005

Folke- og skolebibliotekene trenger spesialister i litteraturformidling. Publikum ønsker hjelp til å finne fram i det omfattende litteraturtilbud 

og bibliotekene har behov for å gjøre sitt brede litteraturtilbud bedre kjent. Vi mener bibliotekarer har en litteraturforståelse og en kunnskap 

om publikum som gjør dem spesielt egnet til å ivareta slike oppgaver. Men kompetansen på området må utvikles. Det er dette den nye 

mastergradsmodulen i litteraturformidling har som mål. 

Modulen gir 15 studiepoeng og omfatter blant annet fordypning i kommunikasjonsteori, litterær vurdering, resepsjonsteori og leserundersø-

kelser, formidlingsstrategier og kulturpolitikk. Vi legger vekt på evnen til å utnytte både muntlige, skriftlige og visuelle uttrykksformer i et spek-

ter av kommunikasjonssituasjoner - fra nettet til den personlige veiledningen i biblioteket. Modulen inngår i mastergradsstudiet i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap. 

Modulen kan kombineres med samfunns- og ledelsesfag eller kunnskapsorganisasjon, men den kan også tas som en frittstående enhet 

(videreutdanning). Opptakskrav er 3-årig bibliotekarutdanning eller cand.mag-grad (bachelor) med 2 år bibliotek- og informasjonsfag i fag-

kretsen og karakteren C (2.7) eller bedre i de sentrale fagene.

Undervisningen gis i fire tredagers blokker: 5.-7. januar, 16.-18. februar, 16.-18. mars og 25.-27. mai 2005. Se utdanningens nettsider for 

videre informasjon. Søknadsfrist for kandidater som ønsker å ta modulen som frittstående kurs er 5. november 2004. For nærmere informa-

sjon om emnet, se: http://www.hio.no/content/view/full/19376

Andre kurs og seminarer

15. – 19. november: Grunnkurs C. Bibliotek- og informasjonskunnskap. Ukeskurs som fokuserer på kommunikasjon og på hvordan biblio-

teket kan møte aktuelle utfordringer fra samfunn og enkeltbrukere. Målgruppe: Medarbeidere i bibliotek og arkiv uten bibliotekfaglig utdan-

ning og andre interesserte. Pris: Kr. 6.000,- (inkl. lunsj). Påmeldingsfrist 22. oktober. 

19. november: Dagsseminar om film i biblioteket. Cinematek / Bibliotek

Fra programmet kan vi nevne at Kalle Løchen fra Film og kino, Fredrik Hestvold fra NRK, kortfilmregissør Dag Johan Haugerud og Ingerid 

Dokka fra Norsk Filminstitutt kommer. Påmelding innen 3. november. Pris: Kr.600,- (inkl. lunsj)                          

For nærmere opplysninger om kurs og videreutdanning, se http://www.hio.no/jbi/kurs

Påmelding til alle kurs: kurs@jbi.hio.no eller tlf.: 22 45 26 10. Bruk gjerne elektronisk søknadsskjema: http://www.jbi.hio.no/kurs/skjema. 
Det tas forbehold om programendringer.
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”Bibliotekaren” er et 
rimelig og effektivt alter-
nativ 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 produksjons-
tid. Og vi er alene om å 
ha så lave priser. 

Ta en titt på vår utgivel-
sesplan og våre annon-
sepriser på side 2, eller 
ring redaksjonen på 57 
82 07 65. Neste gang du 
skal lyse ut en ledig stil-
ling kan du trygt ta kon-
takt med oss!

Ledig 
stilling?
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www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

Korrekt medlemsinfo?
BFs medlemsregister blir 
aldri bedre enn kvaliteten 
på informasjonen som er 
lagt inn. Har vi korrekt 
informasjon om deg? Der-
som du har skifta lønn, 
jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsi-
der og finner ”Oppdatering 
av medlemsregisteret”. 
Takk for hjelpen!
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En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk 

øy i Kykladene. Her kan du 

ha en rolig ferie i familehotellet 

Ampelos resort like utenfor den 

vakre landsbyen Hora. Hotellet 

er nybygd - i gammel stil. Du 

kan dyrke dine kreative sider 

i en opplevelses- og kursferie 

på øya. Tilbudene spenner fra 

maling, fisking, dykking og mat-

laging, til yoga og høsting av 

oliven. Folegandros danner en 

perfekt ramme for en aktiv og 

anderledes ferieoplevelse. Det 

dansk/greske vertskapet ønsker 

deg velkommen til en ferie du 

kan tilpasse dine behov. Se våre 

nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com

Medlemmer av 

Bibliotekarforbundet 

får 10 % rabatt! 

Abonner på Klassekampen:
Kontakt oss på tlf. 22 05 95 72,

e-post: abonnement@klassekampen.no eller

www.klassekampen.no

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

Tidene skifter
– tenk annerledes
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Bibliotekarforbundet 
INNMELDINGSSKJEMA

Postnr.                Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                    Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

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

Dato       Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn         Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:

Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 3840 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år.
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.

Mobil

Arbeidssted
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Styret:

Finnmark

Lillian E. Rushfeldt
Vadsø videregående skole, Boks 610, 9811 Vadsø
Telefon: 78 95 56 63
Telefaks: 78 95 28 50
E-post: E-post: lillian.rushfeldt@ffk.no
        (til 1.des.: mari.lundevall@ffk.no)

Troms

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

Nordland

Merete Hassel
Bodin videregående skole
Mørkvedtråkket 2, 8002 Bodø
Telefon:  75 65 10 17
Telefaks: 75 51 55 07
E-post: merete.hassel@bodin.vgs.no

Trøndelag

Sølvi Eriksen Lind
Universitetsbiblioteket i Trondheim
Høgskoleringen 1
7491 Trondheim
Telefon:  73 55 03 88
Mobil:     40 22 69 58
Epost:  solvi.lind@ub.ntnu.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: grode2@yahoo.no

Leder: Monica Deildok 

Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug

Sekretær: Eva Trønnes
   
Adresse: Lakkegt.21, 0187 Oslo

Telefon: 22 17 04 95

Fax: 22 17 04 96

E-post: bf@bibforb.no

URL: www.bibforb.no

Sekretariatet:

Sogn og Fjordane

Marit Lofnes Mellingen
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
6863 Leikanger
Telefon:  57 65 50 14
Telefaks: 57 65 50 55
E-post:   marit.mellingen@norge.no

Hordaland

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

Rogaland

Tove Gausen
Sølvberget FK / Stavanger bibliotek
Postboks 310/320, 4002 STAVANGER
Telefon:  51 50 71 41
Telefaks: 51 50 70 25
E-post: tove.gausen@stavanger-kulturhus.no

Agder

Margunn Haugland
Kristiansand folkebibliotek
Postboks 476, 4664 Kristiansand
Telefon:  38 12 49 13
Telefaks: 38 12 49 49
Epost:      
margunn.haugland@kristiansand.kommune.no

Telemark

Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Postboks 1133, 3905 Porsgrunn
Telefon:  35 54 71 71
Telefaks: 35 55 90 93
e-post: karim@porsgrunn.folkebibl.no

Vestfold

Mait Bunæs Gossner 
Horten bibliotek
Apotekergt 10, 3187 Horten
Telefon:   33 08 53 26
Telefaks:  33 08 53 33
E-post:  maritb@horten.folkebibl.no

Buskerud

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

Hedmark og Oppland

Jan Erik Sandhals
Gran bibliotek
Postboks 244, 2718 Brandbu
Telefon:   61 32 72 44
Telefaks:  61 33 42 14
Epost:  jan.erik.sandhals@gran.kommune.no 

Østfold

Anne Woje
Fredrikstad bibliotek, 
Boks 100, 
1601 Fredrikstad
Telefon:  69 38 34 33
Telefaks: 69 38 34 34
E-post: acwo@fredrikstad.kommune.no

Oslo/Akershus

Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Boks 85, 2027 Kjeller
Telefon:  63 80 10 20
Telefaks: 63 81 09 26
E-post: 
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no

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

Nestleder
Mona Magnussen
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

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

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:
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Kan BF definere bibliotekarer? 

Flu Hartberg

Hvem kan smykke seg med tittelen bibliote-
kar? Svaret er at det kan i grunnen hvem som 
helst. Tittelen er ikke på noen måte beskyt-
tet. Akkurat som at jeg kan kalle meg jour-
nalist, skuespiller eller arkivar når det passer 
meg. Men psykolog kan jeg ikke kalle meg, 
samme hvor forståelsesfull jeg måtte være. 
Da kommer både myndigheter og psykolog-
forening og kaller meg kvakksalver eller det 
som verre er. 

Men likevel er tittelen bibliotekar noe som 
kan defineres, sier du kanskje? Vi har jo bi-
blioteklova, tenker du? Jo da, vi har lova 
med tilhørende forskrifter. Men jussen sier 
bare noe om utdanningskrav til en eneste 
stillingstype - nemlig kommunale bibliotek-
sjefer. Dispensasjonsmulighetene er dessu-
ten såpass vide at lova knapt kan regnes som 
en autorisasjonskontroll. Og alle andre bibli-
otekarstillinger er uten lovfestede kompe-
tansekrav.

Greit nok. Det er uansett arbeidsgiverne som 
må vurdere behovet for bibliotekar-kompe-
tanse på de ulike arbeidsplassene der det er 
behov for oss. Lovbeskyttelse av tittelen bi-
bliotekar er en tapt sak, noe vi kan glemme 
først som sist. Det som derimot ikke er en 
tapt sak, er behovet for å ha en viss standar-
disering av begrepet bibliotekar - i en pro-
fesjonell sammenheng. Riktignok er det den 
gode gamle bibliotekarutdanninga ved Høg-
skolen i Oslo som fremdeles produserer de 
fleste av kollegaene våre. Men det har blitt  
flere veier - og ikke alle fører til Rom. 

Hvem skal sette opp skiltene som forteller 
at du er på veien til å bli bibliotekar? ABM-
utvikling ser ikke ut til å like den slags opp-
gaver for tida. NBF inkluderer for mange 
interesser til å kunne være troverdig i et 

slikt spørsmål. Utdanningsinstitusjonene kan 
tenkes å fylle en slik rolle, men de mangler 
et felles organ der dette kunne forankres. 
Og dessuten kan det være noe med bukken 
og havresekken. 

Bibliotekarforbundet har en medlemsmasse 
og et formål som kunne gjøre en slik rolle 
naturlig. Men BF har ingen tradisjon for å 
opptre faglig autoritativt i bransjen. For BF 
er i liten grad involvert i å organisere faglig 
aktivitet blant kollegaene. Det burde det bli 
en forandring på. ”Akkreditering” av utdan-
ningsveier fram til tittelen bibliotekar, er 
noe BF absolutt burde håndtere. 

Det ville også øke betydningen av å de-
battere den ”hellige” grensa på 120 studi-
epoeng bibliotekspesifikke fag som nå står 
som medlemsskapskrav i BFs vedtekter. Her 
burde lista over relevante fag utvides kraftig 
eller – aller helst - poengkravet senkes, så 
lenge kravet om utdanningsnivå på bachelor-
grad eller høyere står fast. Vi er vel ikke 
redde for at inkompetente skal juge seg til 
en bibliotekar-tittel? Eller for å si det på en 
annen måte: Kanskje et minimumskrav om 
bachelor med 60 studiepoeng ”reine” biblio-
tekfag bedre samsvarer med den varierte yr-
kesgruppa vi er i ferd med å bli? 

Fram mot BF-landsmøtet i 2005 bør dette bli 
gjenstand for debatt. Og et forslag til end-
ring bør legges fram til avstemning. Om ikke 
BF vil ta på seg rollen som autoritet når det 
gjelder å definere de ulike veiene som kan 
lede fram til tittelen bibliotekar, så bør for-
bundet i hvert fall peke på hvem vi mener 
bør ha denne rollen. Eller mener vi at biblio-
tekar er en tittel som det er greitt at hvem 
som helst sier at de er utdannet til? 
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”Jubelen sto i taket da det ble klart at Mysen skole fikk tildelt 90.000 kroner til prosjektet ”Den lesende skolen”. 
– Dette er lærernes fortjeneste, sier rektor Randi Gran ved Mysen skole, da det ble klart at skolen fikk nesten alt 
de hadde søkt om til leseprosjektet. Det er uvanlig å få så stor del av potten vi søkte om. Potten var på 105.000 
kroner. Samarbeid og helhetlig tenkning er det som ligger bak prosjektet. 

Prosjektet er landsdekkende og har som mål å gi elevene større leselyst og leseferdigheter. Prosjektet fra Mysen 
skole var så godt gjennomarbeidet at fylkesmannen ga skolen rosende omtale. Konkret har Mysen skole opprettet 
en 100 prosent stilling som skolebibliotekar, styrket bibliotekbudsjettet fra 30.000 til 80.000 kroner for neste år, 
samt å stimulere elevene til å finne gleden ved å lese. Skolebiblioteket blir vesentlig i prosjektet. Elevene skal 
gjøre seg kjent med biblioteket. Venne seg til å bruke det og få øving i å finne frem bøker. Ikke minst skal det leg-
ges til rette for guttene, for av erfaring er det guttene som henger etter i leseferdighetene. Prosjektet om fatter 
alle klassetrinn, innkludert SFO.”

Fra ”Smaalenenes Avis” 16. september 2004.


