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Lederen har ordet
Hvis du er som meg har du allerede fyrt opp røkelsen, tjuvsmakt på pepperkakene, begynt å
handle julegaver sammen med en meget motvillig mann og avholdt diverse juleverksteder med
elleville unger. Du har rukket å stresse deg maksimalt opp over å tenke altfor lange tanker om
alt som må vaskes, pusses og ryddes før julen for alvor kan gjøre sitt inntog i heimen. Samtidig
som du innimellom sølvtøypussing og innpakking av 24 små julekalendergaver tenker nokså
korte om enn ganske kloke tanker om at ordet dobbeltarbeidende liksom får full betydning og
aktualitet i tider som nettopp denne. For det er jo ikke bare hjemme alt skal kjøres i stilling
til svigermor kommer. Vi har også et arbeid som skal passes, og det litt ekstra akkurat nå. Det
er regnskapsavslutning og inngang til nytt budsjettår, evaluering og årsavslutning. Og i den forbindelse er du sannsynligvis ikke like heldig som meg som kan forholde meg til et budsjett på
nogenlunde samme nivå som fjorårets. Du sliter kanskje med innskrenkninger og konsekvensutredninger av at det simpelthen ikke bevilges penger nok, uansett om bevilgende myndighet er
en privat institusjon, en undervisningsinstitusjon eller et kommunestyre.
Ikke det? Da er du kanskje en av Bibliotekarforbundets mange studentmedlemmer. Som sitter
oppe til langt på natt og sprengleser til eksamen på en stadig tommere og mer nervøs mage.
Når du ikke er på jobb da, for å spe på studielånet. En jobb hvor du for øvrig har god tid til å
tenke på hvor utrolig dårlig betalt den bi-jobben egentlig er, samtidig som du vrir hodet for å finne
på veldig nyttige og fine julegaver som nesten ikke koster noen penger i det hele tatt. Du har også
god tid til å fundere på om du har tid nok til å rekke å strikke skjerf av raggsokkgarn til hele familien
og på om de kommer til å synes at det er greit å få akkurat det i år igjen, eller om du kanskje skulle
prøve deg på vanter.
Ikke det? Du er kanskje en av forbundets mannlige medlemmer som i tillegg til de allerede nevnte
utfordringer i arbeidslivet med årsavslutninger og nye altfor slunkne budsjettforslag må forholde deg
til et minefelt av kvinnelige juleforventninger og julestress ikke bare hjemme, men sannsynligvis også
på jobb. I så fall er du dobbeltarbeidende i fullt monn. For det kreves stort diplomati å få etablert en
hjemlig atmosfære der din utearbeidende kones plutselige husmorkomplekser ikke finner grobunn, og
der hennes intense rydde-vaske modus kan tones ned til fordel for en noe mer forsiktig oppladning.
Du vet selvfølgelig utmerket godt at første bud i dette arbeidet er å for enhver pris forhindre at hun
leser damemagasiner. Dersom hun hos frisøren eller hos tannlegen uforvarende har kikket gjennom et
nummer av ”Hjemmet” eller ”Allers” nå rett før jul er mye tapt. Da kommer hun nemlig hjem med et
vilt uttrykk i øynene og en panisk og urokkelig beslutning om at hun i år skal tove all julepynten selv
og at hun dessuten skal pakke inn alle julegavene i papir som hun selv har lagd og dekorert. Det krever
sin mann å få henne ut av denne håpløse sadomasochistiske tilnærmingen til julehøytiden. Som om
ikke det er nok, er det stor risiko for at du vil støte på og måtte håndtere denne type julehysteri hos
kvinnelige kolleger. Utslagene er de samme, men behandlingen vanskeliggjøres av at du ikke kan gå
på langt nær så direkte og håndfast til verks, og ikke minst av at det kan komme til å være mange av
dem! Forhåpentligvis har du eget kontor, med dør - bruk den!
Ikke det? Du er kanskje en av de BFerne som har voksne barn og god tid til hunden. Du er kanskje en
av dem som venter studenter og unge fremadstormende, nytilsatte-i-reklamebransjen-25-åringer hjem
til jul på besøk. Som gjennom en årrekke har opparbeidet deg nok ansiennitet på det med julefeiring
til at du ikke er så lett å stresse opp verken på den ene eller den andre måten. Nåja. En ting er at du
har kommet over den tvangsmessige trangen til å lage noe veldig fint med tomme dorullkjerner, men
helt og fullstendig uberørt av julehøytidens mer anmassende sider tror jeg nå ikke at du er. For jeg
tipper at under den rolige, selvsikre overflaten ulmer det av angst for at ikke alt skal bli akkurat som
det pleier fordi det er jo det de forventer disse voksne barna, er det ikke? Du nages av tusen spørsmål av typen: ”Vil det være helt håpløst å tro at den 25-årige fremadstormende reklamemannen vil
være med ut i skogen å hugge juletre i år, eller vil det være håpløst å tro at han ikke vil det?” ”Vil
hovedfagsstudenten i psykologi bli fornærmet over at marsipanen er ferdiglagd?” Kanskje de har med
seg noen, en vordende svigersønn eller svigerdatter. Hvordan gjøre ekstra stas på et potensielt nytt
familiemedlem uten at det blir for mye slik at avkommet synes at det blir overdrevet og pinlig? Og
hvordan i all verden skal du klare å feire jul sammen med voksne barn og vordende svigerbarn uten å
mase om hvor intenst du ønsker deg barnebarn?
Ikke det HELLER?
God jul, uansett!
Monica Deildok
Forbundsleder
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”Det er faneme
det, I bliver betalt for”
Det har vært formannsvalg i
danske BF. Debatten foregikk på
generalforsamlingen 23. oktober,
men avgjørelsen lå i hendene
på alle medlemmer, gjennom
uravstemming i november. Under
generalforsamlingen kom den
norske bibliotekaren Ågot Berger, profilert og aktiv i dansk
bibliotekverden i ﬂere tiår, med
et av de tydeligere innleggene til
fordel for utfordrer Pernille Drost
framfor sittende leder Jakob
Winding:
”- Nu var jeg til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, der var
BF’s formand også. Jeg synes, det
er et ekstremt vigtigt forum, der
sidder faktisk rigtigt mange politikere. Jeg så ikke BF’s formand
på talerstolen. Jeg vil kræve, at
Pernille går på talerstolen, det er
faneme det, I bliver betalt for. For
at fremme de sager, som er afgørende. For at positionere, og det
handler ved gud ikke om at sidde
på et folkebibliotek for at lave
forhandlinger til den kommende
kommunalreform. Det handler om
politisk tæft.”

”Bedst til at
sælge varen”
En annen proﬁlert dansk BF-er, Lis
Nielsen, medlem av hovedbestyrelsen (hb) i ﬁre år og medlem av
forbundets forretningsudvalg de
siste to årene, kom også ut med
støtte til Pernille Drost: ”- Kære
Jakob, Kære Pernille – jeg har
siddet i hb med jer i ﬁre år, og
jeg synes faktisk, det har været
en fornøjelse, og jeg synes, jeg
har oplevet en formand, der
har været god til en masse ting
undervejs. Og jeg har oplevet
en Pernille, der har udviklet sig
voldsomt. Men jeg synes, det er
vigtigt at sige her – at jeg tror, det
er det rigtige tidspunkt, vi skifter
formand på. Hvis vi skal komme
ordentligt igennem denne her
kommunalreform og komme ud
med et anderledes BF og komme
med nogle signaler, så tror jeg,
at det er Pernille, der er bedst til
at sælge varen.” Og resultatet av
uravstemmingen viste at Pernille
Drost vant med 60 prosent av
stemmene. Formannsskiftet skjer
ved årsskiftet.

Pernille Drost blir ny leder
i dansk BF
- Jeg vil arbeide for å synliggjøre bibliotekarene, bibliotekene og vår faglighet. Jeg tror på begeistring og nysjerrighet. Og det gjør bibliotekarene også. Det er dét, vi skal ut
og vise verden, sier Pernille Drost, nyvalgt leder i dansk BF.
Hun mener bibliotekarene kan spille en langt større rolle
enn de gjør i dag. Også utenfor bibliotekene.
Erling Bergan
Redaktør
Vår søsterorganisasjon i Danmark har i høst avholdt valg på
leder, eller formand som de fremdeles kaller det der nede. Bibliotekarforbundets leder siden 1998, 56 år gamle Jakob Winding, ble utfordret av 32 år gamle Pernille Drost, medlem av
forbundets hovedbestyrelse de fire siste årene. Dansk BF velger
sin leder ved uravstemning, og 26. november var opptellingen
klar. Pernille Drost hadde fått 60 prosent av de avgitte stemmene.

Pernille Drost er ny BFleder i Danmark fra 1.
januar 2005. Her etter
ge n eralfo rsa m li ng i
2000, da hun ble valgt
inn i forbundets hovedbestyrelse for første gang. (Foto: Erling
Bergan)

Pernille Drost ble ferdig som kandidat i Biblioteks- & Informationsvidenskab i 2001. I dag er hun ansatt ved Handelshøjskolens
bibliotek i København. Hun har tidligere vært ansatt ved Center
for Etik & Ret. Pernille Drost er gift med cand. scient. bibl.
Anders Drost Christiansen og har to
barn.
Da undertegnede møtte Pernille
Drost som nyvalgt medlem av hovedbestyrelsen under dansk BFs generalforsamling i København for fire
år siden, la hun vekt på å engasjere
unge kollegaer med bibliotekfaglige
spørsmål. Hun var også opptatt av
å se det brede faglige potensiale i
alle generasjoner bibliotekarer: - De
gamle ser på oss unge som en myte.
De tror automatisk at jeg vil inn på
det private arbeidsmarkedet. Det er
«forkært». Det handler ikke om det.
Det er et problem at BF ikke ser mitt
potensiale i folkebibliotekene. Vi
kan bli mange i min situasjon. BF kan
miste denne gruppa hvis de ikke har
et tilbud til oss, sa hun til Bibliotekaren for fire år siden. Og vi kommenterte: Det kan se ut som BFs videre
suksess i Danmark delvis vil kunne
leses av om medlemmer av typen
Pernille Drost lykkes internt.
Det har hun altså gjort nå, ved å gå
helt til topps i organisasjonen som
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Kristin Storvig
Fylkesbiblioteksjefene i Norge har
lang tradisjon for fra tid til annen å
markere seg kollektivt. Det gjør de
gjennom noe de kaller Fylkesbiblioteksjefkollegiet, en premissleverandør og maktfaktor i bibliotekpolitisk
sammenheng opp gjennom årene. De
siste årene har det vært Ruth Ørnholt, fylkebiblioteksjef i Hordaland,
som har vært leder av kollegiet. Nå
er det valgt nytt arbeidsutvalg for
Fylkesbiblioteksjefkollegiet. Leder
er Kristin Storvig ved Nord-Trøndelag
fylkesbibliotek. Med seg i AU har hun
Ellen Molvær ved Møre og Romsdal
fylkesbibliotek (sekretær) og Svein
Arne Tinnesand ved Rogaland fylkesbibliotek.

Fram for frekk
litteraturformidling

har over 5500 medlemmer og et eget hus for BF-sekretariatet i
København med 26 ansatte. Av medlemmene er ca. 2600 ansatt
i kommunal sektor, ca. 900 i staten og ca. 500 i privat næringsliv. Resten av medlemmene er enten uten fast arbeid, bibliotekstudenter, pensjonister eller passive medlemmer.
Da valgkampen mellom Jakob Winding og Pernille Drost ble
dratt i gang tidligere i høst, var det erfaring og nettverk som
var hovedargumentene for å gjenvelge sittende leder Jakob
Winding. Utfordrer Pernille Drost argumenterte med fornyelse
og synlighet. - BF skal være en fagforening i dialog med sin omverden, først og fremst medlemmene, men også arbeidsgivere,
andre organisasjoner, politikere og borgere. Vi må ikke være et
lukket kretsløp, sa hun, og la til: - Jeg vil være med og profilere
bibliotekarenes faglighet og arbeide for å skape bedre jobbmuligheter og forbedret lønn. Jeg vil skape bro mellom våre eldre
og yngre medlemmer og være med og skape et vekstlag av nye
krefter, som vil engasjere seg politisk i BF. Kort sagt, jeg er stolt
av å være bibliotekar. Jeg er stolt av vårt fag. Og jeg brenner
for å gjøre en god jobb for BF.

Pernille Drost og Jakob
Winding, de to som
kjempet om formannsver vet i danske BF,
i Bob Katzenelsons
strek.

Blant !les’ ferske prosjekter er Norgesmesterskap i poesi-slam. Etablerte
forfattere skal kvesse klørne og kjempe
mot elever i videregående skole om
publikums gunst. Våpnet er gode gammeldagse dikt, men det er det eneste
som minner om en vanlig poesiopplesning.

Pernille Drost avløser Jakob Winding 1. januar 2005. Han har
sittet som formann i 7 år. I sin tid som formann har han hatt
permisjon fra stilling som bibliotekar ved Silkeborg bibliotek.

Rabatt på BRODD-kurs

Også valg til hovedbestyrelsen foregår ved uravstemming i danske BF. Resultatet viser at medlemmene gjerne vil ha en del erfarne medlemmer til å jobbe sammen med unge Pernille Drost.
Flest stemmer fikk nåværende nestleder Mette Kjeldsen Sloth,
med Søren Kløjgaard og Lis Nielsen ikke langt bak. Øvrige medlemmer som ble valgt inn var Mia Sørup, Finn Petersen, Sine
Fogh-Nielsen, Per Kjær Fredborg, Jette Rasmussen, Karsten
Thomsen og Joan Mühldorff. Det ble i alt avgitt 2054 stemmer
i valget av ny hovedbestyrelse i danske BF. Til formannsvalget
var det rekordstor deltakelse. 2310 medlemmer avga stemme,
av i alt 4452 stemmeberettigede. Det gir en stemmeprosent på
hele 51,9 % - en historisk rekord i Bibliotekarforbundet.

Bibliotekaren

Aslak Sira Myhre sto i spissen da
Foreningen !les lanserte Leseår 2005
tirsdag 30. november. – Vi vil nå ut til
de som ikke leser, og da må man være
litt frekk, sier Myhre. Leseår 2005 er
et samarbeid mellom Foreningen !les
og Norge 2005, og er paraplyen for
hundrevis av utradisjonelle litteraturarrangementer. Kjente personer som
Sigurd Pettersen, Ingolf Håkon Teigene,
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Are
Kalvø, Stine Brun Kjeldås, Anne Lindmo
Sandvik, Harald Rosenløw Eeg, Solveig
Kloppen og Vera Micaelsen er knyttet
til prosjektene. – Vi vil gjerne nå alle,
og da må vi tenke bredt og utradisjonelt og jobbe på mange fronter. Vi må
ta folk på senga, men også ta dem på
alvor, sier Myhre.

Bibliotekarforbundet og BRODD går nå
inn i sitt fjerde år med 20 prosent rabatt for BF-medlemmer på alle kurs arrangert av BRODD. Det var høsten 2001
at den første avtalen mellom BRODD
og BF ble inngått. I løpet av 2003 er
det sju medlemmer som har nytt godt
av denne medlemsfordelen, og det er
grunn til å regne med økt bruk i 2004.
BRODDs kurs-tilbud for kommende
vår er annonsert i dette nummeret
av Bibliotekaren, og viser et større og
bredere tilbud enn tidligere.
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Hedmarks-pris til
Mette Westgaard
Barnebibliotekar Mette Westgaard
ved Ringsaker folkebibliotek er tildelt
Bibliotekprisen for Hedmark 2004
for sitt fremragende arbeid som litteraturformidler. Bibliotekprisen for
Hedmark deles årlig ut av styret i
NBF Hedmark, og i årets begrunnelse
heter det blant annet: ”Mette Westgaard har gjennom en årrekke arbeidet aktivt og målrettet for å fremme
interessen for god lesning blant barn
og ungdom i hele kommunen. Hun
driver oppsøkende virksomhet, holder foredrag, kurs og eventyrtimer
og får i stand elevutstillinger. I egen
kommune har Mette vært en sentral
person og uvurderlig ressurs i arbeidet
med både ”Den kulturelle skolesekken” og utviklingsarbeid knyttet til
”Gi rom for lesing!”-aksjonen. … Med
sin solide kunnskap og dype forståelse
for barn og barns lesing, har hun vært
til god hjelp for boksøkende barn og
voksne. Med masse humor, naturlig
autoritet og engasjement er hun en
suveren formidler av bøker overfor
barn; hun har virket som en ”vekker”
når det gjelder glede over fortelling
og sang.”

Seniorer stevner staten
Tre seniorer med til sammen over 80 års fartstid i Statens
kartverk, har stevnet staten for det de mener er usaklig
oppsigelse. De anklager arbeidsgiveren både for mangelfull kompetanseutvikling og sviktende seniorpolitikk.
Saken følges med interesse også av andre yrkesgrupper.
Per Halvorsen
Da Statens kartverk reorganiserte i fjor, innebar det blant annet at
fylkeskartkontorene i Sogn og Fjordane, Oppland, Buskerud, Vestfold,
Østfold og Aust-Agder ble nedlagt. Reorganiseringen var en konsekvens av Stortingsmelding nr. 30 (2002-2003) ”Norge digitalt”. Da den
ble behandlet i juni 2003, besluttet Stortinget at antall fylkeskartkontor skulle reduseres fra 18 til 12. Dermed mistet Odd Mentzoni,
Norvald Steinar Kulild og John Apeland, alle 50+, jobbene de hadde
hatt i mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Samtlige ville ha vært med
på den forsatte ferden, om de hadde fått valget. Nå velger de altså
å saksøke staten ved Miljøverndepartementet, som Kartverket hører
inn under.

Deltatt i opplæring
En av saksøkerne, Odd Mentzoni (57), fikk oppsigelsesbrevet 4. desember i fjor. Der fremgikk det at han ikke har ”…. de nødvendige
kvalifikasjoner og personlige egenskapene som skal til for å tilfredsstille kravene til alle funksjonene i de aktuelle stillingene.” Mentzoni
sier at han nå ønsker å provosere staten til å dokumentere disse påstandene.

NBF-jobb for
Anders Ericson

– Da vi begynte med digital kartproduksjon på åttitallet, var det ingen
som hadde peiling. I årene som har gått har jeg deltatt i alle opplæringsprogrammer som arbeidsgiver har tilbudt. At jeg plutselig ikke
lenger er i stand til å gjøre jobben min, må jo bety at arbeidsgiver har
sviktet sitt ansvar for å holde meg oppdatert, sier han til seniorpolitikk.no. Mentzoni mener at arbeidsoppgavene han hadde i Kartverket
fremdeles må utføres, men at de er fordelt på andre stillinger. – I den
grad jeg manglet noe, ville jeg ha kunnet fortsette med litt kompetanseoppbygging, hevder han

Vil ikke ha arbeidskraft
Alle tre er tilbudt ventelønn frem til pensjonsalder, men ønsker seg
heller et aktivt yrkesliv. Mentzoni mener det er meningsløst at Kartverket ikke vil ta ressursene deres i bruk. – Jeg setter et meningsfylt
arbeid høyere enn tilbudet om ventelønn. Her får vi 2/3 av lønnen vår,
en utgift som i siste instans belastes arbeidsgiver, men arbeidskraften
vår vil de ikke ha. Det er komplett uforståelig, sier Mentzoni.

Den ikke ukjente frilanser innen bibliotekfaget, Anders Ericson, har tatt
et lite skritt inn blant oss lønnsmottakere igjen. Fra 1. januar 2005 skal
han ha 40 prosent stilling som webredaktør i Norsk bibliotekforening.
Nettsidene til NBF har nylig endret
fasong, og nå ønsker organisasjonen
å satse mer også på det innholdsmessige. Anders Ericson har vært aktiv
på en rekke områder i bransjen de
siste årene, spesielt når det gjelder
nettbaserte arenaer. Han har sin egen
nettside http://www.frilanders.net/,
han er ﬂittig bidragsyter på postlista
biblioteknorge@nb.no, Blogg og bibliotek og nettsidene om nye Deichman.
Nå skal han altså videreutvikle NBFs
nettsider.

Prosessfullmektig for de tre saksøkerne, Carl Terje Strømberg, sier
til seniorpolitikk.no at staten i praksis burde hatt og tatt ansvar for
sine eldre arbeidstakere, særlig når kostnadene er minimale. – Alle
har flere tiårs anisennitet. Og staten, som Norges suverent største
arbeidsgiver, burde i forbindelse med omorganiseringen ha vurdert
deres forhold individuelt og gitt dem tilbud om komptanseoppbygging og nye stillinger. Vi angriper ikke omorganiseringen som sådan.
Organisasjonsendringer må alle virksomhet før eller siden regne med.
Men arbeidsgiver bør ha en klar strategi for å sikre kompetansepåfyll
og videreutdanning nå det trengs, sier Strømberg.
Det er YS-tilsluttede Statstjenestemannsforbundet (STAFO) som er
formell saksøker på vegne av de tre oppsagte.
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Advokatbistand som
nytt medlemstilbud

Bibliotekprisen i
Sør-Trøndelag
Hårstad skole i Trondheim har
fått Bibliotekprisen 2004 for SørTrøndelag. Skolen har en sterk og
utradisjonell satsning på lesing
og bruk av skolebibliotek. Det er
Norsk bibliotekforening, avd SørTrøndelag som deler ut prisen, og
Hårstad skoles skolebibliotek er
valgt for sitt arbeid og engasjement med å spre leselyst og leseglede på en variert og nyskapende
måte. Juryen har bestått av forfatter/forlegger Sverre Nyrønning
(Trondheim), ordfører Gudmund
Beitland (Malvik), dekanus/bibliotekstyreleder Anne Grete Hestnes
(NTNU), kommunalråd Rune Olsø
(Trondheim) og biblioteksjef Morten Haugen (NBF).

Bibliotekarforbundet har inngått avtale med advokatfirmaet
Hallgren & Hallgren AS, om juridisk bistand til medlemmene av
forbundet og deres familier i saker som ikke er knyttet til arbeidsforholdet. Avtalen omfatter rådgivning og andre juridiske
tjenester av løpende karakter. Meglerbistand ved salg av bolig
vil også kunne tilbys til gunstig pris.
Oppdragstildeling skjer ved henvendelse fra det enkelte medlem til advokatfirmaet Hallgren & Hallgren AS. Omfanget av det
enkelte oppdrag avtales individuelt. Medlemmene i BF betaler
timepris for arbeidet som blir utført i henhold til avtalen etter
følgende satser:
• Timepris for konsultasjon er kr. 770,(lik den offentlige satsen for fri rettshjelp).
• Muntlig konsultasjon på inntil et kvarter er gratis.
• Henvendelse til advokat på mail for en foreløpig
vurdering av problemstillingen kr. 400,(besvares neste virkedag).
• Meglerbistand ved salg av bolig avtales i det enkelte
tilfellet til redusert salær.
• I tillegg beregnes merverdiavgift for arbeidet.

Kari Skjønsbergs
minnefond

Timeprisen skal inkludere alle alminnelige kostnader
som for eksempel utgifter til kopiering, telefon og administrasjon. Reiser som er pålagt oppdragsgiver godtgjøres etter statens satser. Reisetid for slike reiser utover
normal arbeidstid dekkes med inntil 50 %.

Nedlegging av ﬁlialer i Bærum

Vinneren av NBI-stipendet 2004
forplikter seg til å presentere sitt
arbeid i forelesningsform ved et
egnet arrangement i forbindelse
med åpning av nytt lokale for
Norsk barnebokinstitutt i august/
september 2005. Det forventes
videre at arbeidet kan publiseres
i artikkelform, for eksempel til
Årboka Litteratur for barn og unge
2006. Styret kan, om det er grunn
for det, vedta å dele stipendet på
to prosjekt.

Politikerne i Bærum kommune diskuterer nå Handlingsprogram 2005-2008, melder biblioteksjef Torny Kjekstad på postlista biblioteknorge@nb.no. Alle tjenestested får kutt. For
biblioteket anbefaler rådmannen et kutt på 2.2 millioner og
nedlegging av 2 av 4 filialer som skal erstattes av kombinasjonsbibliotek. Dette forslaget sees i sammenheng med skolebibliotekene hvor halvparten av skolebibliotekarstillingene er
foreslått fjernet.
I formannskapet ble Høyre og Fremskrittspartiet enige om
å beholde skolebibliotekarene. Dette ble saldert med å øke
folkebibliotekets kutt med 4 millioner og legge ned enda en
filial. Ved dette får Bærum bibliotek et kutt på 6.2 millioner
i perioden 2005-2008. Dette utgjør ca. 20 % av bibliotekets
totale budsjett. Bærum bibliotek måtte også ta et kutt på 4
millioner i 2003.

Søknad med prosjektbeskrivelse
på inntil en A4-side leveres eller
sendes til Norsk barnebokinstitutt, Fredensborgveien 24 G,
0177 Oslo. Søknadsfrist er satt til
31. desember 2004. Ytterligere
informasjon på:
www.barnebokinstituttet.no.

8. desember tar kommunestyret stilling til om budsjettet til
Bærum bibliotek skal reduseres med 6.2 mill og 3 filialer legges ned.

Bibliotekaren

Norsk barnebokinstitutt (NBI) har
mottatt en testamentarisk gave
etter Kari Skjønsberg, amanuensis
og internasjonalt anerkjent forsker på barne- og ungdomslitteratur. Mange bibliotekarer har også
nytt godt av hennes undervisning
innen bibliotekarutdanninga. På
grunnlag av minnefondet er det
opprettet et NBI-stipend som skal
stimulere til forskningsformidling,
studier og forskning i barne- og
ungdomslitteratur. I jubileumsåret er stipendet på kr. 50 000 og
bekjentgjøring av vinneren vil
ﬁnne sted i februar 2005.
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Biblioteksamarbeid
som fortjener støtte
Konferansen ”Elle Melle” viste at biblioteksamarbeidet
både innholdsmessig og organisatorisk er i sterk utvikling. Mens Departementet dessverre knapt sitter på
gjerdet.
Tekst & foto:
Anders Ericson
Frilansjournalist
Denne konferansen i Oslo 18. november, i regi
av Norsk digitalt bibliotek (NDB) og ABM-utvikling, ble oppsiktsvekkende på flere måter.
Først var det tittelen ”Elle Melle” og en innbydelse som henspeiler på hvordan tilfeldighetene i dag rår bibliotekgrunnen. Sjelden så vi
større statlig sjølironi.

Deretter var det hovedtrekkplasteret fra EU
som skulle svart på spørsmålet ”Hvordan styrke
de små institusjoner og motivere de store til
å gå i samme retning”, men som isteden ga
en høyst ordinær og generell presentasjon av
DigiCULT-programmet, akkompagnert av ei lavine av et distraherende powerpoint-show, av

Før solen går ned ...
”Det som er sikkert er at NDB vil og skal spille en
sentral rolle i utviklingen av de nasjonale digitale
tjenestene. Hva skal NDB ellers være? Det som er
frustrerende er at vi pr i dag ikke har de økonomiske
eller organisatoriske virkemidlene til å sette i gang
store prosjekter - så som nasjonale lisenser og portalløsning - eller bidra til driften av levedyktige nasjonale tjenester som har startet som prosjekter og som
egentlig er ferdig med sin prosjekttid. Vi gjør det vi
kan innenfor de rammene vi har.
Men solen har ikke gått ned ennå. Og med den sterke
verbale forpliktelsen i Kulturmeldingen blir det vanskelig å ikke la det få økonomiske følger, fpr eksempel i statsbudsjettet for 2006. Men vi vet jo ikke...”
Kristine Abelsnes, avtroppende prosjektleder
i Norsk Digitalt Bibliotek, under konferansen
”Elle Melle” 18. november 2004.

Bibliotekaren
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et omfang som om han hadde hatt tre dager til
rådighet og ikke tre kvarter. DigiCULT er sikkert viktig, og de har mange fritt tilgjengelige
rapporter på hjemmesida si, men her forsvant
fascinasjonen i frustrasjonen. PS: Arrangørene
er ganske sikkert ikke å bebreide.
Og ikke minst oppsiktsvekkende denne dagen
var det at Kulturdepartementet så vel som
ABM-direktøren glimra med sine fravær. Men
misnøyen med dette kom bare til overflaten på
tomannshånd og i grupper i pausene, for det
var verken lagt opp til panel- eller plenumsdebatt.
Når dette er sagt, så ble det ikke noen direkte
bortkasta formiddag. De som var der fra ABMutvikling/NDB gjorde det som var forventa av
dem, inklusive avtroppende leder av NDB, Kristine Abelsnes. Hun og lederen av det såkalte
”rammeverkprosjektet”, Petter Rønningsen,
gjorde Norsk digitalt bibliotek noen hakk mer
forståelig for den nesten fullsatte festsalen på
Håndverkeren. Man føler at det er noe på gang
her.
Abelsnes bekrefta aktualiteten av den modellen som bl.a. er realisert i noen av de danske
dugnadstjenestene: En blanding av statlig innsats til koordinering og videreutvikling og lokale/regionale bidrag til drift, først og fremst
i form av arbeidsinnsats. Flere av tilhørerne,
som i stor grad kom fra nettopp slike ”dugnadsbibliotek”, var nok skuffa over ikke å få
ytre seg om sine behov, men de fikk i alle fall
vite at den pågående bibliotekutredninga, i
forståelse med NDB, har bestilt ei delutredning av spørsmålet i løpet av et par måneder
fra nå. Svanhild Aabø ved Hio/JBI skal ta for
seg ”digitale bibliotektjenester av nasjonal
interesse” og drøfte ulike modeller for framtidig tilhørighet, under eller utenfor nasjonal
beskyttelse.
Norsk arkitekturportal (NAP) og Deichmans
”Lesehulen” ble presentert med foredrag på
konferansen. Disse og flere til, for eksempel
Biblioteksvar.no (som fra 1. desember er fellesnavn og nettsted for både chat, e-post og smssvartjenestene), Detektor
og Bibsys emneportal,
viser at norske bibliotek
har kommet langt i å tilpasse seg ikke bare framtidas behov for digitale
tjenester, men også nye
organisasjonsmodeller;
nemlig nettverksorganisering der biblioteka utnytter hverandres sterke
sider, utnytter ledig kapasitet i perioder, der de
sikrer deling og spredning
av spesialkompetanse osv
osv.

fjernlån, ispedd litt kompetanseutveksling i
form av interkommunale kurs og konferanser,
samt flere tiår med sammenslåingsformaninger
fra Kulturdepartementet, Statens bibliotektilsyn og ABM-utvikling. Sammenslåing av typen
Tønsberg + Nøtterøy har vært det saliggjørende, nesten som et vardøger til Erna Solberg
og kommunene hennes. Like mager respons har
det blitt også. Det er derfor ironisk at når tjuehundretallets biblioteksamarbeid nå faktisk
vokser fram og trives på lokale og regionale
initiativ, så møter ikke Departementet fram
til en konferanse som arrangeres to kvartaler
hjemmefra.

John Pereira var
hovedtrekkplasteret fra EU. Med en
lavine av et distraherende powerpoint-show, brakte
han tilhørerne fra
fascinasjon til frustrasjon.

Hittil har biblioteksamarbeid på norsk dreid seg
om fjernlån, fjernlån og
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Carol van Nuys er
påtroppende prosjektleder i Norsk
Digitalt Bibliotek.
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Fra bibliotekarenes historie

”Overklassekvinner” på barrikadene
Mange norske kvinner fikk sin bibliotekutdanning i USA i begynnelsen
av forrige århundre. Ikke alle av disse hjemvendte ”amerikanerne” var
overklassekvinner med luksusutdanning betalt av velstående fedre,
skriver Grethe Simonsen i dette blikket bakover i profesjonens historie.
Grethe Simonsen
Biblioteksjef
Aukra kommune
I 1913 hadde kvinner fått alminnelig stemmerett.
Kampen for stemmeretten førte med seg en aktiv
borgerlig kvinnebevegelse, som kjempet for likestilling, likeverd og likelønn, og som hadde vunnet frem i enkelte saker. De fleste pionerene i
norsk bibliotekvesen var kvinner med tilknytning
til dette miljøet, og flere av dem tok artium før
innføringen av alminnelig stemmerett for kvinner.

Amerikansk bibliotekutdanning
Den første amerikanske bibliotekskolen ble opprettet i 1887. Fra 1887 til 1929 hadde 93 norske
(derav 7 menn) tatt amerikansk bibliotekutdanning. En oversikt fra denne tiden viser at 42 prosent av utenlandsstudentene ved amerikanske
bibliotekskoIer var norske.
Den første norske kvinne med amerikansk bibliotekarutdanning var Martha Larsen. Hun var født
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i 1875, tok artium i 1895 og eksamen ved den
velrennomerte ”Deweyskolen” i Albany i 1902.
Samme år finner vi henne som leder av Trondhjems folkebibliotek.
I de 10 årene hun virket i Trondheim og i norsk
bibliotekvesen, utfoldet hun en voldsom aktivitet. Hun bygde opp biblioteket i Trondheim etter
amerikansk mønster, holdt kurs, innledet til debatt på bibliotekmøter og forfattet resolusjoner.
Og hun var en meget velskrivende bidragsyter til
Bok og biblioteks forløper.
Selv om de fleste kvinner som fikk sin bibliotekutdanning i 1920 og 1930-årene kom fra de økonomisk sterke lag av befolkningen, hadde nok
veien til utdanning vært vanskelig. Mange likte
å fremstille de hjemvendte ”amerikanerne” som
overklassekvinner med luksusutdanning, betalt
av velstående fedre. Virkeligheten var ofte annerledes. Både skriftlige og muntlige kilder kan
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fortelle om unge jenter som ble igjen i USA for å
tjene til båtreisen hjem og betale tilbake studielån.

Retten til utdanning og lønnet arbeid
De borgerlige kvinnene måtte kjempe for retten
til utdanning og lønnet arbeid. Å ha et yrke var
et brudd med aksepterte sosiale normer, selv om
bibliotekarbeid var et mer passende arbeid for en
dame enn mye annet.
Arbeidsutsiktene var heller ikke lyse, og kvinner
var særlig dårlig stilt i 1920 og 1930-årene, Flere
kommuner vedtok at gifte kvinner ikke hadde
lov å ha lønnet arbeid, og på sin kongress i 1925
gjorde LO et vedtak som i realiteten stengte giftekvinner ute fra arbeidslivet. I 1940 gjentok LO
oppfordringen om å begrense kvinners adgang til
yrkeslivet.
Et slikt syn på kvinners rolle i samfunnslivet
måtte være et hardt slag for velutdannede og
hardt arbeidende kvinnelige bibliotekarer. Det
er mot denne bakgrunnen vi må se den sterke
motstanden i Norsk bibliotekarlag mot å knytte
seg til LO. Gang på gang hadde disse kvinnne fått
bekreftet at LO primært ivaretok mannlige industriarbeideres interesser.

Om å ha sin ﬁnger på tidens puls
I tråd med ”tilbake-til-hjemmet”-bølgen, ble
kvinnelige bibliotekarer også angrepet av sine
mannlige kolleger, som ofte hadde en avbrutt
akademisk utdanning bak seg før de var gått inn i
bibliotekarbeid.
Den amerikanske bibliotekarutdanningen var omstridt. På bibliotekmøtet i Bergen i 1927 holdt
en mannlig bibliotekar et foredrag, der deler av
foredraget var et angrep på ”overklassekvinner”
med amerikansk utdanning. Foredragsholderen
fremholdt at mannlige bibliotekarer var mer
kunnskapsrike og bedre orientert om historiske
og sosiale spørsmål enn enn sine kvinnelige kolleger. De hadde dessuten sin finger på tidens puls.
Motstanden mot kvinner i arbeidslivet var sterk
både fra samfunnet generelt med LO i spissen og
fra mannlige kolleger. Slitsomme arbeidsdager
med ubekvem arbeidstid og elendige lønnsforhold, var hverdagslivet for disse ”overklassekvinnene”, som kom til å bli pionerer i bibliotekarenes
faglige arbeid.

gel på politisk og organisatorisk erfaring. I 1945
ble det valgt inn 143 menn og 7 kvinner på Stortinget Første etter 1937 steg prosenten til over
2 for kvinnelige kommunestyrerepresentanter.
Kvinner manglet dermed både praktisk politisk
skolering og en tradisjon for å kunne arbeide fagpolitisk.

Konfrontasjoner og kamp
Både den første etterkrigstiden og 1950-årene var
preget av konfrontasjoner og fagpolitisk kamp.
Kjønnsrollemønsteret var temmelig fastlåst, og
det ble åpent argumentert for hvorfor kvinner
skulle ha lavere lønn enn menn. Formannen i LO
betegnet så sent som 1949 likelønn som” et interessant problem”.
I en tid fylt av bitre fagpolitiske motsetninger og
en generell nedvurdering av kvinner i arbeidslivet, fremmet de kravene, blokerte stillinger og
kastet seg ut i avisfeider med ordførere, rådmenn
og andre lokale størrelser. Dette ble gjort i trygg
forvissning om at de hadde et viktig arbeid, som
de var utdannet til å gjøre.

”Den kraft som står bak kultur
og en rettferdig sak...”
I 1920 ble norsk bibliotekfunksjonærers forbund
stiftet, men tiden var ennå ikke moden for en
lønnsorganisasjon. Kvinnelige bibliotekarer hadde
på den tiden større tro på ”den kraft som står
bak kultur, dyktighet og en rettferdig sak”, enn
de trodde på streik og blokade. Senere skiftet de
mening og fikk tro på at faglig organisering og
kamp måtte til.
Kvinner hadde på den tiden en nesten total manBibliotekaren
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Bibliotekarens smil ...
Jeg var 15 år og hadde reist fra Hitra til Trondheim for å
begynne på realskole. Der opplevde jeg for første gang
et bibliotek – Trondheim folkebibliotek. I fem år
framover ble det mitt andre hjem.
Inge Eidsvåg
Forfatter
Ennå i dag husker jeg den spesielle stemningen:
lukten av støv og stillhet som ruget over de tunge
eiketrebordene i lesesalen; avisene som var tredd
inn på staver og hang som skitne bleier til tørk; de
milelange hyllemetrene med bøker; den forhutlete
mannen i den slitte frakken, som leste og sov om
hverandre; den unge jenta med de sterke brillene
og den høye bokstabelen, som hun balanserte like
forførende hver dag.
Jo, jeg husker alt dette. Men mest av alt husker
jeg bibliotekaren, ei kvinne av ubestemmelig kjønn
og alder med håret satt opp i en tull i nakken. Hun
hadde blå lagerfrakk, og i brystlomma blyanter som
sto oppmarsjert som tinnsoldater med sine røde
gummihjelmer. Hun hadde hvite, åndelige tøysko og
beveget seg lydløst. Alle spørsmål ble besvart hviskende, som om det var statshemmeligheter som ble
røpet. Aller best husker jeg smilet. Ikke skjelmsk
eller inviterende, men vennlig og vitende. Uutgrunnelig, som om hun gikk og bar på en stor og sjelden
hemmelighet.
Først trodde jeg at denne bibliotekaren var spesiell. Men raskt gikk det opp for meg at også de andre
bibliotekarene ved Trondheim folkebibliotek hadde
munnviker som tøydes oppover. Og da jeg senere i
livet besøkte andre bibliotek, møtte jeg også der bibliotekarer som lignet en krysning av Mona Lisa og
Herborg Kråkevik.
I over 40 år har jeg forsket på bibliotekarenes smil,
og jeg vil i kveld for første gang legge fram resultatene av mitt arbeid: I bibliotekene skjer undre så

store at en hvilken som helst himmelfart blekner i
sammenligning. Øyet ser sorte tegn på hvitt papir
– og vips stiger mennesker fram: Konfucius og Aristoteles, Don Quijote og Kristin Lavransdatter, Pippi
og Elling. Som Olof Lagerkrantz et sted skriver: ”Det
er et større under enn at man har fått et såkorn fra
faraoenes gravkamre til å spire. Og likevel skjer det
hvert eneste øyeblikk.”
Oppfinnelsen av skriften en gang for 5000 – 6000 år
siden gjorde det mulig for menneskene å glemme,
uten at det glemte ble borte for alltid. Og den gjorde
det mulig å motta et budskap uten at senderen var
til stede. Skriften sprengte tidas og rommets grenser, og vår kollektive hukommelse kunne utvides
drastisk. Menneskenes kunnskaper måtte ikke lenger
rommes i et hode, de kunne lagres i et bibliotek.
Men bøker kan være farlige. Noen har forårsaket
opprør og revolusjon. Bibelen, Koranen, Das Kapital
og Mein Kampf forandret historien. Og de fleste av
oss har antakelig lest bøker, som har endret vårt liv.
Bibliotekarene har sett oss komme, tynget av kjærlighetssorg, ubetalte regninger eller meningsløse fjernsynsprogram; sett oss slepe våre skritt langs hyllene,
gripe ei bok – og bli sittende å lese. Lenge. Sett oss
gå ut igjen mange timer senere, blanke i blikket og
med nytt livsmot. De vet med Ivar Aasen at:
Den som laag og liten er,
og tidt med Spottord stungen,
han letnar, naar han høyra fær
sin eigen Tanke sungen.

Inge Eidsvåg er født i 1947 og er cand.phil. med historie hovedfag. Han har vært lærer i grunnskolen, i videregående skole og ved Nansenskolen
på Lillehammer. Der var han rektor i perioden 1986-98. For tiden er han forfatter og lektor ved samme institusjon. Inge Eidsvåg er en flittig
bidragsyter til bøker, tidsskrifter, aviser og NRK. Han har redigert seks essaysamlinger og har selv skrevet en rekke bøker, bl.a. ”Læreren : Betraktninger om kjærlighetens gjerninger” (2000), ”Når livet kaster skygger : refleksjoner om mening, omsorg og trøst” (2002) og ”Forunderlige
øyeblikk” (2003). Han har fått ”Brobyggerprisen” for sitt arbeid med å skape forståelse mellom mennesker med ulik religion og livssyn.
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Hver dag går bibliotekarene midt inne i det Knut
Hamsun kalte et ”snevær av sprogjuveler”. Hamsun
er aktuell igjen i disse dager og vil nok heller ikke
være glemt om hundre år. Det fordi han skrev ”ravgalt inntil kunst”. Bibliotekarene smiler når Rosa bryter alle grammatikalske regler og utbryter: ”En mand
jeg elsket skulde jeg omkomme med ømhet!”

tekene. Bøker vil bli lest i filler og ventelistene lange
som norske polkøer i Strømstad. Åpningstidene vil
måtte utvides, og nye bibliotekarer ansettes. Bøkene
– bibliotekarenes beste venner – vil måtte deles med
flere enn før. For det er venner de er, bøkene – og
mister vi dem, mister vi oss selv. Henrik Wergeland
visste dette:

Når nye nummer av ”Se og Hør” legges ut for salg i kiosken rett over gata, da har jeg sett bibliotekarer snike
seg bak en reol, hente fram Markens grøde og lese:

Bøger ere Venner. De belære, trøste og underholde.
De bringe til Graad og til Latter;
de styrke til Daad og vugge i Slummer;
de tale naar man vil, de tie naar man vil;
de komme, naar man kalder dem;
de gaa, naar man er kjed af dem;
de taale Modsigelse og Daddel, den være grundet eller ei;
de blive rolige paa den Plads, man viser dem;
de sladre ikke af Skole;
de agte verken Rang eller Stand;
de blive som de ere, og Aar tage ofte i Sekler ingen Ende.

De gikk ind i gammen og åt av hendes niste og drak
av hans geitmelk; så kokte de kaffe som hun hadde
med i en blære. De koset seg med kaffe før de gikk
til sengs. Han lå og var grådig efter hende om natten
og fikk hende. Om morgningen gikk hun ikke igjen
og hele dagen gikk hun heller ikke igjen, men var
til nytte og melket gjeiterne og skuret kjørler med
fin sand og fikk dem rene. Hun gikk aldri mer. Inger
hette hun. Isak hette han.
Mennesket lever ikke av brød alene. Det fins derfor
ingen grunn til at bibliotekene ikke holder åpent
minst like lenge som Rema og Rimi. Ingen grunn til
at vi har de dårligste skolebibliotekene i Norden. For
mens kroppene våre er overvektige, er våre sjeler
alltid underernært. Bibliotekene er verdens mest
næringsrike beitemarker for underernærte sjeler.
Når mitt forskningsarbeid om bibliotekarenes smil
blir kjent, vil låntakere i tusentall strømme til biblio-

(”Ordfortolkninger”, i Fo…r Arbeiderklassen III, 1842.)
Bibliotekarene har alltid visst dette. Det er derfor
de smiler.

På festforestillingen ved åpningen av det nybygde
Asker kulturhus 23. oktober i år, var Inge Eidsvåg
invitert til å kåsere om boka og biblioteket. Det resulterte i betraktningene om ”Bibliotekarens smil”,
som vi med forfatterens samtykke trykker her.

Bibliotekaren
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Bibliotekarenes smil:
Elisabeth Gran (t.v.)
og Stine Eklund foran
det nye Asker bibliotek. (Foto: Erling
Bergan)

Magien hos Bringsværd
En grisebok ble et
møte mellom det
unike ved Bringsværds forfatterskap
og klassiske tanker
om essayet.

Tor Åge Bringsværd
JESUS ELSKER IKKE GRISER
Dinamo forlag

Morten Haugen
Biblioteksjef
Ørland kommune
Ryktet forteller at Bringsværd er den forfatteren
med flest treff i bibliotekkatalogene. Det virker
sannsynlig, ettersom han ved siden av et allsidig
forfatterskap i de aller fleste genre også har vært
energisk som redaktør av antologier og bokserier,
og som billedbokoversetter. Man kan spekulere på
hvordan han får det til. Bruker han timene på begge
sider?
”Eit trekk ved essayet er at i forholdet mellom sak
og prosa blir emnet ofte ei bisak. For meg er det viktigast korleis noko blir sagt, skreiv Montaigne: Alle
kan seie sanninga, få kan tale klokt og forstandig.”.
Det er Ottar Grepstad som siterer essayets far i si
bok ”Det litterære skattkammer” fra 1997. Grepstad siterer også andre essayteoritikere: ”Det gode
essayet er merkt av språleg fantasi og tankesprang
som viser utenkte samanhengar.”, og ”essayisten
ser på lesaren som ein likemann; essayet føreset at
dei to har respekt for kvarandre. Dette skil essayet
frå både pamfletten og alle former for pedagogiske
tekster”.
Etter disse kriteriene er Bringsværds nye bok, med
undertittelen ”kulturkritiske samtaler med Nasse
Nøff”, et essay. Formen er kjent fra hans tidligere
bøker; i 1991 samtaler med kosedyret Brumle i ”Tigergutt kommer til skogen” og i 2003 ”Samtaler med
svart hund”. Dyret som imaginær samtalepartner er
både en lek og en tekstgenre som tillater vekslingen
mellom lek, spørsmål, belæring, refleksjon, uvitenhetens vrede og – omsider - den berettigede vrede. I
”Samtaler med svart hund” ser vi også prøveballonger på avsnitt, tema og elementer fra årets bok. Den
som trives med flisespikkeri kan selvsagt diskutere
hvorvidt hver bok er ett essay, eller en samling løse
tekster som er formelt ulike, men som udiskutabelt
er skrevet og samlet i essayets ånd.
Det er en tydeligere rød tråd av tema i årets bok
er enn i tidligere essays av Bringsværd. Likevel
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ikke tydligere enn at jeg kjenner igjen tanker,
tema og avsnitt. Alle Bringsværds essaysamlinger
(ja for så vidt alle bøkene hans) hopper gjerne og
langt når det gjelder tema og sjanger. Fra roman
til billedbok, innom et uferdig skuespillprosjekt
eller et reisebrev, via en tale før trådene omsider
samles.
Boka er ”en slags grisens kulturhistorie”, konkluderer de to forfatterne. Om de fleste relevante
sider ved grisen: ville griser, tamgrisenes historie, grisen som skjellsord, anekdoter om verdens
største gris, kunsthistorie, kokekunst og grisen i
religionene gjennom tidene og i dag. Mest plass
vies religionshistorien. Bringsværd forsøker å
forstå grisens påfallende særstilling blant jøder,
kristne og muslimer.
Det er et alvorlig tema. Men boka lykkes ikke i
å være dagsaktuell, og jeg vet ikke om det er
forfatter eller forlag som skal klandres når den
på baksiden kalles en ”viktig bok med betydelig
politisk appell”. Boka sier riktignok mye klokt og
alvorlig om absurde tabu og tabuenes absurditet,
men i mine øyne er ikke det nok til å gjøre den til
en ”debattbok”. Dette er originalt nok en velorientert, lettlest, varmhjertet og vitebegjærlig bok
om grisen i religionshistorien og kulturhistorien.
Ingen annen norsk forfatter – Bergljot Børresen
muligens unntatt – kunne troppe opp i et forlag
med idéen til en bok og en sånt tema, og forvente
å bli tatt alvorlig. Det sier mye om Bringsværds
posisjon i norsk litteratur, men aller mest sier det
noe om hvordan en velformulert og kunnskapsrik
forfatter forener stil og tema i ånda etter Montaigne: ”For meg er det viktigast korleis noko blir
sagt. Alle kan seie sanninga, få kan tale klokt og
forstandig”.
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Bibliofil har alle muligheter

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

Det nærmer seg felles lånekort
Skal et bibliotek-lånekort kunne brukes også i andre bibliotek enn der det ble utstedt? I bransjen er vi enige om at
spørsmålet må besvares positivt så fort som mulig. Mange
spørsmål må løses, blant annet at systemleverandørene legger til rette for felles lånekort. Nå ser det ut til å komme.
Bibliotekservice er trolig først ute, når deres versjon 4.7 av
Tidemann kommer på markedet på nyåret.
Tekst & foto:
Erling Bergan

Brukerne kan føle
seg trygge på at
purringer ikke blir
lagt i felles lånerbase, sier Thomas
Strandos i Bibliotekservice. Firmaet
leverer Tidemann 4,
som nå tilpasses en
framtid med felles
lånerkort.

Felles lånerkort er et viktig tiltak i arbeidet med å
gjøre bibliotektjenestene i Norge sømløse. I systemleverandørenes eget forum har dette vært tema en
stund, og de tekniske løsningene ser ut til å være
avklart. At et relativt mindre firma som Bibliotekservice allerede er ute med å understøtte felles
lånekort, er et tegn på at dette kommer snart og
at de andre følger etter ganske kjapt. Selvfølgelig
er det økonomiske spørsmål som er viktige, blant
annet med utstedelse av en stor mengde nye lånekort. Men et viktig hinder på veien fram mot mer
elegante sømmer i biblioteknettverket ser med
dette ut til å bli ryddet av veien.
For å kunne ta i bruk felles lånekort, må det opprettes en felles database med låneropplysninger hos
Nasjonalbiblioteket. - Brukerne kan likevel føle seg
trygge på at purringer og heftelser de måtte ha på
et bibliotek, ikke skal legges i denne felles lånerbasen. Bibliotek B skal ikke vite om purringer som

ligger på låneren på bibliotek A, forteller Thomas
Strandos i Bibliotekservice. Dermed skulle det være
funnet en god balanse mellom datamessig personvern og grenseoverskridende informasjonsflyt.
Et sentralt lånerregister vil ha klare fordeler framfor dagens system. Hovedsaken er selvfølgelig at
lånerne skal kunne låne i alle bibliotek i hele landet med ett lånernummer. Men det bør også kunne
bli mulig å bruke disse lånernumrene til å sende
fjernlån direkte til lånerne, uten å gå via lånerens
”hjemmebibliotek”. Bibliotekene vil også kunne ha
oppdatert adresseinformasjon om lånerne til enhver tid. Dette sikrer at purrebrev og lignende kommer fram til riktig person og sparer bibliotekene for
arbeid med gjenfinning av lånere.
Det nasjonale lånerregisteret skal ikke i utgangspunktet fylles med låneropplysninger, men bygges
opp fra grunnen av ved at bibliotekene eksporterer
informasjon om lånere som eksplisitt ønsker å være
en del av det nasjonale registeret. Løsningen er
bare tenkt å omfatte personlige lånere. Det er ikke
en del av prosjektet å lage en løsning for direkte
autentisering og autorisering av sluttbrukere mot
registeret, for eksempel for å gi tilgang til elektroniske tjenester. Dette betyr ikke at løsningen ikke
senere kan utgjøre basis for tjenester for autentisering og autorisering av sluttbrukere.
Øystein Reiersen fra Bibliotekenes IT-senter er prosjektleder for satsingen på felles lånekort. Med seg
i prosjektgruppa har han Torstein Tjelta (Nasjonalbiblioteket), Erling Fossan (Bibsys), Tore Morkemo
(Bibliofil), Jon Harald Berge (Mikromarc), Thomas
Strandos (Tidemann) og David Massey (Aleph). En
referansegruppe er også opprettet, og den er satt
sammen av bibliotek som deltar i prosjektene ”Biblioteket Østfold” og ” Sømløst bibliotek – region
Oppland”. Prosjektledelsen regner med at resultatene vil være særlig relevant i forbindelse med
disse prosjektene.
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-et godt valg

Vedlikeholdspriser som biblioteket kan leve med!
• Spar mye penger hvert år.
• Kjøp heller ﬂere bøker.
• Utvid åpningstiden.

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!

• Biblioteket blir mer attraktivt.
Kontakt oss for et godt tilbud!

• Stadig ﬂere bibliotek velger Telefon 32 88 70 10
Tidemann biblioteksystem. salg@bibliotekservice.no

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

”Bibliotekvakten” blir ”Biblioteksvar”:

Nå samles bibliotekenes nettbaserte
svar-tjenester
Biblioteksvar er en digital svartjeneste der
brukeren kan gå i direkte kommunikasjon
med en bibliotekar gjennom chat, SMS,
e-post eller vevskjema.

Søketips fra

Siri Tidemann-Andersen
og Jørn Helge B. Dahl
Biblioteksvar er et samarbeidsprosjekt mellom mange folke- og fylkesbibliotek. De fleste internettlenkene
til tjenesten kommer fra folkebibliotek, og vi er åpne både for vanlige
brukere og for våre kollegaer. Alle bibliotek kan legge inn lenke til tjenesten, og du kan kontakte Biblioteksvar
hvis det er noe du lurer på.

Prosjektet baserer seg i dag
i stor grad på
frivillig
dugnadsinnsats fra
deltakerbibliotekene,
som
samlet i dag bidrar med over
2 hele årsverk.
Vi
ønsker
i
løpet av 2005 å
hente inn flere
deltakerbibliotek til dels for
å øke bemanningen på tjenesten i form
av flere samtidige vakter,
men vi ønsker
også å øke åpningstiden for
chat- og sms.

Spørsmål besvares med faktaopplysninger, lenketips eller informasjon om hvor du kan finne svar.
Publikum vil få hjelp til selv å finne fram på internett og få tak i litteratur og informasjon som de
har behov for. Det er ingen begrensninger når det
gjelder emner og vanskelighetsgrad. Gjennom Biblioteksvar vil du alltid finne en måte å få spurt

om det du lurer på, enten gjennom chat, SMS
eller e-post. Brukerne vil få svar på sine spørsmål
seinest i løpet av neste virkedag. På chat kan det
skje på sekunder!
Takket være Google og Internett er brukerne
blitt selvforsynte når de søker informasjon om
sine interesser og arbeidsområder. Hvordan kan
brukeren være trygg på informasjonen han finner utenfor egne interesseområder? Om det i det
hele tatt blir noen treff? Her kommer biblioteknettverket til unnsetning, med sine millioner av
bøker, oppslagsverk og abonnementsbaser, og
bibliotekarene med sin spesialutdanning og erfaring i informasjonssøking både på nettet og
i bøkene. I dag deltar 109 bibliotekarer ved 24
bibliotek fordelt på alle landsdeler i denne dugnaden. Etter hvert som stadig flere bibliotek blir
med, vil kapasiteten og åpningstidene på chattjenesten bli utvidet.
Dette innebærer at Bibliotekvakten og Spør Biblioteket hos Deichmanske bibliotek opphører og
går inn i denne tjenesten. Det er veldig fint om
dere kan hjelpe oss med å rette opp lenking til
disse nettstedene og erstatte de med www.biblioteksvar.no
Ta gjerne kontakt med oss om det er noe dere
lurer på, eller om dere ønsker å få tilsendt logoen til Biblioteksvar.

I forbindelse med lanseringen av nettstedet Biblioteksvar.no, inviterte Deichmanske bibliotek til lanseringsarrangement i borggården til Oslo rådhus 1. desember i år. Grunnen til at de valgte
Oslo rådhus, er ønsket om å anskueliggjøre utfordringene ved
å lete etter “nåla i høystakken” på internett. ”Siden Oslo i november er garantert fri for høystakker, velger vi heller rådhuset.
Oslo rådhus består av xxxxx mursteiner. Det tilsvarer et gjennomsnittlig antall treff ved et søk på et gjennomsnittlig søkebegrep i Google. Vi vil vise at med bibliotekarenes verktøy og
kvalifikasjoner kan folk få vesentlig bedre resultater”, heter det
i en pressemelding fra Deichmanske bibliotek, som administrerer
ordningen på vegne av en rekke samarbeidende bibliotek.
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– der svarene finnes...

Stopper kjøp
av bøker

Avdelingsleder Kirsten Leth Nilsen har mottatt mange
protester. Hun frykter at bøker på flere språk vil forsvinne etterhvert. - Det må komme inn ny litteratur for
at man skal kunne holde seg oppdatert på språket sitt.
Vi ser at dette kan være begynnelsen på slutten for
hele vår virksomhet, sier hun til Kulturnytt i NRK P2.
Statssekretær i Kulturdepartementet, Yngve Slettholm,
kan imidlertid ikke love flere penger. - På biblioteks- og
museumsfeltet står det mange ting i kø som vi gjerne
skulle gitt midler til, men som vi ikke har klart å finne
for neste år, sier han.
Tore Kr. Andersen i Norsk Bibliotekforening melder at
de tok opp situasjonen for Det flerspråklige bibliotek
med Stortingets kulturkomite tidligere i november, i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet
for neste år. NBF pekte på det kritiske i situasjonen for
denne viktige nasjonale bibliotektjenesten, og at dette
ville bidra til å ”ramme” de aller fleste partienes egne
målsettinger omkring det flerkulturelle samfunn, - også
regjeringspartienes uttrykte mål.
- Men med FrP på vippen i budsjettforhandlingene, og
med regjeringens budsjettinnstilling i bunnen, er det
lite håp om at det skjer noe i denne siste fasen, sier
Andersen, og legger til: - Med hensyn til statssekretær
Slettholms uttalelse om at kulturdepartementet ”ikke
har klart å finne midler” til dette, så vil NBF følge nøye
med på hva kulturdepartementet - og ABM-utvikling - i
tiden fremover likevel klarer å finne midler til.

Vi ønsker alle våre kunder og
forbindelser en stemningsfull
julehøytid og et riktig
godt nytt år!
Et liv uten
bøker er som
en barndom
uten eventyr,
en ungdom
uten kjærlighet,
en alderdom
uten fred.
Carl Petter
Frøhling

Bibliotekenes IT-senter AS • Malerhaugvn.20 • Pb. 6458 Etterstad • 0605 Oslo • Tlf.: 22 08 34 00 • faks: 22 08 98 80 • salg@bibits.no • www.bibits.no

Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek
i Oslo forsyner bibliotek i hele landet med fremmedspråklige bøker. For første gang må biblioteket nå slutte
å kjøpe inn bøker i ni forskjellige språk, melder NRK
P2. Det gjelder slovakisk, tsjekkisk, rumensk, bulgarsk,
gresk, ungarsk, japansk, slovensk og makedonsk. Årsaken er at bevilgningene til det flerspråklige bibliotek
har stått stille de siste seks-sju årene, mens driftskostnadene, som lønn og transport av bøker, stadig øker. I år
var bevilgningen på 3,9 millioner, til neste år vil den gå
opp med tre prosent, til ca. 4 millioner kroner.

Fredelig jul ...

Bøker er arven som et stort geni etterlater menneskeheten; de
gis videre fra generasjon til generasjon som gaver til den ennå
ufødtes ettertid
Joseph Addison

Økonomien fører til full stopp i innkjøp av bibliotekbøker på ni utenlandske språk ved Det flerspråklige
bibliotek. Statssekretær Yngve
Slettholm kan ikke love flere penger
neste år.

Bøker er de stilleste og mest
trofaste venner, de er de
mest tilgjengelige og kloke
rådgivere, og de mest
tålmodige lærere
Charles W. Eliot

Datavegring skaper
nye analfabeter

Snøhetta til
topps igjen

Stadig flere eldre synes datasystemene i arbeidslivet er vanskelige å lære. Sammenliknet med 2003 er det i år 12 prosentpoeng flere i aldersgruppen 60 pluss som
opplever at terskelen inn til datateknologien er blitt høyere. – Vi står overfor en ny
type analfabetisme, sier direktør Åsmund Lunde ved Senter for seniorpolitikk.

Biblioteket i Alexandria, som plasserte Snøhetta blant verdens fremste arkitekter, fikk i
forrige måned Aga Khans arkitekturpris. Seks
andre får samtidig prisen, alle er arkitektoniske verk som ivaretar behov i den muslimske
verden.

I fjor var det 27 prosent av 60-åringene som synes det var vanskelig å lære
datateknologi på jobben, i år er det 39 prosent som svarer det samme. Det
viser Norsk seniorpolitisk barometer for 2004. Også lavere aldersgrupper sliter:
I gruppen 40-49 år er det seks prosentpoeng flere i år enn i fjor som svarte ”ja”
på spørsmålet om datasystemer er vanskelig å lære. Unntaket er gruppen 50-59
år, der litt færre enn i fjor synes data er vanskelig. – Mangelfull datakunnskap
risikerer å bli den nye analfabetismen som utelukker store grupper, ikke minst
eldre, fra viktige samfunnsarenaer. Å sørge for at seniorene får opplæring på
dette området, både i arbeidslivet og andre steder, er en forutsetning for at de
ikke skal bli marginalisert, sier Lunde til seniorpolitikk.no.
Per Erik Solem ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
(NOVA) sier at godt voksne arbeidstakere lærer på en annen måte enn yngre
kolleger, og tror dette kan være noe av årsaken til at flere av de eldre i denne
undersøkelsen opplever at det er vanskelig å lære datateknologi. – Seniorene
foretrekker opplæring som er knyttet direkte til aktuelle arbeidsoppgaver.
Kjappe IT-konsulenter som snakker sitt eget språk treffer ikke og kan i verste
fall skape avstand til det som læres, sier han. Solem sier at seniorene primært
er interessert i å lære ting som er nyttige i jobben.
– Det gjør det viktig å knytte opplæringen til praktisk anvendelse, slik at praktisk utprøving av ny kunnskap inngår i opplæringen og følges opp med veiledning over tid, sier han.

Prisen ble utdelt i India av hans høyhet Aga
Khan. Prisen på 500.000 dollar er verdens
største, melder Dagbladet. Den er en gang
tidligere tildelt norske arkitekter. I 1998 fikk
Jan Olav Jensen og Per Christian Brynhildsen
den for deres lepra-hospital i India.
Biblioteket i Alexandria ble åpnet i 2002, 13 år
etter at Snøhetta som et ungt og nytt kontor
vant den internajonale arkitektkonkurransen.
Siden er Snøhetta blitt feiret verden rundt
med stadig nye priser og oppdrag, det siste er
museumsbygningen på Ground Zero på Manhattan i New York.
Aga Khan-prisen ble opprettet i 1977 og inngår
i et omfattende globalt kulturprogram. Juryen
for årets pris begynte arbeidet i januar. Blant
378 arbeider ble sju valgt ut, et av dem altså
Snøhettas bibliotek i Alexandria.

AVDELINGSBIBLIOTEKAR
Ref.nr 71/04

Ved Høgskolen i Agder er det ledig en 100 %
stilling som avdelingsbibliotekar - koordinator
for publikumstjenester, med arbeidssted for
tiden Gimlemoen.
Arbeidet vil spenne over et vidt spekter av
oppgaver knyttet til utvikling og drift av et
moderne fag- og forskningsbibliotek, med
særlig vekt på biblioteket som et godt
studiebibliotek og en aktiv del av læringsarenaen.
Den som tilsettes vil delta aktivt i videreutviklingen av biblioteket som læringssenter. Som del
av dette vil den som tilsettes også kunne få
ansvar for publikumstjenester utover
tradisjonelle bibliotektjenester.
Til stillingen hører bibliotekundervisning,
skranketjeneste og annet biblioteksarbeid.

HØGSKOLEN
I AGDER
er en av de
største
høgskolene i
Norge med
virksomhet i
Kristiansand,
Grimstad og
Arendal.
Den faglige
virksomheten er
organisert i
7 fakulteter.
Høgskolen har
over 8000
studenter og
840 ansatte.

For mer informasjon om biblioteket:
www.hia.no/hiabib/
Søknad med CV og bekreftede kopier av
attester og vitnemål sendes Høgskolen i Agder,
Personalseksjonen, Serviceboks 422, 4604
Kristiansand innen 15. desember, merket
med ref nr.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
biblioteksjef Else-Margrethe Bredland,
tlf. 38 14 11 10, e-post: else.m.bredland@hia.no
Se fullstendig utlysing i Norsk Lysingsblad nr. 268
av 18.11.04 og på www.hia.no/stilling.

HØGSKOLEN I AGDER
Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og informasjonsstudiene
Nye kurs på mastergradsnivå våren 2005
Informasjons- og kulturøkonomi
Kurset skal gi studentene en forståelse for informasjonens rolle i samfunnsøkonomien og for økonomiske aspekter ved kultursektoren. De
skal studere det særegne ved informasjon og kultur som vare og fellesgode, ressurs og innsatsfaktor. Modulen gir 15 studiepoeng.
Undervisningen er konsentrert, med samlinger 12.-14. januar, 9.-11. februar, 9.-11. mars og 11.-13. mai 2005. Tredje samling 9.-11. mars
tilbringes på Halmstadkonferansen i Tønsberg. Konferansen er ikke obligatorisk. Studenten må selv bekoste utgifter ved deltakelse på konferansen. Søknadsfrist for kandidater som ønsker å ta modulen som frittstående kurs er: 3.1.2005.
Informasjonsorganisasjon og kunnskapsforvaltning
Kurset skal gi studentene en forståelse for den rollen informasjon og kunnskap spiller i organisasjoners liv generelt og i beslutningsprosesser
spesielt. Hovedvekten legges på perspektiver fra kunnskapsledelse (Knowledge Management) og bibliotekenes og bibliotekarenes rolle i
forbindelse med dette konseptet. Modulen gir 15 studiepoeng.
Undervisningen er konsentrert, med samlinger 23.-25. februar, 30. mars-1. april, 27.-29. april og 19.-20. mai 2005. Søknadsfrist for kandidater
som ønsker å ta modulen som frittstående kurs er 17.1.2005.
Modulene inngår i mastergradsstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Modulene kan kombineres med samfunns- og ledelsesfag eller
kunnskapsorganisasjon, men de kan også tas som frittstående enheter (videreutdanning). Opptakskrav er 3-årig bibliotekarutdanning eller
cand.mag-grad (bachelor) med 2 år bibliotek- og informasjonsfag i fagkretsen og karakteren C (2.7) eller bedre i de sentrale fagene.
For nærmere informasjon om emnene, se: http://www.hio.no/enheter/jbi/kurs

Andre kurs og seminarer
17. -21. januar:

Grunnkurs A. Bibliotek- og informasjonskunnskap. Ukeskurs som gir grunnleggende innføring i bibliotek- og
informasjonsfaglige emner. Målgruppe: Medarbeidere i bibliotek og arkiv uten bibliotekfaglig utdanning og andre
interesserte. Pris: 6.000,- (inkl. lunsj). Påmeldingsfrist 7. januar.

For nærmere opplysninger om kurs og videreutdanning, se http://www.hio.no/jbi/
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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Ledig
stilling?
”Bibliotekaren” er et
rimelig og effektivt alternativ for annonsering av
ledige stillinger. Vi er
alene om å komme ut
hver eneste måned året
rundt. Vi er alene om å
ha så kort produksjonstid. Og vi er alene om å
ha så lave priser.
Ta en titt på vår utgivelsesplan og våre annonsepriser på side 2, eller
ring redaksjonen på 57
82 07 65. Neste gang du
skal lyse ut en ledig stilling kan du trygt ta kontakt med oss!
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Korrekt medlemsinfo?
BFs medlemsregister blir
aldri bedre enn kvaliteten på informasjonen som
er lagt inn. Har vi korrekt
informasjon om deg? Dersom du har skifta lønn,
jobb, telefonnummer, e.l.,
går du inn på BFs nettsider
og finner ”Oppdatering
av
medlemsregisteret”.
Takk for hjelpen!

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

www.bibforb.no

Bibliotekaren
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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 matlaging, 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!

Tidene skifter
– tenk annerledes

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,-
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Bibliotekarforbundet
INNMELDINGSSKJEMA
Navn

Født

Adresse

Tlf.

Mobil
Postnr.

Poststed

E-post:

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Yrkesaktiv
Student
Ikke yrkesativ

Arbeidsgiver

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Arbeidssted

Tlf.

Adresse
Postnr.

Faks.
Poststed

Ansiennitet fra

Stilling
Stillingskode

Dato

Årslønn 100% / Lønnstrinn

Stillingsandel

Signatur

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:
Ikke-yrkesaktive:
Studenter:

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

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

Monica Deildok

Rådgiver:

Thor Bjarne Stadshaug

Konsulent:

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

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

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

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

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

Fylkeslagene:
Finnmark

Sogn og Fjordane

Vestfold

Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek,
Boks 309, 9615 Hammerfest
Telefon: 78 40 71 75
Telefaks: 78 40 71 82
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no)

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

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

Troms

Hordaland

Buskerud

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

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

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

Nordland

Rogaland

Hedmark og Oppland

Ragnhild Merete Hassel
Bodin videregående skole
Mørkvedtråkket 2, 8026 Bodø
Telefon: 75 65 10 17
Telefaks: 75 51 55 07
E-post: merete.hassel@bodin.vgs.no

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

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

Trøndelag

Agder

Østfold

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

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

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

Møre og Romsdal

Telemark

Oslo/Akershus

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

Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Postboks 1133, 3905 Porsgrunn
Telefon: 35 54 71 71
Telefaks: 35 55 01 50
e-post: karim@porsgrunn.folkebibl.no

Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Boks 85, 2027 Kjeller
Telefon: 63 80 10 20
Telefaks: 64 84 08 51
E-post:
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no
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Flu Hartberg

Redaktørens spalte

Kan de lykkes?
Det nye biblioteket i Alexandria er en imponerende bygning og et prosjekt som folk
over hele verden ser ut til å ha merket seg.
Betydningen som symbol kan virke stor. I
tillegg skal Bibliotheca Alexandrina fungere
som et bruksbibliotek. Det er store oppgaver
som skal løses, og det kan være mange kriterier på suksess for dette biblioteket.

å bli et fungerende og attraktivt bibliotek
som springer en i øynene. Og da er det samlingsutviklinga som er den mest åpenbare
akilleshælen. Donasjoner har kommet i hytt
og pine opp gjennom prosjektperioden, og
det meste er tatt i mot med åpne armer. Bibliotekets venneforeninger verden rundt har
spilt en tvilsom rolle i denne sammenheng.

Det har kommet store ord fra bibliotekets
øverste ledelse og fra de egyptiske myndigheter. Suzanne Mubarak, president Hosni
Mubaraks kone, er også leder i bibliotekets
styre. I en tale før åpninga sa hun at biblioteket ville ha en unik rolle å fylle på fire områder: Som verdens vindu mot Egypt, Egypts
vindu mot verden, Et bibliotek for den digitale tid, Et senter for læring og dialog.

I 2001 skrev den erfarne danske bibliotekaren Jes Petersen en ramsalt kritikk av hele
prosjektet, under tittelen Alexandriakolos på
lerfødder. Han avslutter: ”Det er jo sørjeligt
at denne historie ikke rummer et barn, der i
tide råbte ”men han har jo ikke noget på”.”
Selv skrev jeg i Bibliotekaren i 2002 under
tittelen Er det håp for Alexandria-biblioteket?, hvor jeg avsluttet slik: ””Spør ikke hva
vi har gitt til Alexandria, men hva Alexandria
kan gi deg”, kan være en sunn innfallsvinkel, når stadig flere nordmenn besøker byen
i årene som kommer.”

Bak disse store ordene ligger et ønske om at
Egypt igjen skal bli anerkjent som en storslagen nasjon, ikke bare pga. monumentene
fra faraonsk tid. Og for mange alexandrinere
dreier det seg naturlig nok mye om å stimulere turismen. Ytringsfrihet og tilgang på informasjon kan nok være et viktig og aktuelt
tema for mange egyptere, men da framstår
neppe Alexandria-biblioteket som det mest
relevante svar på deres behov.
Sett med vestlige bibliotekar-øyne, er det
problemene med å få dette prosjektet til

Nå har jeg kommet hjem fra min sjuende
studietur som reiseleder med norsk bibliotekarer til Alexandria. Etter å ha brakt over
220 kollegaer til vårt mekka, er det på tide
med en pause. Det må da være andre måter
å ta på alvor egne og andres sunne kritikk av
dette bibliotekprosjektet i Alexandria? Innspill mottas med takk.

Bibliotekaren

27

Nr 12/2004

B-blad
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Sitatet:
”Deweys system er kort sagt skapt av en hvit mann i annen halvdel av det nittende århundre i den angloamerikanske, kristne kulturkretsen. Når så leksikalske verk, som Cappelens leksikon, overtar denne grunnstrukturen,
så vil det med nødvendighet prege kunnskapsuniverset.”
Fra artikkelen ”Illusjon om det nøytrale” av Pål Steigan, i Klassekampen 25. oktober 2004.

