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Et lite stykke Norge
Bibliotekarer jobber ikke bare i bibliotek. Mange av oss kjenner sikkert til 
en kulling fra bibliotekarutdanninga eller en tidligere kollega, som har en 
”utradisjonell” jobb. De bruker kompetansen sin, men utenom de tradisjo-
nelle arbeidsplassene for bibliotekarer. Vi har oppsøkt en av dem. Marit 
Lofnes Mellingen er en av to bibliotekarer i norge.no.

-et godt valg

Postboks 9102, 3006 Drammen   •   Tlf: 32 88 70 10   Fax: 32 88 58 55
www.bibliotekservice.no   •    rmapost@bibliotekservice.no
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Hva gjør julenissen i påsken? Eller: Hva kan man 
gjøre med en leksikondatabase i mellomtiden?

Nå har Kunnskapsforlaget med brask og bram og en dose patriotisme 
lansert ”100-årsutgaven” av Store Norske Leksikon. Men Kunnskapsforla-
get er ikke bare Store Norske. Det er et spekter av tilleggsverk i den store 
”leksikonfamilien”. Vi ser på noen av barna og naboene til SNL.
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Lederen har ordet

I den siste tiden har meldinger om ned-
leggelser av og innskrenkninger i forhold 
til filialer og mindre folkebibliotek kommet 
tett. Det fører naturligvis til sterke reaksjo-
ner i nærmiljøene hos brukere som mister 
sitt bibliotek, og det fører til sterke reak-
sjoner hos bibliotekarer som mister sitt ar-
beidssted, om ikke alltid sin arbeidsplass. 

Fokus har riktignok vært på de små 
bibliotekene og på det faktum at disse 
har vært og er utsatt for sterkt press, og 
på filialene som er og har vært nedleg-
gingstruet. I skyggen av disse skremmende 
bildene kommer nå en ny trussel snikende, 
en trussel som ikke omhandler de små 
bibliotekene, men som rammer selve 
giganten i norsk folkebibliotekmiljø: I en 
omorganiseringsprosess i Oslo kommune 
er Deichmanske bibliotek truet på funda-
mentale områder. 

Saken dreier seg om at Oslo kommune 
er inne i en omorganiseringsprosess, der 
Deichmanske bibliotek sammen med en 
rekke andre virksomheter er organisert 
inn i en ny etat: Kultur- og Idrettsetaten 
(KIE). Allerede her ligger det et signal om 
en degradering av biblioteket. For det å 
gå fra å være egen etat til å bli en av flere 
virksomheter i en ny og sammenslått etat 
er uomtvistelig en degradering innenfor 
kommunens forvaltningssystem. Biblio-
tekets muligheter for å spille sin rolle som 
kunnskapsinstitusjon, som virkemiddel i 
demokratiutvikling og som informasjons-
ressursforvalter i en moderne storby vil 
være svekket som følge av en slik degra-
dering. 

Bibliotekarforbundet har gjennom 
et brev til byrådslederen pekt på dette 
blant annet ved å si at :”Gjennom å gjøre 
biblioteket til en del av en sammenslått 

kultur- og idrettsetat i stedet for å beholde 
biblioteket som egen etat - frykter forbun-
det at bibliotekets rolle på de feltene av 
folkebibliotekenes kjernevirksomhet som 
ikke dreier seg om kultur og kulturfor-
midling blir mindre tydelig enn det som er 
både nødvendig og ønskelig. For eksempel 
vil dette gjelde i forhold til kunnskaps- og 
læringsaspektet.” På denne måten har vi 
uttrykt vår skepsis til den nye organisa-
sjonsmodellen. Men etaten KIE er allerede 
etablert, og det må vi forholde oss til. Imid-
lertid er ikke endelig organisasjonsmodell 
på plass ennå, og det er i forbindelse med 
at denne skal finne sin form og at den nye 
etaten skal begynne å virke at vi, og øvrige 
krefter i bibliotekmiljøet, må la våre stem-
mer høre. 

Det er av stor betydning at virksom-
heten Deichmanske bibliotek sikres en 
plass i den nye etaten som gjør det mulig 
for biblioteket å tilby et bredt spekter av 
folkebibliotektjenester til beste for byens 
innbyggere, og som gjør det mulig å vide-
reutvikle bibliotekets rolle som vital del 
av kommunens kunnskapsformidling og 
befolkningens demokratiske rettigheter. 
Det er av fundamental betydning for fol-
kebiblioteksektoren i Norge at vi har og vil 
forstette å ha et hovedstadsbibliotek som 
vi kan være stolte av. Jeg mener ikke at all 
utvikling skal foregå på Deichman eller 
at dette nødvendigvis er landets viktigste 
bibliotek, men signaleffekten av hvordan 
hovedstaden forvalter og behandler sin 
bibliotektjeneste er ikke uvesentlig. Den 
er tvert imot meget vesentlig. I lang tid har 
signaleffektene ikke vært gode. Deichman 
har hanglet videre med knappe budsjetter 
og til dels minimal politisk interesse og for-
ståelse. Det har væt vondt å se på, men det 

har vært imponerende hvordan en allikevel 
har drevet utviklingsprosjekter, utformet 
nyskapninger og skapt folkebibliotekutvik-
ling. Det at dette har vært mulig skyldes i 
stor grad at Deichmans ledelse har hatt 
råderett over ressursene, og dermed har 
kunnet utøve styring selv med knappe res-
surser. Dermed har en evnet å bibeholde og 
satse på utviklingsprosjektene og ha fokus 
på faglig kompetanseheving. Det er et av de 
mest skremmende aspektene ved den nye 
etatsorganiseringen i Oslo at biblioteket 
- til tross for at det er den største virksom-
heten i det nye KIE - havner så langt ned i 
forvaltningsnivåene i ny organisasjonsmo-
dell at styringsredskaper og innflytelse over 
egen virksomhet forsvinner, at ressurstil-
gang ytterligere vanskeliggjøres og at en 
får en etatsledelse som verken evner eller 
ønsker å bidra til bibliotekutvikling.

Det ville innebære en dramatisk svek-
kelse av norske folkebiblioteks samlede 
utviklingskompetanse.

Bibliotekarer har lang tradisjon for å la 
sine stemmer høre på vegne av de små, og vi 
har fyret opp mang en fakkel for dem. Ak-
kurat nå er det på høy tid å heve våre røster 
for en av de største, for giganten blant oss 
er truet. Det kan ikke norsk bibliotekmiljø 
finne seg i.

Monica Deildok
Forbundsleder
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Hordaland

Årsmøtet ble avholdt 3. mars i Bergen med 
15 medlemmer til stede. Møtet startet med 
en markering av fylkeslagets 10-årsjubi-
leum. Leder Siri Sjursen holdt en kort tale 
om den positive utviklingen Bibliotekar-
forbundet har hatt gjennom 12 år, både 
som organisasjon med oppbygging av et 
korps av kompetente tillitsvalgte og et solid 
sekretariat, så vel som gode resultat for det 
enkelte medlem. Årsmøtet feiret med kaffe 
og ekte ”hvit dame”, pyntet med teksten ”BF 
– 10 år. Gratulerer!”

Hordaland BF har 93 medlemmer, det 
nest største i forbundet etter Oslo/Akers-
hus. Fylkeslaget har hatt en erfaren ledelse i 
perioden. Tidligere forbundsleder Siri Sjur-
sen har vært leder, med tidligere nestleder 
i BF Hanne Fosheim og Aslaug Høyland 
Holmås med seg i styret. Årsmeldinga viste 
at styret hadde hatt fire styremøter. Det var 
avholdt et vellykket medlemsmøte i fjor 
høst med 27 medlemmer og forbundsleder 
Monica Deildok til stede. Hennes tema 
var høstens lokale forhandlinger. I tillegg 
inneholdt møtet foredrag av spesialrådgiver 
Bjørn Økland i Hordaland fylkeskommune 
om de foreslåtte endringene i pensjons-
ordningene. 

Årsmeldinga forteller om et korps av lo-

kale tillitsvalgte som 
blir flinkere og flin-
kere til å forhandle 
for sine medlemmer, 
enten de er mange 
eller alene på sin ar-
beidsplass. Mange 
oppnår gode resulta-
ter. Det er få som får 
hjelp fra andre for-
bund. Fylkeslagsleder 
er fortsatt disponibel 
med råd og veiled-
ning før forhandlin-
gene, og hun har 
forhandlet pr telefon 
i et par kommuner. 
Årsmeldinga melder 
også at de økonomisk stramme tidene 
merkes godt også i Hordaland, blant annet 
i form av omorganiseringer som flere steder 
truer biblioteksjefens lederposisjon. 

Årsmøtet behandlet så regnskap og 
budsjett. Ny virkeplan ble satt opp, og i den 
ønsker de blant annet å ha et medlemsmøte/
fagmøte i samarbeid med NBF og NFF i 
fylket. Årsmøtet vedtok videre å opprettet 
eget forhandlingsutvalg for Hordaland BF. 
Utvalget skal ha tre medlemmer og utpekes 
av fylkeslagsstyret. 

Så tok årsmøtet for seg årets lands-
møtesaker. De hadde ingen innvendinger 
mot forslaget til ny kontingent. De sluttet 
seg til forslaget om yrkesetikk. Da målpro-
grammet var oppe, ble det gitt uttrykk for 
forventninger om at hovedstyret fortset-
ter med et aktivt, politisk engasjement. 

Erling Bergan
Redaktør

Flere fylkeslag har hatt årsmøter
I februar og mars ble det avholdt årsmøter i Bibliotekarforbundets 
fylkeslag. Vi refererte fra mange av dem i forrige nummer. Her er 
litt smått og stort fra tre årsmøter avholdt etter 2. mars. 

Siri Sjursen (til høyre) og Hanne Fosheim har vært ute 
en vinterdag før. Som leder og nestleder i BF var de i 
2000 med på representantskapsmøtet som nedla AF. 
Det var ikke BFs skyld, som det skulle gå fram av bil-
det. Nå overlater Siri Sjursen ledervervet i Hordaland 
BF til Hanne Fosheim. (Foto: Erling Bergan)

Tilstedeværende forbundsstyremedlem 
Ritha Helland garanterte for det. Når det 
gjelder de foreslåtte vedtektsendringene, 
var årsmøtet i Hordaland BF enige i å 
utvide landsmøteperiodene fra to til tre 
år. De var derimot uenige i forslaget om å 
utvide fra en til to nestledere, og mente at 
dagens ordning gjør styret robust nok til 
å takle ”uforutsette” situasjoner, som den 
aktuelle utfordringa i dag, med både leder 
og nestleder gravid. 
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Valget ga Hanne Fosheim (Nasjonalt 
formidlingssenter i geriatri) som ny leder 
i Hordaland BF, med Aslaug Høyland 
Holmås (Lindås folkebibliotek) og Kari 
Elin Røyrane (Høgskolen i Bergen) som 
styremedlemmer. Som landsmøtedelegater 
ble valgt Hanne Fosheim, Aslaug Høyland 
Holmås, Kristin Moe (Bergen offentlige 
bibliotek) og Ritha Helland (Universitets-
biblioteket i Bergen).

Den nye fylkeslagslederen Hanne Fos-
heim takket til slutt avtroppende leder Siri 
Sjursen for åtte år som leder av Hordaland 
BF. Blomster og vin ble overrakt. Siri takket 
for disse bidragene til et godt liv og en god 
helse, og ønsket det nye styret lykke til med 
arbeidet for BF i Hordaland.  

Telemark

Årsmøte i Telemark BF ble avholdt 9. mars 
i Porsgrunn bibliotek, med 10 medlemmer 
til stede. Før møtet formelt startet ga leder 
Kari Moldvær de fremmøtte en formidling 
av billedboka ”Glefs” av Henrik Hovland, 
med illustratør Tone Lilengs original-
illustrasjoner som utgangspunkt. De er for 
tiden utstilt på Porsgrunn bibliotek. 

Selve årsmøtet forløp med de vanlige 
sakene. Årsmeldinga kunne fortelle om en 
god medlemsøkning i løpet av 2004, fra 32 
til 37. Men dette har tydeligvis ikke skjedd 
gjennom planlagt vervearbeid, for årsmel-
dinga forteller: ”Når det gjelder å sende 
vervemateriell eller lignende til alle aktuelle 

i fylket, har det ikke blitt gjort noe mer med 
den saken.” Årsmeldinga forteller også at 
fylkeslagets styre hadde laget en liste over 
medlemmene på e-mail, at det ikke fungerte 
så godt. Det har heller ikke blitt holdt noe 
møte om forhandlinger, men det ser heller 
ikke ut til at behovet har vært så stort for 
det. De som har ønsket det, har fått veiled-
ning over telefon, heter det i årsmeldinga 
til Telemark BF.

Etter godkjenning av årsmelding og 
regnskap, kunne årsmøtet velge nytt styre. 
Som leder ble valgt Carl Bodenhagen 
(Bamble bibliotek). Med seg i styret har 
han Kari M. Moldvær (Porsgrunn bibli-
otek) og Arild Skalmeraas (Høgskolen i 
Telemark, Bø). Varamedlemmer er Gerd 
Lie (Porsgrunn bibliotek) og Kjersti Bjerka 
(Kragerø videregående skole). Delegater til 
årets BF-landsmøte ble Carl Bodenhagen, 
Kari Moldvær og Elisabeth Bergstrøm

Trøndelag

Det var årsmøte i Trøndelag BF 14. mars i 
Trondheim. Sølvi Eriksen Lind (Universi-
tetsbiblioteket i Trondheim) gikk av som 
leder av fylkeslaget, og ny leder ble Astrid 
Kilvik (Høgskolen i Sør-Trøndelag). Med 
seg i styret har hun Kari Hortman (Nord-
Trøndelag fylkesbibliotek) og Lene Romstad 
(Høgskolen i Sør-Trøndelag /Sør-Trøndelag 
fylkesbibliotek). Varamedlemmer er Guri 
Sivertsen Haugan (Levanger bibliotek) og 
Oddbjørg Øiberg (Selbu folkebibliotek). 

Astrid Kilvik er nyvalgt leder i Trøndelag BF. Til daglig 
er hun å finne på biblioteket ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag, Avdeling for helse- og sosialfag/Avdeling 
for sykepleie. Hun er også foreslått som medlem av 
BFs forbundsstyre, som velges på landsmøtet 15. 
april. (Foto: Erling Bergan)

Det ser ut til å foreligge flere innkomne 
saker til landsmøtet enn det som er vanlig. 
Forbundsledelsen kan konstatere at demo-
kratiet i BF fungerer. Om alle forslagene får 
tilslutning er en annen sak. 

Rogaland BF har fremmet to saker til 
vedtektsendringene. I den første foreslår de 
å innføre en valgperiode på 2 år for alle faste 
styremedlemmer i fylkeslagene. I tillegg vil 
de at årsmøtene skal være pålagt å behandle 
budsjett og aktivitetsplan for fylkeslaget. 
Den andre saken går på vedtektsfesting 
av tildelingskriterier og kronebeløp for 
forbundets økonomiske overføringer til 
fylkeslagene. 

Fra Oslo/Akershus BF har det kommet 

forslag om at BF skal ta initiativ til analyse 
og evaluering av kombinasjonsbibliotekene 
i Norge. Bakgrunnen er det store antall 
slike bibliotek, og at det er merkbart få 
faglige studier av erfaringene med denne 
bibliotektypen. 

Vestfold BF har fremmet tre saker. I den 
første går man inn for at BF sentralt skal 
jobbe for en kompensasjonsordning for 
lesetid til bibliotekarer som jobber aktivt 
med litteraturformidling. I den andre saken 
går man inn for utvidelse av ansiennitets-
stigen for bibliotekarer fra 10 til 16 år. Og i 
den tredje saken ber man BF arbeide for en 
ordning med gravferdsstønad til medlem-
mer som dør mens de er yrkesaktive. 

Det er også kommet en sak fra to med-
lemmer i Troms BF, der de i målprogram-
met ønsker tatt inn at kompetanseheving 
opparbeidet gjennom lang erfaring skal 
ha lønnsmessige konsekvenser på lik linje 
med begynnerlønn og videreutdanning. De 
argumenterer også for at avdelingslederne i 
kapittel 5 skal være lønnsledende i forhold 
til kapittel 4

Forbundsstyrets innstilling til de ulike 
innkomne sakene vil foreligge på lands-
møtet, som går av stabelen på Gardemoen 
15. april.  

Mange nye saker til landsmøtet
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Tekst & foto
Erling Bergan

Internettportalen norge.no ble lansert for 
litt over fem år siden, da regjeringen og 
Kommunenes Sentralforbund etablerte 
felles inngang til all offentlig informasjon 
på internett. For tre år siden ble Opplys-
ningstjenesten i staten samlokalisert med 
redaksjonen i norge.no i vakre Leikanger i 
Sogn og Fjordane. Disse to tidligere instan-
sene utgjør i dag den offentlige informa-
sjonstjenesten norge.no. Fra 1. januar 2005 
ble norge.no en egen virksomhet underlagt 
Moderniseringsdepartementet. 

- Norge.no er en offentlig tjeneste med 
ansvar for internettportalen norge.no og en 
publikumstjeneste som gir opplysninger om 
offentlige virksomheter, lover, regler, plikter 
og rettigheter, forteller Marit Mellingen. 
- Vi hjelper deg også med å finne fram til 
rett offentlig kontor, legger hun til. 

Det er norge.no som har ansvar for 
utarbeiding av kvalitetskriterier for offent-
lige nettsider. I samarbeid med Kommunal 
Rapport har de også en årlig kåring av beste 
offentlige nettsteder. 

- Offentliges nettjenester har blitt mye 
bedre. Da jeg jobbet med disse vurderin-
gene i fjor, kunne vi se at kvaliteten var 
hevet, at flere har kommet med nettsider 
og at mange f lere har forstått at det er 
brukeren som er mottaker av den infor-
masjonen som presenteres på nettsidene. 
Det er innbyggeren i kommunen, snarere 
enn turisten som skal besøke dem, som er 
målgruppa. Det var nemlig en trend vi så 
tidlig etter årtusenskiftet, at kommunene 
lagde nettsider som var fine plakater med 
masse fine bilder. De fokuserte i mindre 
grad på hva slags tjenester kommunen til-
bød sine egne innbyggere. Dette har endret 
seg de siste to-tre åra. Du ser det samme 
for den statlige delen av de offentlige net-
tjenestene. 

- Er det endringer i folks brukeratferd 
også?

- Ja, på mange måter er det andre 
brukere vi møter nå. Da norge.no kom på 
lufta for fem år siden, ble utgivelsene av 
Samfunnsboka og Hvem svarer på hva i 
staten avsluttet. Få av de statlige etatene 
hadde plikt- og rettighetsinformasjon på 
nettsidene sine. De fleste hadde faktisk 
ikke nettsider i det hele tatt. Behovet for 
samfunnsinformasjonen som norge.no 

kunne tilby var mye større i 2000 og 2001 
enn i dag. Behovet for den tekstlige in-
formasjonen vi produserer minker, for de 
ulike etatene har blitt gode på å informere 
på nettet selv. De har blitt vesentlig bedre 
til å skrive gode og brukervennlige tekster, 
i et språk som brukerne forstår. Mye av 
dette kan gjøres bedre, men det har kom-
met seg kraftig. 

- Utvikler den tekniske siden av nett-
tjenestene seg like bra?

- Der er det en del igjen å gjøre. I årets 
sett med kriterier for nettsidenes tilgjen-
gelighet, fokuseres det på tilgjengelighet 
for alle grupper. Det finnes regler fra 
World Wide Web Consortium om dette, 
under navnet Web Accessibility Initiative 
(WAI). Reglene sier for eksempel noe om 
hvordan en web-side skal være bygd opp for 
at folk med leselist skal kunne få tilgang på 
nettsidene på lik linje med andre. Mange 
følger ikke dette ennå, men vårt fokus på 
disse kriteriene har gjort flere offentlige 
instanser klar over at det er et behov.

Marit påpeker at Norge generelt sett var 
tidlig ute med bruk av internett i befolk-
ningen og med informasjon på internett 
fra offentlige etater. Vi lå lenge høyt på 
verdensrankingene for IT-bruk. Men selv 

Et lite stykke Norge
Bibliotekarer jobber ikke bare i bibliotek. Mange av oss kjenner sikkert 
til en kulling fra bibliotekarutdanninga eller en tidligere kollega, som 
har en ”utradisjonell” jobb. De bruker kompetansen sin, men utenom 
de tradisjonelle arbeidsplassene for bibliotekarer. Vi har oppsøkt en av 
dem. Marit Lofnes Mellingen er en av to bibliotekarer i norge.no.
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om Storting, departement og lovverk var 
tidlig på nett, var en del av fagetatene ikke 
like raske. Men de har altså kommet veldig 
sterkt etter hvert. 

Folk stiller større krav til det offentliges 
nett-tjenester nå, hevder Marit. - Vi ser at 
ønsket om å bruke elektronisk kommuni-
kasjon øker. Vi har hatt en eksplosiv øk-
ning i antall eposter og chat-henvendelser 
siden vi tok i bruk disse to kanalene. Bruk 
av telefon har gått tilsvarende ned. Mange 
sier at de foretrekker å bruke elektroniske 
kanaler. Brukeren forventer å kunne nå 
fram til offentlige etater via elektroniske 
kanaler, for eksempel ved å sende en epost 
med spørsmålet sitt til skatteetaten. Vi 
regner med at vi ikke trenger å måtte møte 
opp fysisk for å løse problemene våre.

 Marit Lofnes Mellingen var en av tre 
som ble ansatt i norge.no helt i starten. 
Bibliotekarutdanninga har hun fra Statens 
bibliotek- og informasjonshøgskole i Oslo 
i 1995. Hun har arbeidet som bibliotekar 
ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. I 1998 
tok hun RBTs 10 vekttalls studium i infor-
matikk for bibliotekarer. Det sier hun har 
vært svært nyttig for den jobben hun gjør 
i norge.no nå. Marit er likevel klar på at 
bibliotekarutdanninga i seg selv er nyttig 

på dette feltet.  
- Da norge.no startet opp i 1999, var 

departementet og fylkesmannen veldig 
bevisst på hvilken miks de ville ha i perso-
nalet: Det var en journalist, en bibliotekar 
og en programmerer. Så det var ikke tilfel-
dig at jeg fikk muligheten til å være med 
fra starten. Nå er vi to bibliotekarer av i alt 
fjorten ansatte. 

- Er det snakk om å ansette flere biblio-
tekarer her?

- Det er ingen ledige stillinger her pr 
i dag. Vi er to bibliotekarer her nå, og de 
har gode erfaringer med profesjonen vår. 
Kompetansen vår er nyttig. Så det er ikke 
utenkelig.

- Hva slags kompetanse er det bibliote-
karene bringer inn i fellesskapet her?

- Det er kunnskapen om informasjons-
struktur som er vårt viktigste bidrag. Vi 
strukturerer informasjonen og tar det som 
gjelder brukervennlighet: Hvordan skal vi 
bygge navigasjonsstrukturen slik at bru-
kerne finner fram til all den informasjonen 
vi produserer. 

- Er dette en naturlig forlengelse av en 
bibliotekars karrierevei, eller er det noe 
helt annet?

- Det var nok noe helt annet. Jeg trengte 

påbygningen i informatikk for biblioteka-
rer, for det gikk nettopp på brukervennlig-
het, interaksjonsdesign, hvordan plassere 
ting i forhold til hverandre slik at brukerne 
ser ting i rett rekkefølge. Litt programme-
ring var også nyttg. Men jeg tror dagens 
nyutdannete bibliotekarer er bedre rusta til 
den biten enn det jeg var, med min utdan-
ning fra 1995. De har blant annet en annen 
erfaring med bruk av internett. De fleste av 
oss har jo en oppfatning om hva som er en 
god og en dårlig web-side, hva som fungerer 
og hva som ikke fungerer. Den kunnskapen 
i fellesskap med bibliotekarutdanninga har 
vi sett fungerer veldig bra.

- Du har bibliotekarutdanning, du har 
jobba i bibliotek, og nå har du tatt et side-
spor ut av bibliotekene. Har dete sporet ført 
deg ut av ”bibliotekvesenet” for godt?

- Vanskelig å si. Jeg tror nok at de er-
faringene jeg har gjort her kunne kommet 
vel til nytte i et bibliotek. Men dess lenger 
tid som går fra du jobber med bibliotek-
praktiske ting, desto mer forsvinner det 
fra pannebrasken. Så jeg har nok gjort et 
veivalg, at jeg går mer i retning informa-
sjonsarkitektur enn det bibliotekfaglige. 

- Opplever du faglig utvikling i den 
jobben du har her? 
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- Ja, i høy grad. For norge.
no finnes det få å sammen-
ligne seg med. Kompetanse-
miljøene på akkurat dette er 
ikke mange. Læringskurven 
er alltid bratt. Vi må ofte 
finne opp kruttet selv. Det er 
klart at det er spennende og 
morsomt. 

- Er jobben her mer kre-
vende enn i et bibliotek?

- Ja, det vil jeg nok si. 
Vi har ikke noe kollegium å 
støtte oss på. 

- Hvem er de nærmeste til 
å ligne på problemstillingene 
i norge.no?

- Det kan være kultur-
nett. Det kan være andre 
store portaler i det offentlige. 
Departementene har også 
kommet mer på banen. Det 
har kommet en utdanning 
som heter forvaltningsin-
formatikk som vi har brukt 
en del. Jeg har også inntrykk 
av at det finnes flere i næ-
ringslivet med bibliotekarbakgrunn. Og 
en tjeneste som biblioteksvar.no har en 
chat-tjeneste som ligner på vår. Så dem 
har vi hatt en dialog med. Vi er opptatt av 
å knytte til oss fagmiljø. Noen ganger kan 
det være bibliotekfag, andre ganger andre 
kunnskapsområder. 

- Samarbeider dere med tilsvarende of-
fentlige portaler i Sverige og Danmark?

- Ja. Vi har et årlig nordisk portalmøte, 

der vi møter Island, Finland, Sverige og 
Danmark. Dette er et viktig forum for oss. 
Vi har mange felles problemstillinger. 

- Hva er framtidsutsiktene til norge.no?
- Fra 1.1.2005 ble vi en egen virksomhet 

etter direktoratsmodell, direkte underlagt 
Moderniseringsdepartementet. Tidligere 
var vi prosjekt under Fylkesmannen i Sogn 
og Fjordane. Det vil si at vi nå er oppe og 
går på egne bein. Det vi jobber med nå er 

mye praktiske ting. Vi skal ha en 
organisasjon på plass, vi skal ha 
en arkivnøkkel, vi skal få å plass 
andre administrative rutiner. 

- Kommer dere til å vokse?
- Vi vet ikke om vekst i bud-

sjett eller personale foreløpig, 
men det er vekst i oppgavene. 
Vi har nettopp fått tildelt nye 
oppgaver fra departementet. 
Kort fortalt så går det på at vi 
skal fornye norge.no fra å være 
forvaltningsfokusert til å bli bru-
kerfokusert. Vi skal strukturere 
informasjonen etter brukernes 
livssituasjon. Og vi skal fokusere 
mer på elektroniske tjenester. Alt 
dette er et forarbeid til utvikling 
av ”Min side”, som modernise-
ringsminister Meyer har kjørt 
hardt på i det siste. En ny versjon 
av norge.no skal være klar 30. 
juni, det er den som ikke krever 
elektronisk ID. Når jeg er innbyg-
ger i Leikanger kommune, trenger 
jeg også tilgang til en del tjenes-
ter som har å gjøre med mitt liv 

her. Leikanger kommune har barnehager, 
trygdekontor og ligningskontor i nærheten. 
Men vi avgrenser ikke på individ, for da må 
du har digital signatur.

- Dette er en stor omlegging?
- Ja. Vi vil ikke lenger kreve at du skal 

vite at det er trygdekontoret som utfører 
en tjeneste du har behov for. Vi orienterer 
oss også mer mot brukernes livssituasjon. 
Er jeg småbarnsforelder, så utløser det en 
del behov jeg har i forhold til offentlige tje-
nester. Er jeg pensjonist utløser det andre 
behov. Dette skal gjenspeile seg i den nye 
versjonen av norge.no. 

Marit Lofnes Mellingen har det travelt 
framover. Hun er en bibliotekar som bruker 
kompetansen sin uten å ha noe bibliotek å 
jobbe i. Det er stadig flere som velger den 
karriereveien. Og det ser ut til at arbeids-
livet etterspør flere bibliotekarer utenfor 
bibliotekene. At dette er en spennende 
utvikling for yrkesgruppa sier seg selv.  



Marit Lofnes Mellingen har bibliotekareksamen fra 
1995, samt RBTs 10 vekttalls påbygning i informatikk 
for bibliotekarer. Etter noen år som bibliotekar 
ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, begynte hun 
ved norge.no, der hun jobber med utvikling av 
nettjenester. Marit er også leder av BFs fylkeslag i 
Sogn og Fjordane.
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Omorganiseringa har ført til uro gjennom 
hele organisasjonen på Deichman. Den nye 
etaten som biblioteket er en del av heter 
Kultur- og Idrettsetaten (KIE). Innplasse-
ring av stillinger fra Deichman inn i den nye 
etaten skaper bekymring, plassering av bi-
blioteksjefen i etatens organisasjonshierarki 
skaper bekymring, og informasjonsarbeidet 
blir av mange på Deichman vurdert som 
usedvanlig slett. 

Bibliotekarforbundets ledelse har en-
gasjert seg i saken, og like før påske sendte 
forbundsleder Monica Deildok brev til byrå-
dsleder Erling Lae i Oslo. Brevet hadde titte-
len ”Vedr. omorganisering i Oslo kommune 
– biblioteksjefens stilling”, og lød slik:

”Bibliotekarforbundet (BF) er kjent 
med at Oslo kommune er inne i en om-
organiseringsprosess, der Deichmanske 
bibliotek sammen med en rekke andre 

virksomheter er organisert inn i en ny etat: 
Kultur- og Idrettsetaten (KIE). Forbundet 
er videre kjent med at det endelige organi-
sasjonskartet for KIE fortsatt er gjenstand 
for diskusjon. I denne forbindelsen ønsker 
Bibliotekarforbundet å gjøre Oslo kom-
mune oppmerksom på at biblioteklovens 
§ 5 stiller krav om at kommunen skal ha 
tilsatt fagutdannet biblioteksjef. Videre slår 
forskriftene til loven fast at biblioteksjefen 
skal være administrativt og faglig ansvarlig 
for kommunens folkebibliotektjenester. 

Det at biblioteksjefen som den øverste 
administrative og faglige leder av folke-
bibliotekets tjenester er hjemlet i lov og 
forskrifter legger begrensinger på kommu-
nens anledning til å flytte denne stillingen 
rundt i organisasjonskartet for ny etat. Det 
betyr at kommunen ikke kan stå fritt til å 
organisere denne biblioteksjefsstillingen 
nedover i en ny organisasjonsstruktur til 
et nivå der det i realiteten ikke lenger ligger 
faglig og/eller administrativt ansvar. For å 
kunne inneholde de funksjoner som den er 
tillagt i lovverket må stillingen plasseres på 
et tilstrekkelig høyt ledelsesnivå i til at faglig 
og administrativt ansvar er reelt. 

Bibliotekarforbundet er skeptisk til en 
sammenslått kultur- og idrettsetat slik 
den er etablert i Oslo kommune, og mener 
at det allerede her kan ligge et signal om 
en degradering av bibliotekets rolle som 
kunnskapsinstitusjon, som virkemiddel 
i demokratiutvikling og som informa-
sjonsressursforvalter i en moderne storby. 
Gjennom å gjøre biblioteket til en del av en 

sammenslått kultur- og idrettsetat i stedet 
for å beholde biblioteket som egen etat 
- frykter forbundet at bibliotekets rolle på 
de feltene av folkebibliotekenes kjernevirk-
somhet som ikke dreier seg om kultur og 
kulturformidling blir mindre tydelig enn 
det som er både nødvendig og ønskelig. For 
eksempel vil dette gjelde i forhold til kunn-
skaps- og læringsaspektet.

Når allikevel denne sammenslåtte en-
heten eksisterer er dette et faktum som vi 
forholder oss til. Det er imidlertid av stor 
betydning at virksomheten Deichmanske 
bibliotek sikres en plass i den nye etaten som 
gjør det mulig for biblioteket å tilby et bredt 
spekter av folkebibliotektjenester til beste 
for byens innbyggere, og som gjør det mulig 
å videreutvikle bibliotekets rolle som vital 
del av kommunens kunnskapsformidling 
og befolkningens demokratiske rettigheter. 

Dette betinger bibliotekfaglig utdannet 
ledelse på et nivå der både faglige og admi-
nistrative beslutninger reelt sett fattes. Og 
således er det et vesentlig suksesskriterium 
at biblioteksjefen er bibliotekfaglig utdan-
net, samt faglig og administrativt ansvarlig 
for folkebibliotektjenestene. 

Dette innebærer at biblioteksjefen må 
plasseres på avdelingsdirektørnivå, og bi-
blioteket må selvsagt være egen avdeling.

Bibliotekarforbundet vil varsle Oslo 
kommune om at vi følger nøye med i den 
videre prosessen, og at vi om nødvendig vil 
forfølge saken juridisk.”  

Hvilket nivå for biblioteksjefen i Oslo?

Erling Bergan
Redaktør

Oslo kommune omorganiserer virksomhetene sine, og biblioteket slipper 
ikke unna. Det er fare for degradering av stillinga som biblioteksjef i hoved-
staden. Bibliotekarforbundet finner dette svært problematisk.

Byrådsleder Erling Lae har fått brev fra BF.

Liv Sæteren er fremdeles biblioteksjef i Oslo. Men 
hva vil det innebære at stillingen får en lavere 
organisasjonsmessig plassering i en ny kommunal 
etat? (Foto: Erling Bergan)

Forbundsleder Monica Deildok er bekymret for 
biblioteksjefens plassering i Oslo kommunes nye 
kultur- og idrettsetat. (Foto: Erling Bergan)
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Høgskolen i Bergen har i noen år hatt stu-
dietilbud i bibliotekfag. Nå er det imidlertid 
lang pause i dette tilbudet. Høsten 2004 var 
søkninga for svak, og høgskolen fant det 
ikke økonomisk forsvarlig å starte opp. Nå 
har de også bestemt seg for også å droppe 
tilbudene høsten 2005. De har i lengre tid 
arbeidet med å få studietilbudene godkjent, 
både for videre studier ved Høgskolen i 
Oslo og i forhold til kompetansekravet som 
biblioteklova har for biblioteksjefer. De har 
også vurdert å gjøre tilbudet nettbasert, i 

stedet for ordningen med samlinger som 
de hadde før. Usikkerheten rundt disse 
spørsmålene antas å være grunnen til at 
for eksempel kun 8-9 søkere meldte seg til 
modulen ”Kunnskapsorganisering og kunn-
skapsforvaltning” høsten 2004. De andre 
tre modulene som Høgskolen i Bergen har 
tilbudt under overskriften ”Bibliotek-, do-
kumentasjons- og informasjonsstudium”, 
er: ”Bibliotek, informasjon og samfunn”, 
”Biblioteket som læringsarena” og ”Barn, 
ungdom og medier”. Hver av modulene ga 
30 studiepoeng. Tove Pemmer Sætre har 
vært fagansvarlig for studietilbudene i Ber-
gen, som høgskolen håper å starte opp igjen 
som nettstudium høsten 2006.   

Riktignok ble nyheten sluppet 1. april. 
Men det skal medføre riktighet at Norsk 
forskerforbund i løpet av våren melder 
overgang fra Akademikerne til UHO. Ho-
vedstyret fattet 31. mars vedtak om at: ”1) 
Forskerforbundet melder seg ut av Akade-
mikerne, og 2) Forskerforbundet skal bidra 
til å etablere en ny hovedorganisasjon i tråd 
med Forskerforbundets verdigrunnlag”. 
Også Presteforeningen har vedtatt å melde 
seg ut av Akademikerne. Forskerforbundet 
og Presteforeningen oppgir som grunn at 
de har ”mer sammenfallende interesser” 
med forbundene i UHO, når det gjelder 
”blant annet synet på lønnspolitikk, ar-
beidsvilkår og offentlig sektor”.

For fem år siden var Forskerforbundet 
med på å vedta nedlegging av Akademi-
kernes Fellesorganisasjon (AF). Deretter 
meldte de overgang til den ganske ferske 
Akademikerne, samtidig som UHO var 
i emning. Nå har de altså valgt å skifte 
beite igjen. I et brev til medlemmene sier 
ledelsen: ”Begrunnelsen ligger i en økende 
misnøye med den politikk flertallet i Aka-

Mer Akademiker-turbulens

Erling Bergan
Redaktør

demikerne forfekter, særlig når det gjelder 
lønnsdannelsen i staten, men også synet 
på offentlig sektor, ansattes rettigheter 
og verdien av kollektive avtaler. Ulikhet 
i syn reflekterer til dels også at de fleste 
andre medlemsforeningene i Akademi-
kerne har flertallet av sine medlemmer i 
frie yrker/privat sektor og derfor andre 
interesser å ivareta. Presteforeningen og  
Forskerforbundet opplever å ha et større 
interessefelleskap med foreninger som i 
det vesentlige har sine medlemmer i of-
fentlig sektor.”

Hvorvidt UHO får to nye forbund 
som medlemmer, eller om det reelt skal 
skapes en ny hovedorganisasjon, er ikke 
helt klart. Forskerforbundet snakker om 
”et stiftelsesmøte for en ny hovedorganisa-
sjon” 25. april, mens UHO forteller at de 
skal behandle saken på et ekstraordinært 
representantskapsmøte samme dag. 

Forskerforbundet er det forbundet 
utenom Bibliotekarforbundet som har 
flest bibliotekarer som medlemmer, tro-
lig rundt 400. Sammen med resten av 
Forskerforbundet ser disse nå ut til å få 
endringer i sine tariffmessige forhold. 
”Forbundets interesser i tariffoppgjørene 
våren 2005 forventes ivaretatt av UHO/ny 
organisasjon”, heter det i brevet til med-
lemmene.  

BIBSYS Ask

14. mars lanserte BIBSYS sitt nye søkepro-
gram BIBSYS Ask. Programmet gjør det 
mulig å bruke ett og samme grensesnitt 
for å søke etter dokumenter i alle BIBSYS 
sine databaser. BIBSYS har tidligere tilbudt 
ulike søkegrensesnitt for sine databaser. 
Nå er disse samlet i ett felles grensesnitt, 
for mer effektivt å kunne søke etter doku-
menter i Bibliotekbasen, ForskDok-basene 
og Emneportalen samtidig. Låntakere kan 
bestille lån og kopi av dokumenter via BIB-
SYS Ask. Når man handler på Internet, er 
det vanlig å samle varene i en handlekurv. 
På samme måte kan du i BIBSYS Ask 
samle dokumentene du ønsker å bestille 
i en samlekurv. En sentral funksjon for 
låntakerne er egenfornying. Låntakere 
slipper å oppsøke biblioteket for å fornye 
sine lån, mens bibliotekansatte får mindre 
administrasjon knytta til fornying av lån. 
En annen nyhet i BIBSYS Ask er språkver-
sjonene. Dette grensesnittet foreligger nå 
på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. 
Adressa er http://ask.bibsys.no.  

Musikk, film og selv-
betjening i Stavanger 

I februar åpnet Stavanger bibliotek sitt nye 
musikk- og filmbibliotek i Sølvberget. Sam-
tidig har de investert i ny selvbetjeningstek-
nologi. All innlevering er nå automatisert, 
det foregår ingen innlevering ved skrankene. 
Innleverings- og sorteringsanlegget består 
av to LibRetto innleveringsautomater. 
Tunge løft og ensidig arbeid er blitt redu-
sert. Samtidig er det tatt i bruk 12 TorNeo 
utlånsautomater. Stavanger bibliotek har 
hatt selvbetjente utlånsautomater fra 1997, 
men disse er nå byttet ut og antallet er økt. 
Alt utlån skal foregå fra de selvbetjente 
utlånsautomatene. Med automatiseringen 
av utlån og innlevering har biblioteket fått 
frigjort personalressurser til å åpne det nye 
musikk- og filmbibliotek i Stavanger.  
 

Asker biblioteks første 175 år

Ola Holst har forfattet 
et lite jubileumsskrift 
i anledning Asker bi-
blioteks 175-årsmar-
kering. Anledningen 
sammenfalt (nesten) 
med åpning av nye 
lokaler i bygdas kul-
turhus. Skriftet er en 
blanding av fakta, kul-
turhistoriske betraktninger og anekdoter.  

Lang pause i Bergen
Erling Bergan
Redaktør
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Allerede nå kan over 1 000 bibliotek og
hundretusenvis av brukere glede seg over
det nye banebrytende Websøk! 

Den nye modulen Websøk  er ikke bare moderne og
stilig i designet, Det har også blitt enklere å nav-
igere og søke i. Tjenesten er dessuten utvidet med
en rekke nye funksjoner, som for eksempel
utvidelse av Innsyn, hvor du selv kan legge inn
bøker og omtaler. For første gang kan du også
skreddersy løsningen etter egne ønsker, både når
det gjelder utseende, farger og funksjoner. Du kan
til og med benytte den som bibliotekets egen
hjemmeside!

Meld deg på kurs nå!
Vi holder stadig kurs i det nye websøket. Gå inn på
www.bibits.no/kurs og sjekk vår kurskalender eller
ta kontakt. Vi arrangerer gjerne eget kurs for deg -
når du måtte ønske det!  
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Håper det
smaker!
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Lov om folkebibliotek stiller krav om at det skal være fagutdan-
net biblioteksjef i alle norske kommuner. Men lova sier ikke noe 
om hvor stor stillingen må være. I Finnøy kommune har dette 
blitt tolket slik at det i praksis ikke er noen nedre grense for stil-
lingsstørrelse. Se bare hva kommunen svarer når BF har klaget 
på utlysinga ”Ledig 10% stilling som biblioteksjef”:

Vi viser til Dykkar brev datert 23.02.2005, der Bibliotekarfor-
bundet ber kommunen lyse ut ein stilling som biblioteksjef som 
det går an å livnære seg på.
 
Ein finn brevet frå dykkar forbund underleg, då det ut frå vår 
kunnskap om lov og reglar ikkje er nokon heimel i bibliotek-
loven som seier noko om stillingsstorleik. I lova heiter det at 
kvar kommune skal ha ein biblioteksjef med bibliotekfagleg 
utdanning. Det er også krav om at der ein ikkje har dette skal 
stillinga lysast ut. Vi kan ikkje sjå at det nokon stad er vist til eit 
omgrep som seier noko om at nokon skal livnære seg av stillinga. 
 
Finnøy kommune har gjennom nedbemanning av 20 stillingar 
dei siste 2 åra det personalet vi treng, men vi har ikkje fag-
utdanna biblioteksjef. Ut frå dette og dei krav som er nedfelt 
i lov og retningsliner har vi oppretta ein ny 10 % stilling slik 
at vi ved utlysing av denne stillinga kan oppfylle krava i lova. 
 
Med helsing
Reidulf Vignes
Kommunalsjef

Det er mye som kan sies om en slik formell arroganse fra 
en kommunal leder. Selvfølgelig har han et poeng i at lova ikke 
regulerer størrelsen på de kommunale biblioteksjefstillingene. 
Men intensjonen med at det skal rekrutteres virkelige men-
nesker i disse stillingene er likevel ikke til å ta feil av. Hvordan 
Bibliotekarforbundet følger opp dette spørsmålet er foreløpig 
ikke avklart. Det er heller ikke kjent hvordan ABM-utvikling vil 
takle en dispensasjonssøknad fra Finnøy kommune basert på en 
utlysing av kun 10 prosent stilling som biblioteksjef.

Som tidligere biblioteksjef i samme kommune kunne Reidulf 
Vignes tydeligvis lært mer om hva bibliotek kan bety for kom-
munal utvikling på mange områder, som kompetanseutvikling, 
næringsutvikling, osv. Vi på vår side har åpenbart mer å lære om 
kommunalsjefers betydning for bibliotekutvikling. 

For å bidra til konsekvens i kommunens bruk av prosentreg-
ning i omgang med egne stillinger, kan vi foreslå følgende: Kom-
munalsjef Reidulf Vignes blir ved neste kap.3-lønnsforhandling 
i Finnøy kommune innvilget 10 % av hans nåværende lønnsnivå. 
Det finnes nemlig ingen nedre grense for lønnsnivå for kom-
munalsjefer i kapittel 3 i KS-avtalen. Og det er ingen pålegg om 
at kommunalsjefer skal livnære seg.  

Å livnære seg 
som biblioteksjef… 

Erling Bergan
Redaktør
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Erling Bergan
Redaktør

Mens medlemstallet for BF totalt sett har 
økt med 39 prosent i løpet av siste femårs-
periode, har det på statlig område vært en 
økning på 49 prosent. Kommunal sektor 
har vokst med 12 prosent. Antall medlem-
mer på statlig sektor er nå 113, mot 76 
for fem år siden. I 1995 var antall statlige 
BF-medlemmer 37, og utgjorde 6 prosent 
av forbundets medlemmer. Nå utgjør de 
8 prosent. Og selv om veksten blant de 
kommunale medlemmene er størst i antall 
hoder, er deres prosentvise andel av BFs 
totale medlemsmasse sunket fra 75 prosent 
i 1995 til 60 prosent i 2005. 

Den mest imponerende medlemsvek-
sten har imidlertid bibliotekstudentene 
stått for. Fra et lavmål på 31 medlemmer i 
2000, er antall studentmedlemmer nå ste-
get til imponerende 199. Like oppløftende 
er ikke utviklingen i antall ikke yrkesaktive. 
For fem år siden hadde forbundet 29 med-
lemmer i denne kategorien, mens tallet nå 
er steget til 69. Vi må regne med at det er en 
del som er ute av arbeidslivet på grunn av 

helt vanlige endringer 
i livet, som jobbskifte, 
flytting, andre studier, 
og lignende Men etter 
alt å dømme forteller 
økningen i ikke-yrkes-
akt ive medlemmer 
også om et hardere 
arbeidsmarked for bi-
bliotekarer. 

Medlemsveksten 
blant de ansatte i Oslo 
kommune kom hoved-
sakelig mellom 1995 og 
2000, da denne gruppa 
steg fra 34 til 93 med-
lemmer. I 2005 er de 96 
medlemmer. På andre tariffområder er det 
relativt sett store endringer, f.eks. er veksten 
på NAVO-området påfallende de siste fem 
årene, fra 1 til 29 medlemmer. Men dette 
skyldes hovedsakelig sykehusreformen, der 
BFs sykehusbibliotekarer ble flyttet fra KS-
området til NAVO.

Kjønnsfordelinga er selvfølgelig svært 
skeiv i vår yrkesgruppe. Men det kan se ut 
til at det er en svak bedring å spore. I 2000 
var 9 prosent av BF-medlemmene menn. I 
år er det 11 prosent. Med et slikt tempo går 

det mot full 
likestilling 
i BFs med-
lemsmasse 
i  2 0 2 5 .  I 
dag er det i 
privat sek-
tor at men-
nenes andel 
er høyest . 
Der utgjør 
de hele 24 

prosent av BFs medlemmer. Blant student-
medlemmene er det heller ikke dårlig, med 
17 prosent menn. I Oslo kommune er det 
derimot gode gamle dager, med 6 prosent 
menn blant BFs medlemmer. 

Geografisk har veksten i BF vært 
størst i Troms (tredobling) og i Hedmark/
Oppland (mer enn dobling) de siste fem 
årene. Begge steder skyldes aktivt og godt 
vervearbeid. I Troms betyr studentmed-
lemmene ved Universitetet i Tromsø en 
og del. I Hedmark/Oppland betyr med-
lemsveksten ved Høgskolen i Hedmark 
mye. Oslo/Akershus og Vestfold har også 
vokst mer enn landsgjennomsnittet. 
Økningen fra 337 til 539 medlemmer i 
Oslo/Akershus utgjør 60 prosents vekst.    

På vei mot 1400
Bibliotekarforbundet startet opp i 1993 med 500 medlemmer. 1000 
medlemmer ble passert i år 2000. Nå nærmer forbundet seg 1400 
medlemmer. Selv om kommunal sektor stadig er størst, har veksten 
på statlig sektor vært relativt sett vesentlig større. 

Fra BFs stand på Høgskolen i Oslo i august 2003: 
Forbundsstyremedlem Ritha Helland (til høyre) og 
fylkesleder i Oslo/Akershus BF Cathrine Undhjem 
får tre nye bibliotekarstudenter som medlemmer. 
(Foto: Erling Bergan)

Medlemstallet i BF har steget forbausende jevnt. Knekken mellom 1994 
og 1995 skyldes at forbundet ikke fikk tilstrekkelig flertall til opptak i 
den daværende hovedorganisasjonen AF.
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De redigerte utdragene

I Kunnskapsforlagets festskrift Kunnskap 
til det norske folk (1995) står:

”Etter at redaksjonell kapasitet ble fri-
gjort når annenutgaven ble komplett i 1989, 
ble en annen gammel tanke forsøkt reali-
sert. Alt stoffet i databasen er kategorisert, 
så det er ingen grenser for hvor mange emner 
som kan få sine leksika. I første omgang ble 
det utgitt et idrettsleksikon, et natur- og 
miljøleksikon, et film- og teaterleksikon og 
et religionsleksikon. Alle bygde på stoff fra 
SNL, men var gjennomgått, ajourført og ut-
videt. Salget svarte ikke til forventningene. 
Derimot solgte det nyskrevne rockleksikon 
bra, og ble dessuten belønnet med Brage-
prisen.” (s 19) 

Disse spesialleksikaene hadde et dobbelt 
sikte. Foruten å utnytte kunnskapsbasen 
ytterligere, ville man kvalitetssikre basen 
ved at fagområder fikk et samlet fokus.  ”Og 
mens allmenne leksika gav grunnlag for 

spesialleksika, 
k u n n e  m a t e -
riale fra spesi-
alverkene igjen 
pløyes tilbake 
til de allmenne. 
Resultatet var 
s t a d i g  b e d r e 
kvalitet.” ( fest-
skrif tet ,  s 36)  
Jeg synes det er 

synd at forlaget ikke ser økonomi i slike 
temaleksikon lenger. Jeg tror de er viktige 
for brukerne, men kanskje enda mer for 
fagmiljøene, som får en fagleksikogra-
fisk five-a-side-bane, noe som bidrar til 
å opprettholde bred norsk kompetanse i 
leksikonproduksjon.

De nevnte fagleksikaene framsto som 
verk i seg selv, med representativ form-
giving. Det lille Kunstleksikon i lom-
meformat (2003) går motsatt vei, med 
upretensiøst mykbind a la lommeparlør. 

Morten Haugen
Biblioteksjef, Ørland kommune

Hva gjør julenissen i påsken?
Eller: Hva kan man gjøre med en leksikondatabase i mellomtiden?

Nå har Kunnskapsforlaget med brask og bram og en dose patriotisme lansert ”100-
årsutgaven” av Store Norske Leksikon. Men Kunnskapsforlaget er ikke bare Store 
Norske. Det er et spekter av tilleggsverk i den store ”leksikonfamilien”. Her ser vi på 
noen av barna og naboene til SNL.

Samtidig med at Store Norske har vunnet 
sin plass, har man i Sverige og Danmark 
utgitt tilsvarende leksika med nasjonal-
definerende ambisjoner (selv om det nor-
ske sier å være det mest nasjonale av dem 
alle): Nationalencyclopedien (1989-96) 
og Den Store Danske Encyclopedi (1994-
2001). Det er nylig laget to spinoff-bøker 
fra Den Store Danske, en over ”byer, øer, 
steder og seværdigheder i Danmark” og 
en med ”1000 kvinder og mænd fra Dan-
marks historie”. Begge baserer seg på tekst 
fra nasjonalleksikonet, men er beskåret. 
Artikkelen om København er for eksempel 

Dobbel dansk spinoff 
bare halvparten av artikkelen i Store Norske 
Ettbinds, og i et kåserende format. 

Forsatsen i geografiboka viser et over-
siktlig kart over amt og kommuner. I histo-
rieboka er det selvsagt lagt en triggerfaktor 
i å velge ut de 1000 viktigste. For meg virker 
den strenge alfabetiske orden litt tilfeldig, 
og jeg ville foretrukket en første oppdeling i 
3-5 store perioder. Men det oppleves kanskje 
som et mindre problem for danskene selv. 

Begge bøkene har en vedlagt cd-rom. Her 
kan vi søke/sortere på kjønn, tidsperiode, 
yrke, eller amt og topografisk type. Det er 
likevel meget tekstbaserte ”multimediaverk-

tøy”, uten supplerende illustrasjoner. 
Jeg tror at begge bøkene kan være 

aktuelle for norske bibliotek. Det kan 
ikke være nødvendig å anskaffe et helt 
dansk leksikon, når mye av det særdan-
ske stoffet er sortert ut i to hendige bøker 
som disse.

Danmark fra a til å
Gyldendal leksikon, 2004
87-02-02581-7 (ib)

Navne i Danmarkshistorien
Gyldendal leksikon, 2004
87-02-02180-3 (ib)  
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Teksten i lomme-kunsten er helt ut hentet 
fra Store Norske Ettbindsleksikon, og om-
fatter biografier, artikler om stilretninger 
og ordforklaringer innenfor fagområdene 
billedkunst og arkitektur. Dette er en 
selvsagt bruksbok for grunnstudenter i 
kunstfag. 

Stort og lite ettbinds

S t o r e  N o r s ke 
(SNL) har 150 
0 0 0  a r t i k l e r , 
Store Ettbinds-
leksikon har 55 
000 artikler og 
Lille norske lek-
sikon (LNL) har 
23 000 artikler.  
I utgangspunk-

tet trodde jeg nok at veien fra 16-binds til 
ettbinds og videre til LNL var et spørsmål 
om ren krymping. Men noe kan tyde på 
at det også foregår målgruppetilpasning. 
Artikkelen om Nemi er lengre i LNL enn 
i ettbinds. Tilsvarende har LNL Pondus 
som oppslagsord, ikke Øverli, Frode. Den 
teksten som i LNL står under Pondus, står i 
ettbinds under Øverli. Er dette en form for 
konsekvens?Når jeg i tillegg finner Jason i 
LNL, men ikke i ettbinds, er jeg sikker på 
at utvalget av artikler er gjort med et bilde 
av en ung målgruppe. 

Lil le norske er et skjæringspunkt 
mellom tre forutsetninger: For det første 
hoveddatabasen med artikler fra SNL. 
For det andre et valgt format, pris og mål-
gruppe. For det tredje den ferdige pakken 
med illustrasjonsmateriale kalt “Den inter-
nasjonale billedplan, Europedia”, utviklet 
av den svenske leksikografen og billedpe-
dagogen Sven Lidman. Lidman var hjernen 
bak gjennomillustrerte leksika som Media 

(7-binds) og Cappelens leksikon (10 binds) 
på 70- og 80-tallet. Deler av Europedia-
pakken brukes også i Ettbinds.  

Både LNL og ettbinds bruker god plass 
på geografi, og et brukervennlig trekk ved 
begge er de ryddige landpresentasjonene. 
I Ettbinds er den samme praksisen med 
faktabokser også brukt på norske fylker 
og kommuner. Begge leksika har tillegg 
med kart. LNL har også et tabellvedlegg 
på 80 sider .

Kappløpet over bokhandlerdisken

Ettbinds er i den foreliggende utgaven 
egentlig 2 separate bøker i samme bind. Bak 
hovedboken med 55 000 oppslagsord finnes 
Dag Gundersens blå ordbok Norske syno-
nymer, med 23 000 oppslag. Hva kan man 
si om det? For det første øker verkets verdi 
for kryssordløsere, og det kan være et viktig 
markedsfortrinn. For det andre vil man 
ved nærlesing av kolofonen og forord se at 

den foreliggende 
2004-utgaven av 
Ettbinds egentlig 
er redigert ”i 2001 
med oppdaterin-
ger i 2004”. Den 
som leser 2001- 
o g  2 0 0 4 -ut ga-
ven ved siden av 
hverandre, vil se 
at de har samme 

sideuttegningen (bilder, tabeller osv), noe 
som effektiviserer produksjonen. Jeg har 
hørt antydet at 2004-utgaven av Ettbinds 
egentlig ikke var langtidsplanlagt, men 
at forlaget følte det nødvendig å ”være til 
stede” med en tilsynelatende likeverdig 
ajourført konkurrent til den nye utgaven 
av Caplex. Og at man derfor hev seg rundt 
og laget en rask oppdatering, supplert 

Vi har to ”løpende” leksikonredaksjoner 
i Norge. Kunnskapsforlaget er storebror, 
men merkevaren Caplex er ikke dårlig, og 
ettbindsleksikonet må sees som et reelt 
alternativ til Store Norske Ettbinds (SNE). 
Caplex finnes også som gratistjeneste på in-
ternett, og det må være en trøst for alle som 
er redde for bokens død, at Caplex fremdeles 
og likevel selger godt i bokform. 

Caplex har 45 000 oppslagsord, mot 
SNEs 55 000. SNE har vesentlig bedre 
artikler om verdens land; både er teksten 
lenger, og faktarammene er mer innholds-
rike. Til gjengjeld han Caplex forbilledlig 

gode artikler om norske kommuner!! Kom-
munefaktarammene i Caplex inneholder to-
pografisk kart, kommunevåpen, regionskisse 
med kommunens plassering, og fakta om 
befolkningsutvikling og –tetthet for kom-
munen, med sammenligningstall for fylket 
og landet. Ikke engang Store Norske Leksikon 
i 16 bind har så gode faktarammer om kom-
munene. (SNL har ”arealfordeling” som fast 
element i sine kommunerammer, men uten 
sammenligningstall er det ikke godt å vite om 
41% produktiv skog i Asker er mye eller lite.) 

Caplex ser ut til å være flittigere til å 
gjengi avis- og bedriftslogoer, og en lang 

Caplex - en sterk merkevare!
rekke andre figurer: banen og reglene i 
rugby og andre idretter, ”tegningen” som 
ligger bak stjernebildenes navn, og de skal 
også ha pluss for det originale i å bruke 
Flora Danica til botiniske illustrasjoner. 
SNE har på sin side en styrke i å gjengi 
”lister”: Stones-plater, Rossini-operaer, 
romerske keisere. 

Konklusjon? Jeg synes kommunebok-
sene i Caplex er et vesentlig konkurranse-
fortrinn. Selv om Caplex har mye å lære 
når det gjelder å presentere annen tekst i 
bokser og lister, er det vel verdt å vurdere 
Caplex som primærkilde.   

med synonymordboken for å gi merverdi 
til verket.

Summen av dannelse

Dannelsesdebat-
ten har vært inte-
ransjonal det siste 
tiåret. I USA kal-
les dette ”cultural 
literacy”, og kloke 
hoder har skrevet 
en artikkelsamling 
kalt Dictionary of 
cultural literacy. 

Fra Tyskland har Pax forlag hentet Dietrich 
Schwanitz’ tematisk-leksikalske essay Dan-
nelse (2002). Kunnskapsforlagets bidrar 
med det tematisk grupperte oppslags-
lesebok Hva enhver nordmann bør vite 
(2002). Tittelen er en direkte oversettelse 
av det svenske forbildet Vad varje svensk 
bör veta. 

HENBV har 591 tekstsider, og er sor-
tert i 23 fagområder av ulik størrelse. Det 
største er ”Verdenshistorie” på 52 sider, 
det minste er ”Våpen og militærvesen” 
på 8 sider. I tillegg er det et register bak 
i boka som øker dens anvendelighet som 
oppslagsbok.  Forlaget legger likevel mest 
vekt på bokas rolle som ”oppslagslesebok”. 
Her kan man lese, diskutere relevans med 
boka og seg selv. Forordet: ”Det interes-
sante er hva og hvor mye en bør kunne 
på områder som ligger utenfor ens egne 
hovedinteresser”.

Boka er til dels oversatt fra svensk, 
særlig når det gjelder ”fellesstoffet” som 
ikke gjelder norske forhold. Dette var en 
overraskelse for meg. Jeg hadde tatt det for 
gitt at HENBV var en nygruppert versjon 
av artikler fra Ettbinds. Hvis man leser 
de to ved siden av hverandre, vil man fort 
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Leksikonredaktører er opptatt av at 
alle artikler innen et fagområde skal 
inneholde de samme opplysningene. 
(jfr Henriksen i Festskriftet, s 138). Jeg 
kunne ha veddet mange marsipangriser 
på at dette var 107% gjennomført i Ett-
binds. Inntil jeg serieleste om fugler.

Normaldisposisjon for 4-5 linjers 
omtale av fugler er navn – latinsk navn 

Hva spiser grågåsa?


Festskrift med 
bakgrunnsinnsikt

Til Kunnskapsforlagets 20-års jubileum 
utkom et festskrift med 12 artikler. Arti-
klene handler om leksikonhistorie, men aller 
mest om hvordan en leksikonredaktør tenker 
og velger. Dette er ei lita bok, som gir mye og 
god innsikt i et fagfelt som et viktig for oss 
i bibliotekene! Noen av artiklene kan også 
leses på kunnskapsforlaget.no.  

se at tekstene er helt ulike. I noen tilfel-
ler har HENBV andre opplysninger enn 
Ettbinds.  

Teksten er satt med to ulike grader. 
Etter basisopplysningene kommer ofte 
i mindre skrift tilføyelser av kuriøs ka-
rakter. Ved oppslagsordet ”Jutulhugget” 
er for eksempel hovedteksten geologisk, 
mens kuriøsatilføyelsen gjengir opphavs-
sagnet.

Dette er mest en bok til privatmarkedet 
og ”lese-bruk”. Boka hører hjemme i folke-
bibliotekene. Men ikke i referansehylla. 
Derimot tror jeg kanskje at den kan gjøre 
nytten som ”alternativt leksikon” i skolebi-
bliotekene i grunnskolen. 

Spillet

Man skulle kan-
skje tro at en leksi-
konbase er et godt 
utgangspunkt for 
et kunnskapsspill. 
S l i k  m å  de  ve l 
ha tenkt i Kunn-
skapsforlaget, da 
de i 2001 tok opp 
kon k u r ra n sen i 

det voksende kunn-
skapsspi l lmarkedet. 

Det store norske spillet 
ligger i eskedesign veldig nært opp til inn-
trykket av et trebindsleksikon. Konseptet 
ligger nær opp til Trivial Pursuit; Alle felt 
er kodet med et fagområde. Du må svare 
riktig for å fortsette, og noen av feltene er 
poenggivende. Det er 10 poenggivende felt, 
og ti ulike fag. 

Jeg synes ikke at Det store norske spil-
let kommer godt ut av en sammenligning 
med TP. Det ser ut til å mangle spørsmål 

fra hverdagskunnskap, og de lekne spørs-
målene av typen ”Hvor fi nnes eselører?”. 
Flere eksempler kan gis på at svar/spørsmål 
synes hentet nokså uredigert fra leksikon-
basens oppslagsord/defi nisjon. ”Hva kal-
les de metoder som anvendes for brutalt 
å tvinge fram forandringer i menneskers 
holdninger, meninger og vurderingsevne?” 
(svar: hjernevasking). ”Hva kalles en kuns-
tig erstatning for en manglende eller defekt 
kroppsdel?” (svar: protese). 

Spillet antydes å passe fra 14 år, og 
mitt inntrykk etter prøvespilling er at det 
er mer krevende faglig nivå her enn på 
andre kunnskapsspill. Noen vil nok sette 
pris på en slik ekspertversjon. For meg ble 
det for tungt.

Endelig en seriøs listebok

Vårt bibliotek har i noen år abonnert på en 
amerikansk ”almanac”, og jeg har tenkt at 
det er den perfekte do-boka. Lister, krono-
logier, sammendrag og basisdokument, og 

ting man egentlig visste, gjerne ville vite, 
eller kan ha bruk for å slå opp. 

På samme måte som vi i Norge fi kk Soap 
(Forviklingar) før vi fi kk de ekte såpe-seri-
ene, så har vi fått listebokparodiene – som 
Almaas̀  ironisk/ambivalent/nyttige Bare 
så du vet det, før vi fi kk en genuin leksikalsk 
almanakk. Denne sjanger-mangelen, his-

torisk sett, gjorde 
at sakprosa-guru 
Grepstad overså 
denne typen bøker 
i sin for øvrig ut-
tømmende sak-
prosaoversikt Det 
lit terære skat t-
kammer  (1997). 
Almanakken som 
kalender, eller som 
faglig huskeliste 
og tekstsamling 

(Hejes for agronomene) er kjent, men 
i liten grad denne nyimporterte typen 
faktasamling.

En slik almanakk beveger seg i et 
grenseland mellom Hvem Hva Hvor, 
Guiness rekordbok og ettbindsleksikonet. 
Kunnskapsforlagets variant heter ”Årets 
fakta 2005”. Fra HHH har den hentet 
årsoversikten, dag for dag over hva som 
skjedde i året som gikk; årets døde, og ”en 
liten statskalender”. Fra Guiness rekordbok 
kommer sansen for størst, lengst og høyest. 
Fra ettbindsleksikonet fi nner vi igjen de 
greie sammendragene over kommuner og 
verdens land. Men almanakkens egen sjan-
ger er listene: Prisvinnere i fi lm, litteratur, 
musikk og arkitektur, råvareproduksjons-
statistikk, nasjonalparker etter år og areal, 
konger, fiskeriministere, barneombud, 
bilkjennemerker. Et merkbart grep er et 
overraskende bredt utvalg verklister fra 
forfattere, regissører, komponister og 
utøvere.

Jeg er ikke helt trygg på vektingen 

– familie – utseende – utbredelse og 
biotop. Så er det noen vesentlige opp-
lysninger som bare oppgis for noen fu-
gler, men ikke for andre: Lengde, hva de 
spiser; om de er trekk- eller standfugl, 
og hvortil de eventuelt trekker.  Jeg kan 
ikke forklare hvorfor disse siste opplys-
ningene ikke gis for alle artene.

Kort sagt: Merkelig!  
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Ved ansettelser kan det være at arbeidsgi-
ver foretrekker det ene kjønn framfor det 
andre. Men kan man skrive det i utlysinga? 
I Trondheim folkebibliotek ble det en kon-
trovers om dette i 1934. Se hva sekretær for 
styret i Norsk Bibliotekforening skrev om 
dette i Bok og biblioteks første utgave: 

”I anledning av at der ved Trondheims 
folkebibliotek var avertert ledig en post for 
en mannlig assistent, hadde foreningen 
henvendt sig til bibliotekets styre og anmo-
det om at stillingen måtte bli kunngjort på 
ny, slik at den som var best skikket kunde 
bli ansatt, hvad enten det blev en kvinnelig 
eller mannlig ansøker. Det gjaldt en stil-
ling som lesesalsassistent. Bibliotekstyret 
svarte at man hadde funnet det ønskelig 
å besette denne nye 1ste assistentstilling 
med en mann, og at der hadde vært enig-
het om det både innen bibliotekstyret og 
i formannskapet. Der var tidligere ansatt 
bare kvinner. Ved formannskapets beset-
telse av stillingen viste det sig imidlertid at 
det var en sterk minoritet som stemte for å 
sende saken tilbake til bibliotekstyret med 
anmodning om å avertere posten på ny. Et 
forslag i denne retning blev forkastet med 10 
mot 9 stemmer, og en mannlig ansøker blev 
ansatt. Formannen redegjorde for saken og 
refererte korrespondansen. Med denne sak 
var det nu intet mere å gjøre, men styret er 
av den opfatning at i slike tilfeller, hvor det 
ikke gjelder helt spesielle stillinger, bør den 
faglige dyktighet alene være avgjørende.” 
(Fra Bok og bibliotek, Årg. 1, Nr. 1, Feb 
1934, s. 43.)  

Likestilling 
– for 70 år siden…

mellom ulike fag. Boka føyer seg til Kunn-
skapsforlagets tradisjonelle overfokus på 
kunst og humaniora, på bekostning av 
naturfag. Også  samfunnsfag og praktiske 
fag kommer dårligere ut enn kunstfag. Som 
et eksempel kan vi jo lete etter tabellen 
over ”viktigste fi skeslag i norsk havbruk 
og fi ske”. Til gjengjeld fi nnes en helside 
med Bela Bartoks viktigste verk.  Boka er 
laget med menn som hovedmålgruppe. 
Det understrekes av omslaget. Men også 
av innholdet; her fi nnes uventede lister: 
James Bond-filmer og bøker, Morgan 
Kane-seriens titler, Andeby-boernes navn 
på fem språk. (En liste over tegneserie-
superhelter er imidlertid bare en fj ert, og 
bør i neste utgave erstattes av en seriøse 
tegneseriehistorie-liste, med navn, tegner 
og startår.)

Registeret er pinlig. 15 innførsler på V 
for ”Verdens største/minste/lengste …”. På 
H fi nnes ”Hvor er det fl este øyer i Norge”.  

Hvis man legger fi re leksikon fra Kunn-
skapsforlaget ved siden av hverandre, 
kan man få glimt av målgruppetenkning 
i designet. 

Store Norske har to hovedmålgrup-
per: skolebarnfamilier og generasjonen 
55+. Her oser det soliditet og møblert 
hjem. Det er ikke tilfeldig at et romersk 
tempel er vignett på forsiden av bind 1. 
For familiene i målgruppen er 11 500 kr 
riktignok en del penger, men ikke mer 
enn de bruker på fritids- og idrettsut-
styr til barna i løpet av et år.

Ettbinds har en montasje med fem 
fotografi er og 3 symboler. Tre ansikter 
først: En asiatisk kvinne ser ned mens 
en afrikansk mann ser rett på bokkjø-
peren. En gammel, vis og gråskjegget 
europetisk mann danner en bakgrunn 
og klangbunn, sammen med et norsk 
fj ordlandskap som går innover i bildet. 
En forstandsbane viser oss den nye 
tid slik kjøpergruppen vil ha den: kol-
lektivtransport!= kultivert urbanisme. 
Forgylte silhuetter av en kolibri, en 
skorpion og arabiske skrifttegn utdyper 
bredden i kunnskapsuniverset, samtidig 
som alle tre er symbolmettede fi gurer. 
Målgruppen er antagelig singel, med 

høy utdannelse. Hun tilhører en urban 
kultur, med åpenhet mot internasjonale 
impulser; men hun har også respekt for 
det norske som hun kommer fra, for 
eksempel morfars småbruk på Helge-
landskysten. 998 kroner er jo litt penger 
da, men ikke mer enn en lørdag med 
shopping, polet og café.

Lille Norske kommer i to farge-
varianter; rød og blå. På den blå ligger 
jordkloden i bakgunn, mens de tre små 
fotografi ene viser fallskjermhopping, en 
humanoid-robot-fi nger og to skorpioner 
klare til kamp. Jeg aner et snev ”science 
can be fun, you know”. Dette er et verk 
fra konfi rmasjons- til russealder, rød til 
søster, blå til bror. Første utgave av LNL 
kom  i 1993. I 1998 skrev jeg i Norsk 
Skole blad at dette var en logisk utfylling 
av en nisje; den lille konfi rmasjonsga-
ven. (På den tiden kostet ettbinds 1500 
kr). I tillegg er den liten nok til å få plass 
i skolesekken. Pris 498 kr, billigere enn 
nye sko.

Årets fakta er en bok for menn som 
ikke leser bøker. Menn er visstnok pr 
defi nisjon opptatt av tre ting; fart, sport 
og damer. Og det får de med dette om-
slagets tre b’er: bil, ball og bryster.  

Design etter målgruppe

Her er det et enorm forbedringspotensiale. 
Det er heller ikke smart å ha tre separate 
alfabet med biografier over a) aktuelle 
personer, b) døde i 2003 og c) døde i første 
halvdel av 2004.

Jeg har nevnt noen forbedringspunkt, 
og det er nok mulig å finne f lere. Men 
sammen med Lille norske leksikon er dette 
en bok jeg gjerne vil ha på skrivebordet, 
både hjemme og på jobben. Det er ikke ak-
kurat noen kongeørn ennå, men det smaker 
i alle fall fugl av Norges første forsøk på en 
”Desk reference” bok.  
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Dagbladets Gudleiv Forr ble observert i 
auditoriet da Svanhild Aabø 2. mars holdt 
sin prøveforelesing til doktorgraden om å 
kunne måle samfunnets økonomiske nytte 
av bibliotek. Vi kjøpte Dagbladet med for-
ventning i dagene som fulgte. Hva kunne 
denne intellektuelt dannede skribenten, 
med vedvarende sans for å gjøre samfun-
nets maktstrukturer synlige og forståelige 
for leserne, finne på å skrive om bibliotek? 
Lørdag 12. mars fikk vi svaret. Under tit-
telen ”Fra Babylon til Google” tar han et 
historisk sveip for å begrunne hvorfor 
bibliotekene skal bestå: ”Biblioteket har 
en historie som strekker seg tilbake til 
Babylon. Det spilte en helt sentral rolle i 
antikkens Hellas. I Efesos, dit Paulus sendte 
sine brev, var biblioteket sentrum i byen, 
med underjordiske ganger til maktsentra 
som bordellet og de varme badene. I det 4. 
århundrets Roma skal det ha vært 29 of-
fentlige bibliotek i byen. I Norge spilte det 
en vesentlig rolle i demokratiseringen og 

nasjonsbyggingen. En slik institusjon bør 
kunnskapssamfunnets rådmenn, ordførere 
og stortingspolitikere avholde seg fra å gå 
løs på.”

Gudleiv Forr plasserer biblioteket som 
en fjerde sektor: ”1800-tallet var lesesel-
skapenes, leseforeningenes og etter hvert 
almuebibliotekets gjennombruddstid. Slik 
sett er institusjonen plassert et sted mel-
lom stat, marked og sivilsamfunn, som 
en fjerde sektor, med et hovedansvar for å 
fremme dannelse, understøtte demokratiet, 
fremme likhet og sosial rettferdighet, sørge 
for informasjonstilgang og opprettholde 
en sosial møteplass. Allerede fra 1870-åra 
fikk bibliotekene statlig støtte. I dag lærer 
bibliotekaren barn å lese, hun introduserer 
unge til forskningens verden og åpner in-
formasjonsteknologien for eksperimenter 
og risikoer.”

Minst like interessant er det når Forr 
trekker fram bibliotekets betydning for 
kunnskaps- og kulturutveksling mellom 

klasser, sjikt og lag i samfunnet: ”Det ek-
sisterte simpelthen en folkelig lesekultur 
før skolen ble alminnelig utover 1700-tallet. 
Lesekyndighet var et tegn på kulturell opp-
drift lenge før opplysningstida, da boklig 
kunnskap fikk plass i menneskenes liv som 
et gode i seg selv. Gjennom bøkene oppsto 
en utvekslingsprosess mellom høy og lav, leg 
og lærd, mellom forskjellige samfunnslag og 
kulturelle sjikt. Slik fungerer bibliotekene 
den dag i dag”, skriver Gudleiv Forr inn-
siktsfullt. Med denne artikkelen på side tre 
i lørdagsdagbladet har han forhåpentligvis 
fått mange ikke-bibliotekarer til å reflektere 
over bevilgningene til bibliotek, han har 
trolig fått noen rådmenn og kommunepo-
litikere til å tenke over sine prioriteringer, 
og det skulle ikke forundre oss om han også 
har fått en og annen ikke-bruker til å stikke 
nesa nysjerrig inn bibliotekdøra. Det Gud-
leiv Forr garantert har oppnådd, er en høy 
stjerne blant bibliotekarer flest.  

Fra Babylon til Google
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Løsningen sendes innen 27. april til:  Bibliotekaren, Runnen 4, 6800 Førde

Navn:  ________________________________________________________

Adresse:  ________________________________________________________

Premien er fem Flax-lodd.  
Vinner kunngjøres i neste nummer.

Forrige måneds vinner:
Elisabeth Huitfeldt Øygard, Ski.
Premien er sendt i posten. Gratulerer!
_________________________________________

Rett løsning på forrige måneds oppgave:



Folkebiblio
tek

Fagbibliot
ek

Skolebibli
otek

Gode priser og god service til alle!

Effektive og rimelige kommune-

løsninger for folkebibliotek og skoler

Profesjonelle løsninger for små 

og store fagbibliotek

Rimelige lisenser

Tidemann Lånerkonto

Personlig bokomtale

Interesseområder

SMS tjenester

Sentraldrift

Web-hotell 

Spennende løsninger for lånerne!

Til:

Husk:

Emne:

NB!

Annet:

Postboks 9102, 3006 Drammen  •  Tlf: 32 88 70 10   Fax: 32 88 58 55  •  www.bibliotekservice.no  •   rmapost@bibliotekservice.no
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Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i depar-
tementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Tou-
louse og 4 km fra middelalderlandsbyen Penne 
d’Agenais. Du leier hele gården. Hovedhuset har 
sengeplass til 12 personer fordelt pa 3 rom, og er 
fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt stor 
oppholds- og spisestue. Gården har svømme-
basseng og egner seg til generasjonsferie, ven-
neferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie, 
golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

Fly direkte til Cairo!

Turoperatøren Egypt Reiser har høst, vinter og vår et ukentlig fly
direkte fra Oslo til Cairo. Ta kontakt for nærmere informasjon om
avgangstider, priser og billettbestilling.

Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 15 % rabatt på flyreisen!

www.egyptreiser.no

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk øy, der du kan 
ha en rolig ferie i familehotellet Ampelos resort 
like utenfor den vakre landsbyen Hora. 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. 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! 

Ved Levanger bibliotek er det ledig fast stilling som bibliotekar / konsulent 
i 75% stilling fra 1. juni 2005. 
Stillingen vil bli tillagt særskilt ansvar for å videreutvikle bibliotekets 
elektroniske tjenester. Stillingen vil for øvrig gå inn i virksomhetens totale 
tjenestetilbud, og biblioteksjefen vil kunne fastsette oppgaver etter behov. 
Stillingen inngår i ordinær turnus med skrankevakter, som omfatter både 
ettermiddagsvakter og lørdagsvakter. Utvidet søkertekst: http://www.
levanger.folkebibl.no/Ledig_stilling.htm
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til biblioteksjef Guri Sivertsen 
Haugan, tel: 74052901.  
Søknad med vedlagte attester og vitnemål sendes: 
Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, Postboks 130, 
7601 Levanger innen 1. mai 2005

www.levanger.kommune.no

Levanger bibliotek - ledig fast stilling
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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? Der-
som du har skifta lønn, 
jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsider 
og finner ”Oppdatering 
av medlemsregisteret”. 
Takk for hjelpen!

www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

SEND EN SMS MED KODEORD ABO BIBLIOTEKAREN TIL 1960 
og du har avisen på døra i løpet av et par dager!

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte

DAG OG TID
Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 
utgåvene av DAG OG TID, ei fri 
vekeavis for kultur og politikk 
gratis utan å binde deg. 
Blir du årsabonnent, kan du
velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 
Fyndord frå Olav Duuns dikting
redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 
di dummare fram-
side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf. 21 50 47 21  E-post tinging@dagogtid.no

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar
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Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek, 
Telefon: 78 40 71 75
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

Troms
Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek, 
Telefon:   77 68 37 02
E-post:  stine@tromso.folkebibl.no

Nordland
Ragnhild Merete Hassel
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Telefon:   75 65 10 17
E-post:  rmhbodin@nfk.no

Trøndelag
Sølvi Eriksen Lind
Universitetsbiblioteket i 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
Telefon:   71 26 64 20
E-post:  fvgsbib@online.no

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

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

Hordaland
Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek
Telefon:   55 23 93 74
E-post:  siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no

Rogaland
Tove Gausen
Sølvberget FK / Stavanger bibliotek
Telefon:   51 50 71 41
E-post:  tove.gausen@stavanger-kulturhus.no

Agder
Margunn Haugland
Kristiansand folkebibliotek
Telefon:   38 12 49 13
E-post:  
margunn.haugland@kristiansand.kommune.no

Telemark
Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:   35 54 71 71
E-post:  karim@porsgrunn.folkebibl.no

Leder
Monica Deildok
Tlf. jobb:   22 17 04 95,  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Mona Magnussen
Universitetsbiblioteket i Tromsø  
Tlf. jobb:   77 64 41 49,  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, Fylkesbiblioteket i Akershus
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri S. Haugan, Levanger bibliotek
Roger Dyrøy,  Direktoratet for samfunnstryggleik 
og beredskap
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

Vestfold
Mait Bunæs Gossner 
Horten bibliotek
Telefon:  33 08 53 26
E-post:   maritb@horten.folkebibl.no

Buskerud
Anne Foss
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:   32 80 63 55
E-post:  foss@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland
Jan Erik Sandhals
Gran bibliotek
Telefon:   61 32 72 44
Epost:   jan.erik.sandhals@gran.kommune.no 

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

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:   63 80 10 20
E-post: 
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

       Bibliotekarforbundet
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Redaktøren 

��������������������

������������

����������������������������

�����������������

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�����������������������

������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������ ���� ������������������� ���� ������������ ��� ���
�����������

������������������
���� ����������������������� ���� ������������ �� ����
������� ��� ����������� ������������������ ���� ������� ��
�������������

��������������������
��������������������������������������������

�����������������������������������������������

���������������

������������������

�������������� ������� �� ������

����������������������������

����������������� ��������

�������� ������� ��� ��� ������

����������������������������

�������������������������������

��� ��� ���������������� ��� ���

������������������������������

����������������������������

��������������������������������

�����������������������������

����� ������������� ���� ���

��������������������������

Hvert år kommer det et sted 
mellom 100 og 150 nye kollegaer 
inn i bransjen. Og omtrent like 
mange går ut – til andre job-
ber, andre studier eller inn i 
pensjonistenes rekker. Det sier 
seg selv at de menneskene som 
årlig kommer ut fra bibliotekar-
utdanningene er viktige perso-
ner for hvordan yrket utvikler 
seg. Om det er en stor andel 
av dem som er dyktige, aktive 
og kritiske, så betyr det mye 
for alle oss som har vært bi-
bliotekarer i mange år allerede. 
Som kollektiv nyter vi godt av 
hva den enkelte kollega står 
for. Som enkelte bibliotekarer 
nyter vi godt av hva kollektivet 
står for. I en liten bransje kan 
det bety svært mye om vi har 
friske og spenstige kull fra 
bibliotekarutdanningene i Oslo 
og Tromsø.

Disse tankene ligger bak 
Bibliotekarforbundets enga-
sjement overfor utdannings-
stedene. Vi har kontakt med 
bibliotekarstudentene på ulike 
tidspunkt under studiet, og 
følger med interesse de syns-
punkter og tanker som rører 
seg blant dem. At BF kunne 
gjøre mye mer, er helt klart. Til 
tross for at forbundet har flere 
studentmedlemmer enn noen 
gang før, er aktiviteten omtrent 
på samme nivå. Dette burde 
BF-ledelsen gjøre noe med. 

Forbu nd s le-
delsen burde 
ha tettere og 
hyppigere bånd 
til studentene 
både i Tromsø 
og Oslo,  for 
bedre å kunne 
påvirke hvor-
dan utdanninga 
bør endres. Det 
burde også ut-
vikles flere tje-
nester fra BF 
overfor studen-
tene, enten det gjelder jobb-
søking, karriereplanlegging, 
faglig tilbud, bibliotekpolitisk 
deltakelse eller annet. 

Nå burde ikke BF bare være 
opptatt av menneskene som 
kommer ut fra bibliotekarut-
danningene. Like viktig er det 
å se på hvilke mennesker som 
kommer inn. Hva gjøres for å 
fremme stor og god søkning til 
disse utdanningene? Vi regner 
selvfølgelig med at utdannings-
stedene selv stiller opp på ut-
danningsmesser, orienteringer 
på videregående skoler, o.l. Men 
i BF har vi ønsket å bidra med 
noe mer. I mars og april har vi 
hatt annonser inne i tre av de 
ledende kommentaravisene i 
landet: Dag og Tid, Morgenbla-
det og Klassekampen. Vi gjorde 
det samme i 2003, og mente den 
gang at det bidro til økt søkning 

til bibliotekarutdanningene. I år 
håper vi det samme.

Annonsa som er brukt står 
gjengitt over. Vi har brukt de tre 
nevnte avisene fordi disse inn-
går i avtaler om annonsebytte 
med oss. Annonsene deres i 
Bibliotekaren byttes mot våre 
annonser for bibliotekarut-
danningene hos dem. Verdien 
av annonsene vi har i de tre 
avisene denne våren ligger på 
rundt 104.000 kroner, et ikke 
ubetydelig bidrag i arbeidet med 
å rekruttere gode bibliotekar-
studenter. Annonsene har stått 
i Dag og Tid 19/3, 2/4 og 9/4, i 
Klassekampen 17/3, 18/3 og 2/4, 
og i Morgenbladet 18/3 og 1/4. 
Avtalen med Morgenbladet er 
helt fersk, for de andre går sam-
arbeidet flere år bakover. 

Er dette de eneste avisene 
som bør ha annonser for biblio-

tekarutdanningene? Nei, selv-
følgelig ikke. Men det er i disse 
avisene vi har hatt muligheter 
for å gjøre noe nå. Og lesere 
av disse avisene er ikke noe 
dårlig råmateriale til å forme 
morgendagens bibliotekarer. 
Blant annet Morgenbladet er 
hurtig voksende, og leses av 39 
000 lesere (Tns Gallup, oktober 
2004). Vi skulle gjerne truffet 
helt andre miljøer også, for ek-
sempel folk som er mer opptatt 
av naturvitenskap, eller fotball, 
eller IT, eller forsvarspolitikk, 
eller reparasjon av mopeder. For 
vi representerer et yrke som skal 
jobbe med hele befolkningens 
behov, og da må vi også selv ha 
et bredt interessefelt.  

Flere gode 
kollegaer



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-blad

Sitatet:
”Bibliotekene står for informasjonssamfunnet. Det skal gi menneskene livskvalitet 
og samfunnet vekst. Det betyr at vi skal hjelpe innbyggerne med deres behov i 
informasjonssamfunnet. Bibliotekene skal bli en møteplass og en læringsarena. Målet 
er å utvikle denne arenaen ved å rette fokus på bibliotekenes rolle i samfunnet.”

Fylkesbiblioteksjef Kristin Storvig i Nord-Trøndelag,
til Trønder-Avisa 1. april 2005, 
da hun redegjorde om biblioteksamarbeidet i Namdalen.


