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Lederen har ordet

Hanne Brunborg
Fungerende forbundsleder

Biblioteklov til besvær!

Så er det også skjedd i Tromsø: Kom-

munen har søkt om dispensasjon ”på 

særlige vilkår” for store biblioteker i 

h.h.t. §4 i forskriften om personale i 

folkebibliotek fordi de vil tilsette en 

person uten bibliotekarutdanning. 

Drammen, Bodø og Stavanger har fått 

dispensasjon allerede.

Det sørgelige i disse sakene er at vår 

egen biblioteklov gir hjemmel for dis-

pensasjoner som ABM-utvikling ser 

ut til å bevilge over en lav sko. BF har 

selvfølgelig protestert overfor Tromsø 

kommune, men også i eget brev til 

ABM-utvikling. Det må politisk ar-

beid til for å få endret forskriften, så 

foreløpig må vi bare forholde oss til 

den, men det forskriften ikke sier noe 

om er utlysning av stilling. BF tolker 

dette derfor slik at reglene for utlys-

ning av biblioteksjefstillinger er de 

samme som for off entlig virksomhet 

for øvrig. 

Det vil si at ABM-utvikling ikke 

har anledning til å innvilge dispensa-

sjon før stillingene er dokumentert 

utlyst, alt annet strider mot normal 

arbeidsrettslig praksis. Dette har ikke 

vært tilfelle i Drammen og Tromsø. 

De har ikke lyst ut stillingen før den 

ble besatt. BF har derfor tatt opp de 

prinsipielle sidene ved dette med Kul-

tur- og kirkedepartementet og Sivil-

ombudsmannen. Vi har også bedt om 

en juridisk arbeidsrettlig vurdering fra 

den juristen vi bruker.

Totalt har ca 1/3 av landets kom-

muner ikke fagutdannet biblioteksjef, 

de f leste av dem har fått innvilget 

dispensasjon fordi de ikke har fått 

kvalifi serte søkere.

Hva så med de kommunene som 

ikke tar hensyn til bibliotekloven i det 

hele tatt? I brev fra ABM til Kultur- og 

kirkedepartementet i september 2004 

viser det seg etter en kartlegging at 

ca 10% av landets kommuner (47 stk) 

har brutt Bibliotekloven, enten ved å 

unnlate å lyse ut stilling, unnlate å søke 

om dispensasjon eller unnlate å lyse ut 

ved ledighet. Dette er graverende for-

hold som BF har blitt kjent med nå og 

som vil bli tatt opp med Kommunenes 

sentralforbund. Men det viser også at 

her er det noen som har sovet i timen. 

Hva gjør fylkesbibliotekene for å følge 

opp? Hvilke prosedyrer og rutiner har 

ABM selv for å sørge for og etterse at 

loven blir fulgt?    

Så lenge ingen reagerer overfor 

kommunene så blir det i alle fall ingen 

endring. Den manglende oppfølgingen 

av loven gir jo bare ABM enda sterkere 

argumenter for å foreslå endringer i 

loven i forbindelse med bibliotekut-

redningen. Er det det vi ønsker? Det 

er ikke sikkert at det nytter å gå i tog 

hver gang, så nå må alle ta ansvar og 

i det minste melde fra til fylkesbiblio-

teket og ABM (og gjerne til oss) når 

en er kjent med ledighet i bibliotek-

sjefstillinger. Det er vårt eget yrke det 

handler om!

En annen side av saken er den fag-

politiske: Skal vi som bibliotekarer 

sitte rolig og se på at andre profesjoner 

bekler våre toppjobber? Selvfølgelig 

ikke! Ragnar Audunsson hadde en 

tankevekkende og god artikkel om 

dette i Bok og bibliotek nr 4 2005, 

kalt ”Forakten for egen fagkunnskap”. 

Den ”utvanningen” som har skjedd 

av kravene til vår egen fagutdanning 

gjør at vi må være enda mer bevisste 

om hvilken kompetanse vi etterspør 

når vi lyser ut stillinger og tilsetter. 

Mange arbeidsgivere ser sitt snitt til å 

slå sammen og omorganisere over en 

lav sko så snart det blir ledighet  i stil-

linger, og da er det visst ikke så farlig 

om det går ut over den bibliotekfaglige 

kompetansen. 

Dette gir noen utfordringer til hver 

og en av oss. Jeg kjenner fl ere biblio-

tekarer som sier at ”vi er så vant til å 

skulle være hyggelige at når vi skal bli 

sinna så klarer vi det ikke!” Dette er en 

kjent ”yrkesskade”. Men å være saklige, 

synlige og stille krav kan vi alle klare. 

Det kan være vel så konstruktivt som 

å bli sinna. For det handler ikke bare 

om vår egen jobb - selv om du måtte 

være eneste bibliotekar - men om 

vilkårene for brukerne våre og for vår 

egen profesjon.  
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Bibliotekarforbundets 
forhandlingskurs

7. - 9. september 2005

Sted:   Bibliotekarforbundets lokaler - Lakkegata 21 (Grønland) Oslo
Kursholder:   Børge Rostvåg, rådgiver NITO.

Påmelding innen 24. august 2005 til:
BFs sekretariat, tlf. 22 17 04 95 eller epost: bf@bibforb.no.
NB! Det er viktig at du oppgir mailadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. 
Du må også oppgi om du skal bo på hotell, og evt. hvor mange netter.
Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise. 
Bibliotekarforbundet booker hotell.

Det er blant forbundets lokale tillitsvalgte 

man fi nner mye av årsaken til BFs suksess. 

Vi er en yrkesgruppe som tar våre arbeids-

oppgaver seriøst, også når det kommer 

til frivillige verv. Og ønsket om å kunne 

kjenne spillet i de lokale forhandlingene, 

har ført mange BF-tillitsvalgte til kursene 

i forhandlingsteknikk.

- Man skal ikke glemme at forhand-

lingsteknikk kan brukes i mange sam-

menhenger. Det er ikke bare når man er 

lokal BF-tillitsvalgt i de ordinære lokale 

lønnsforhandlingene. Også når man i ulike 

sammenhenger møter ledelsen av et biblio-

tek, sjefene i en institusjon eller kommune, 

har man nytte av dette. Når man søker jobb 

er man også i en forhandlingssituasjon, 

presiserer Hanne Brunborg. 

Høstens kurs i forhandlingsteknikk ar-

rangeres i BFs kurslokaler i Lakkegata 21 i 

Oslo 7. – 9. september. Børge Rostvåg, råd-

giver i NITO og mangeårig kursholder for 

BF, vil være hovedaktøren. Men også andre 

foredragsholdere vil være med. Påmeldings-

frist er satt til 24. august. Du melder deg på 

til BFs sekretariat, enten på telefon 22 17 04 

95, eller til bf@bibforb.no.  

- Kurset er ikke begrenset til noen spe-

siell sektor i BF. Vi vil se an påmeldingen og 

vurdere om det er mulig å dele deltakerne i 

grupper etter ulike tariff områder i deler av 

kurset. Det er alltid en utfordring å gi del-

takerne noe generelt og noe sektorspesifi kt, 

sier Th or Bjarne Stadshaug. 

Kurset begynner med gjennomgang av 

tariff avtalene og BFs forhandlingsstrategi. 

Dette vil fylle mestepartehn av første dagen. 

Det er de to siste dagene at Børge Rostvåg 

får boltre seg med forhandlingsteknikk og 

forhandlingsspill. 

Kurset starter klokka 12 den første 

dagen (onsdag). Torsdag og fredag be-

gynner det klokka 9. Kurset avsluttes alle 

dager klokka 16. Det er meningen å få til 

et hyggelig felles måltid på kvelden den 

første dagen. 

- Er du ny tillitsvalgt? Eller en erfaren 

tillitsvalgt som trenger påfyll? Lurer du på 

om dette er kurset rfor deg nå? Ta gjerne 

en uformell henvendelse til sekretariatet 

for mer informasjon, sier Brunborg og 

Stadshaug til slutt.  

Lær å forhandle!

Blant BFs tilbud om kurs fi nner vi hvert år et om forhandlingsteknikk. 
Nå nærmer det seg ny runde. BFs fungerende leder Hanne Brunborg og 
rådgiver Thor Bjarne Stadshaug vil gjerne slå et slag for nytten av dette 
kurset: - Her får du ikke bare kunnskap om tariff avtaler, det står også 
praktiske øvelser i forhandlinger på programmet.

BFs fungerende leder Hanne Brunborg og rådgiver 
Thor Bjarne Stadshaug slår et slag for nytten av for-
bundets forhandlingskurs: - Man skal ikke glemme 
at forhandlingsteknikk kan brukes i mange sammen-
henger, sier de. (Foto Erling Bergan)
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Bibliotekarforbundet sendte 7. juli brev til 

Tromsø kommune der de konstaterer at 

kommunalsjef Irene Valstad Simonsen her 

begår løftebrudd. Hun har tidligere uttalt i 

møte med BFs tillitsvalgte og i avisa Tromsø 

at biblioteksjefstillingen skulle lyses ut 

snarest, med tiltredelse over nyttår og at 

man i mellomtiden ville konstituere en 

fungerende sjef. 

Tromsø bibliotek står foran store utfor-

dringer med hensyn til den nye organisa-

sjonen og det nye biblioteket. En ting er å 

fl ytte, en annen ting er hvilke aktiviteter 

og tjenester det skal fylles med. Å se bort 

fra kravet om fagutdannet bibliotekar for å 

løse et personalproblem, i en periode hvor 

biblioteket mer enn noen gang nettopp 

trenger faglig ledelse, virker som en suveren 

forakt både for faget og for brukerne.

 På hjemmesiden til kommunen skrives 

det at informasjonstjenesten også skal til-

legges den nye enheten. - Dette er ikke i 

samsvar med vedtatt organisasjonsplan for 

biblioteket, og er heller ikke drøftet med 

tillitsvalgte. Vi forventer derfor at denne 

endringen behandles av formannskapet, 

sier Hanne Brunborg.

Bibliotekarforbundet forventer at ABM-

utvikling ikke innvilger dispensasjon før 

stillingen er lyst ut på normal måte. BF 

imøteser Tromsø kommunes utlysning av 

stillingen omgående. 

I en replikkveksling om Tromsø-saken 

på postlista ”biblioteknorge”, kommenterer 

Anders Ericson at Paul Henrik Kielland skal 

være både biblioteksjef og informasjonssjef 

i Tromsø kommune: ”En prinsipielt håpløs 

kombinasjon som burde vært forbudt ved 

lov. Tromsø vil raskt komme i rekordboka 

under kategorien ”sjefer som møter seg sjøl i 

døra”! Med den ene hånda skal denne sjefen 

kolportere rådmannsdiktat samt fl ertalls-

vedtak i det kaotiske Tromsø bystyre - og 

med den andre hånda aktivt presentere 

alternative meninger på biblioteket. Men 

da er det kanskje like greit at han ikke har 

bibliotekkompetanse!”

På samme postliste uttrykte Nina 

Karlsen (Bergen off . bibl.) et ”håp om at det 

ikke var en godt kvalifi sert ildsjel som gikk 

glipp av sin drømmejobb i denne prosessen, 

det er ikke sunt for bibliotekarenes faglige 

selvtillit at det rekrutteres folk utenfra til 

for mange av de høyere og ledende stil-

lingene.” Og traff  dermed et viktig poeng 

i denne saken. 

I et tilsvar trakk Kari Gulbraar (Høg-

skolen i Oslo, Læringssenteret) fram et 

annet viktig poeng: ”Det er et spørsmål 

om hvilket ståsted en skal innta for å bygge 

opp den selvtilliten. Mitt inntrykk er at 

søker”massen” til stillinger innefor vårt 

fagfelt er omvendt proporsjonal med lønns-

trinnet (og ansvaret). Jeg iler med å legge 

til at jeg ikke har noen holdbar statistikk 

for dette, men det er min erfaring gjennom  

egne utlysinger ved HiO og samtaler med 

kolleger som driver med rekrutterings-

arbeid. Bibliotekarer må kvalifisere seg 

for økt ansvar, både gjennom utdanning 

og gjennom utfordringer. Det siste burde 

ikke være vanskelig - yrket er utfordrende 

nok, og mulighetene for faglig utvikling 

burde være mange innenfor den enkelte 

arbeidsplass.”  

Løftebrudd fra Tromsø kommune
I begynnelsen av juli presenterte nettsidene til Tromsø kommune deres 
nye biblioteksjef, Paul Henrik Kielland. - Sikkert en utmerket mann. Men 
vil Tromsø kommune åpne det nye og fl otte biblioteket med en leder som 
ikke er fagutdannet bibliotekar? Stillingen er ikke lyst ut, og Bibliotekar-
forbundet krever at Tromsø kommune følger normale tilsettingsprosedyrer 
i denne saken, uttaler fungerende BF-leder Hanne Brunborg.

Fungerende BF-leder Hanne Brunborg krever utly-
sing av biblioteksjefstillingen i Tromsø. 

Paul Henrik Kielland er fra 1. august ny resultat-
enhetsleder for biblioteket og byarkivet i Tromsø, 
og samtidig kommunens informasjonssjef. 

Siste:

BF vant fram i 
Tromsø!
Etter et møte mellom fungerende rådmann 

Irene Valstad Simonsen og BF i midten av 

juli, ble det klart at Paul Henrik Kielland 

kun får sitte i stillinga i ett år. Sjefsstillinga 

skal lyses ut, slik at en ny person er på plass 

innen 1. august neste år. 

I en kommentar sier forbundsleder 

Hanne Brunborg at det er grunn til å være 

fornøyd, men at de også vil følge Tromsø 

kommune med argusøyne i det nærmeste 

året. - Vi må forsikre oss om at avtalen blir 

fulgt opp, sier Brunborg. 

Hun legger til at BF holder fast ved 

sine prinsippielle betenkeligheter med 

at ABM-utvikling gir dispensasjon til 

kommuner som ikke engang har lyst 

ut biblioteksjefstillingen. - Vi avventer 

svar fra Kultur- og kirkedepartementet 

og Sivilombudsmannen på brev vi har 

sendt om dette, sier hun.  
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I 2003 kom Jean-Marie Arnoults rap-

port til den internasjonale Blue Shield-

komiteen: “Assessment of Iraqi cultural 

heritage - Libraries and archives”. Der ble 

det presentert en rekke anbefalinger for å 

få irakiske bibliotek på fote og i en positiv 

utvikling. Selv om situasjonen ble beskre-

vet som svært vanskelig, holdt de første 

grufulle antakelsene om at store unike 

manuskriptsamlinger var tapt, heldigvis 

ikke stikk. Ødeleggelsene var riktignok 

store i for eksempel Nasjonalbiblioteket, 

biblioteket ved det franske kultursenter 

og på lesesalen ved universitetsbiblioteket 

i Basra. Men bildet var ikke så dystert som 

Ny rapport om irakiske bibliotek
først antatt.

Nå foreligger en ny rapport, 

skrevet av Jeff  Spurr. Han er 

“Islamic and Middle East Spe-

cialist” ved Fine Arts Library, 

Harvard University. Rappor-

ten behandler situasjonen for 

de akademiske bibliotekene 

i Irak. Spurr er bekymret for 

den generelle situasjonen ved 

akademiske institusjoner i 

Irak: ”I am concerned over 

what may be lost in terms of 

human contacts and develo-

ping understanding and eff ec-

tive process with each political 

transition that occurs in there”, 

skriver han i sin konklusjon, 

som avsluttes slik: “Th e primary 

international actors should re-

cognize that coordinated eff orts 

are more effective than those 

undertaken piecemeal, and that 

some means be developed to realize this 

in cooperation with the principal Iraqi 

actors. It is admirable that some of the 

parties involved in assistance, real or 

proposed, are communicating amongst 

themselves. Nevertheless, a higher order 

of coordination, in so far as it can avoid 

excessive bureaucratization, is greatly to 

be desired.”  

Etter plyndringen av lesesalen 
ved universitetsbiblioteket 
i Basra (Foto fra Jean-Marie 
Arnoults rapport i 1993.)

Bøker ødelagt av brann ved folke-
biblioteket i Basra. (Foto fra Jean-
Marie Arnoults rapport i 1993.)

Systemet er altså ikke ”helautomatisert”. Alle 

innsendte endringer blir lagt i et venteregister 

for manuell sjekk. - Det kan være skrivefeil, 

åpenbare misforståelser eller informasjon skre-

vet i feil felt. Men som regel er alt i sin skjøn-

neste orden, sier en fornøyd Trønnes. Hun vil 

likevel be de som ikke har vært innom tjenesten 

ennå, om å gjøre det så snart som mulig.

Inngangen til medlemsystemet er fra BFs 

nettsider (www.bibforb.no). En grønn knapp 

på høyre side heter ”Oppdatering av med-

lemsregisteret”. Du føres da til innloggings-

Fra mai måned har BFs medlemmer selv kunnet 
sjekke og oppdatere opplysningene om seg selv i 
medlemssystemet. - Vi var spent på om medlem-
mene ville benytte seg av muligheten, og det har de 
virkelig gjort, sier konsulent Eva Trønnes i BFs sekre-
tariat. Daglig får hun opp innmeldte endringer på 
skjermen, og hun sjekker dem for mulige feil.

Oppdateringer til medlemsregisteret strømmer inn

bildet. Der avkreves du medlemsnummer og 

fødselsdato. Medlemsnummer står på adresse-

etiketten bak på Bibliotekaren. Dermed skulle 

terskelen for å komme inn være ganske lav.

Da BF startet sin virksomhet i 1993, ble 

opplysninger om medlemmene registrert i et 

hjemmelagd system. Dette fungerte greit helt 

fram til 1999, da medlemssystemet OrgSys 

ble anskaff et. Etter noen år med mindre gode 

erfaringer, gikk vi i 2003 over til en lokal til-

pasning av FileMaker.  Erfaringene med denne 

løsningene har vist seg å være gode, ikke minst 

fordi konsulent Eva Trønnes i BF-sekretariatet 

har kompetanse i grunnleggende bruk av 

systemet. 

Det var i fjor BF begynte å diskutere 

mulighetene for videreutvikling av systemet, 

spesielt ved at medlemmene kunne oppdatere 

egen informasjon. Nå er altså dette i drift med 

gode resultater. I tillegg til at dette gir mer ra-

sjonelle rutiner, bidrar systemet også til at BF 

kan produsere mer oppdatert lønnsstatistikk. 

Dette er viktig for forhandlingsarbeidet BF gjør 

både lokalt og sentralt.  
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I diskusjon om utviklingen av arbeidslivet 

kan det være klokt å vri oppmerksomheten 

over på livsfasepolitikk. Etter mitt syn er det 

nødvendig å se arbeidslivet i sammenheng 

med familielivet. Vi må innse at mange 

ikke ønsker 8-4 jobb, med ansettelse 30-

40 år i samme bedrift. Småbarnsforeldre 

har behov for en helt annen fl eksibilitet 

for å få hverdagen sin til å henge sammen, 

enn arbeidstakere med voksne barn. Eldre 

arbeidstakere har behov for å kunne puste 

ut litt oftere enn yngre, for å orke å stå 

lenger i arbeidslivet. Dette høres ut som 

selvfølgeligheter, men hvorfor er det ikke 

like selvfølgelig med fl eksible ordninger i 

arbeidslivet? Hvorfor kan ikke en mor med 

sin 2 år gamle sønn få velge om hun ønsker 

6-timers arbeidsdag eller kontantstøtte? 

Det nye arbeidsmarkedet

Randi Bjørgen
YS-leder

Hvorfor kan ikke 62-åringen få lov til å 

kombinere etter- og videreutdannelse med 

deltidsjobb? 

En spennende tankeøvelse er knyttet til 

mulighet for forskjellige karriereløp. Med 

økt levealder, bedre helse og arbeidstakere 

med høy kompetanse og arbeidskraft, er 

det grunn til å fi losofere over om yrkeslivet 

vil endre seg i fremtiden. Ved at arbeidsta-

kerne vil ønske å etterutdanne seg og få nye 

karrierer underveis: Karriere 1, karriere 2, 

karriere 3 – som kan være helt forskjellig 

fra hverandre. 

Til dette tema er det betimelig å re-

f lektere over avtalen om inkluderende 

arbeidsliv (IA). YS er glad for avtalen, og vi 

mener det er viktig å videreføre den i en eller 

annen form når avtaleperioden er omme 

31. desember i år. Avtalen gir resultater der 

den og virkemidlene tas i bruk. Men det 

er først og fremst på delmålet hvor det er 

tallfestet en målsetting. YS har derfor ved 

gjentatte anledninger tatt til orde for at de 

øvrige to delmålene bør konkretiseres, men 

ikke nødvendigvis tallfestes. Derimot bør 

man enes om forpliktende formuleringer 

og tiltak slik man har på andre områder. 

Det vil kunne bidra til å fremme holdninger 

og aktiviteter som faktisk vil gi målbare 

resultater: Få fl ere erfarne medarbeidere til 

å stå lenger i arbeidslivet, og øke deltakelse 

av funksjonshemmede i arbeidslivet. 

Når det gjelder funksjonshemmede er 

antallet registrert ledige høyere enn antal-

let ordinære ledige. Lenge har det vært mye 

politisk omtanke og korrekthet mht å mene 

noe om problemstillingen. Men det har vært 

langt mellom ord og handling. Skal vi ta det 

på alvor og ønsker vi å få resultater, må vi 

være forberedt på å prioritere dette økono-

misk. Dersom vi skal legge arbeidsplasser 

til rette slik at yrkeshemmede skal kunne 

delta på like linje med funksjonsfriske, for-

utsetter det at det settes av midler. Denne 

prioriteringen må også fagbevegelsen ta 

ansvar for. Dette har både med holdninger 

å gjøre og med fysisk tilrettelegging. Blant 

annet er det nødvendig å erkjenne at det vil 

få konsekvenser for øvrige arbeidstakere. 

Funksjonsfriske kollegaer må forholde seg 

til innrettelse av arbeidsplasser og –opp-

gaver som gjør at alle kan delta. Det kan 

medføre enkle forandringer som fysiske 

justeringer i kontor/-landskap og fl ytting 

på personer. I seg selv behøver det ikke 

bety dramatiske endringer, men vi vet alle 

hvordan vi mennesker er som vanedyr. Vi 

liker gjerne at ting er som de er, og står som 

de har gjort i all sin tid. Skal vi lykkes må 

vi ta på alvor at ”universell utforming” av 

arbeidsplasser i begynnelsen vil være uvant 

for mange kollegaer. 

Avslutningsvis vil jeg ta med ytterligere 

et poeng som YS lenge har satt søkelyset 

på: Den gruppen hvor ledigheten er størst, 

er blant innvandrere. Derfor mener vi at i 

det videre arbeidet med et inkluderende 

og mangfoldig arbeidsliv, er det viktig å ta 

denne problemstillingen på alvor. Det er 

utfordrende å skulle etablere seg i et nytt 

samfunn, med behov for å integrere seg og å 

bygge et helt nytt sosialt nettverk. Derfor er 

det påkrevet med innsats. Jeg tror nemlig vi 

vil oppleve enda mer mangfold i arbeidslivet 

i fremtiden. Da har vi ikke råd til å la en 

voksende gruppe dominere ledighetssta-

tistikken. Jeg registrerer at regjeringen nå 

ser ut til å ville gi denne problemstillingen 

økt oppmerksomhet. Jeg kan love at YS vil 

være med og ta ansvar.   

Utviklingen i arbeidsmarkedet skjer på mange områder 
og utfordrer alle oss som er aktører, på forskjellig måter. 
Et relevant eksempel som illustrerer bredden i denne 
utviklingen, var åpningen av T-banens bønnerom i Oslo 
tidligere i vår. Bakgrunnen er at over 30% av de ansatte 
kommer fra andre land og mange av dem er muslimer. 
Derfor har ledelsen tatt på alvor nye krav som mangfol-
det i arbeidslivet stiller. 
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Førsteamanuensis
Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag
Høgskolen i Oslo

Men dette forklarer ikke det vesentlige. Hva 

er det som skiller bibliotekyrket fra andre 

yrker? Har bibliotekfaget en kjerne, noe 

særegent og unikt, noe som kan gi selvfø-

lelse innad og slagkraft utad? Eller er det 

nok å være potet?

Biblioteket som institusjon

Gjenbruk av åpne dokumenter

Faget og institusjonen er ikke sammenfal-

lende størrelser. I dagens Danmark får en 

fj erdedel av de nyutdannede bibliotekarene 

arbeid utenfor de off entlige bibliotekene. 

Men faget er fortsatt sterkt preget av in-

stitusjonen.

For å si noe fornuftig om fagets utvik-

ling, må vi også si noe om institusjonens 

framtid. Men hva er nå dette dyret som vi 

kaller bibliotek? Biblioteket er kjent som 

en gammel og ærverdig institusjon. Jour-

nalister og festtalere trekker gjerne fram 

to historiske og to moderne eksempler når 

de skal hylle biblioteket:

- Biblioteket i Alexandria - all verdens 

   kunnskap ...

- Klosterbibliotekene i middelalderen - 

   da foliantene var lenket til bordene ...

- Nasjonalbiblioteket - nasjonens 

   hukommelse ...

- Det moderne folkebiblioteket – ”da jeg 

   var gutt/pike ...”

Alle disse er fysiske bibliotek. Organi-

seringen, arbeidsrutinene, bruksmåten og 

begrepene er knyttet til fysiske gjenstander: 

papyrusrullen, kodeksen, boka, tidsskrift-

heftet. Dersom framtidas bibliotek har en 

digital basis - noe jeg tar for gitt - må ruti-

nene, bruken og begrepene være forankret i 

en digital praksis og en digital forståelse.

Denne prosessen har begynt, men har 

ikke kommet særlig langt. Derfor er det ofte 

vanskelig å diskuterte framtidas bibliotek. 

Papirets venner og de digitale praktikere 

lever i ulike erfaringsverdener.

Det går likevel an å si noe om biblio-

tek som favner begge grupper: Det som 

opprettholder biblioteket som institusjon, 

innenfor samfunnets kollektive arbeids-

deling, er behovet for gjenbruk av allment 

tilgjengelige dokumenter.

Masseutdanning

Den digitale utviklingen er en nøkkelfak-

tor i overgangen til kunnskapssamfunnet. 

Denne overgangen betyr at gamle skillelin-

jer utviskes. Universitets- og høgskolebi-

bliotekene erobres av nye, store studentkull. 

En kunnskapsbasert økonomi forutsetter 

masseutdanning av kunnskapsarbeidere.

Bibliotekets arbeidsoppgaver endrer 

dermed karakter. Forskningsbibliotek blir 

studiebibliotek. Universitetsbibliotekene 

forpupper seg og gjenoppstår som lærings-

sentre. Denne utviklingen går ennå raskere 

i høgskolene, som ikke var like preget av en 

forskningstradisjon. Bibliotekene koples tett 

til læringsprosessene i høyere utdanning.

Dype eller brede bibliotekarer? 
Profesjonsutvikling og strategiske veivalg 

- Bibliotekaren er som en potet, sa en av mine kolleger forleden, da vi snakket 
om bibliotekfagets kjerne. - Brukandes til alt. På sett og vis kan dette stemme. 
Profesjonen har mange og varierte oppgaver. Bibliotekaren opptrer som 
kunnnskapsveileder og prosjektutvikler, katalogisator og innkjøpsagent, 
k ulturarbeider og kommunal masekopp. Hun og han (fi re mot en) er skranke-
vakt om morgenen, kurspedagog om formiddagen, PC-doktor om ettermid-
dagen og trøtt som en vaskefi lle om kvelden.
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Faglig publisering

Vi kan regne med at mesteparten av vår 

vitenskapelige publisering vil foregå digitalt 

om 10-15 år. I neste fase kan universitets- 

og høgskolebibliotekene derfor få oppgaver 

knyttet til faglig publisering og lagring av 

digitale dokumenter. Dersom de store kom-

mersielle utgiverne beholder sine posisjo-

ner, vil bibliotekene først og fremst opptre 

som kunder - slik de gjør det i dag.

Men dersom de ikke-kommersielle 

miljøene i Akademia og bibliotekverdenen 

klarer å bryte ned monopolene, kan biblio-

tekene få helt sentrale roller i det nye faglige 

publiseringssystemet.

Se forøvrig SPARC Europe (www.sparc-

europe.org) - Th e Scholarly Publishing and 

Academic Research Coalition - som er en - al-
liance of European research libraries, library 
organizations, and research institutions. We 
advocate change in the scholarly communi-
cations market, support competition, and 
encourage new publishing models (in particu-
lar, open access models) that better serve the 
international researcher community. 

Kunnskapens sosiale kretsløp

Tilsvarende endringer ser vi i off entlige og 

private virksomheter med egne bibliotek 

(spesialbibliotek). Bibliotekets arbeidsopp-

gaver settes mer og mer i sammenheng med 

andre typer dokumentarbeid: nettpubli-

sering og annen utadrettet informasjons-

virksomhet, løpende dokumenthåndtering 

(arbeidsfl yt, gruppevare) og systematisk 

arkivering.

Den sterke kulturelle forankringen som 

preget folkebibliotekene mot slutten av 

1900-tallet blir svakere. Folkebibliotekene 

blir mer lik læringsbibliotekene. Begge 

typer bibliotek blir tettere knyttet til læ-

ring og produksjon - altså til kunnskapens 

sosiale kretsløp.

Papir og nett

De ordningene som fungerte rimelig bra for 

informasjon på papir i det 20. århundre kan 

ikke videreføres automatisk til nettbasert 

kommunikasjon i det tjueførste. Når den 

grunnleggende teknologien forandrer seg, 

skjer det også endringer i maktforhold, 

interesser, vaner og verdier.

De aller fl este bibliotek tilbyr to slags 

tjenester: 

• adgang til materiale og veiledning i biblio-

tekets egne lokaler (leseplass, referanse) 

• utlån av materiale til bruk hjemme eller 

på arbeidsplassen

Overgangen fra papirbaserte til nettba-

serte dokumenter har store konsekvenser 

for begge typer tilbud.

Som digital bruker ønsker jeg fortsatt 

bred og gratis adgang til materiale og vei-

ledning. Men jeg har langt mindre behov 

for å oppsøke biblioteket. De digitale do-

kumentene er jo like tilgjengelige på min 

arbeids-PC, på min hjemme-PC og på 

min reise-PC. Mitt selvsagte krav er altså: 

tilgang overalt - tjuefi re timer i døgnet, sju 

dager i uka, 365 dager i året. Brukerne vil 

også ønske seg en lang rekke nye nettbaserte 

tilbud, altså tjenester som bare er mulige i 

en digital verden.

Virtualbibliotek og lokalbibliotek

Det betyr ikke at det fysiske biblioteket 

er dømt til undergang. Men det må rede-

fi nere sine oppgaver. Mange tradisjonelle 

bibliotektjenester vil forfl ytte seg til nettet. 

I stedet må det fysiske biblioteket utvikle 

tilbud og arbeidsformer som forutsetter at 

folk er til stede. Brukerne kan ikke på sikt 

tvinges til å oppsøke biblioteket. Besøket 

må ha en mening.

Den teknologiske utviklingen betyr at 

framtidas bibliotek får to hovedformer: et 

fysisk lokale på den ene siden og et nett-

basert knippe av digitale tjenester på den 

andre: Lokalbiblioteket fi nner vi der vi bor, 

der vi studerer eller der vi arbeider. Virtu-

albiblioteket er tilgjengelig over alt der en 

dataskjerm kan krype og gå.

(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

�
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Bibliotekaren som profesjon

En faglig kjerne

Bak alle variasjonene mellom bibliotektyper 

og enkeltbibliotek fi nnes en faglig kjerne. 

Den grunnleggende bibliotekariske fag-

kunnskapen blir ikke forandret av IKT. Det 

går faktisk en rød tråd fra den alexandrin-

ske bibliotekkatalogen Pinakes til 

systemer som Dewey og AACR2. 

Samlinger er samlinger, og metadata 

er metadata.

Også digitale bibliotekarer bør 

være eksperter på organisering, 

beskrivelse, lagring, gjenfi nning og 

tilrettelegging av kunnskapens og 

kulturens medier. Men nå i digital 

form.

Bibliotekfagets digitalisering

Det er den digitale overgangen - 

bibliotekfagets digitalisering - som 

er problemet. Det tradisjonelle bi-

bliotekfaget, slik det ble formidlet 

mot slutten av 1900-tallet, hadde 

utviklet seg jevnt og trutt over mer 

enn hundre år. Faget var bærer av 

en rik og avansert praksistradisjon. 

Men bibliotekkunnskapen var i ut-

gangspunktet et håndverksfag, ikke 

en akademisk disiplin.

Kunnskapsutviklingen hadde 

først og fremst skjedd i den engelsk-

språklige verden. De norske biblio-

tekmiljøene ble lenge dominert av 

personer som hadde fått både sin 

ferdighetstrening og sin faglige so-

sialisering i USA. Men etter annen 

verdenskrig var dette historie.

Bibliotekfaget fi kk sin egen eta-

blerte utdanning i Oslo. Fagutvikling og 

faglig sosialisering skjedde deretter innenfor 

et relativt lite miljø - Norge er på størrelse 

med en gjennomsnittlig amerikansk delstat. 

En slik monopolstilling kan lett bli selvbe-

kreftende og stå i veien for organisatorisk 

læring. Det er gjerne spenningen og debat-

tene mellom ulike synspunkter som driver 

utviklingen framover.

Debattmiljøet

Jeg kom inn i dette miljøet så pass seint - i 

1992 - at jeg ikke kan uttale meg om de første 

tiårene i bibliotekutdanningens historie. 

Men jeg kan i hvert fall rapportere at den 

kulturelle overgangen fra et vanlig univer-

sitetsmiljø var markant. Akademikerens 

selvsagte frihet til å mene hva hun måtte 

ville, om alle slags faglige og fagpolitiske 

spørsmål, var ikke like akseptert i en prak-

sispreget utdanning.

I dag er debattens vilkår annerledes. 

Vi er alle akademikere og prinsippielle 

forkjempere for den akademiske frihet. 

Høgskolens lederverdier er oppsummert i 

fem ord: nytenkning, mot, respekt, lojali-

tet og raushet. Taket er høyt og porten vid. 

Dette er utvilsomt en fordel når den digitale 

revolusjonen banker på døra. For bibliotek-

faget stiller det digitale miljøet nye, sterke 

og langt mer allmenne krav til praktisk 

mestring og teoretisk forståelse.

Den digitale utviklingen gjør det også 

langt lettere å føre en levende debatt. På 

nettstedet til SFP (http://home.hio.no/

~tord/afo/) har jeg har laget en liten oversikt 

over debattfora i bibliotek-Norge. I tillegg 

er det også lagt til rette for kommentarer 

til nyheter - og i en viss grad for debatt - på 

nettstedet til Høgskolen i Oslo.

Et digitalt bibliotekfag 

Det som kjennetegner bibliotekfaget som 

praksisfag er kombinasjonen av tekstfor-

midling og dokumentteknologi. Bibliotekfa-

get er hverken rent teknisk eller rent sosialt. 

Faget og institusjonen eksisterer i skjærings-

punktet mellom tekniske systemer, lagrede 

tekster og brukerrettet formidling.

Dersom profesjonen ikke klarer å videre-

føre sine spesielle ferdigheter i det nye digi-

tale feltet, vil den gradvis miste sin faglighet. 

Dersom gjenbruksfunksjonen overtas av 

andre aktører (Google, Questia, digitale 

tidsskriftleverandører), vil biblioteket som 

institusjon forsvinne - selv om biblioteka-

rene og bibliotekfaget lever videre.

Bibliotekets sentrale arbeidsoppgaver 

kan kort oppsummeres slik

• Systemutvikling - altså planlegging, 

konstruksjon og tilpassing av systemer for 

oppbevaring og beskrivelse av dokumen-

ter. 

• Samlingsutvikling - altså vurdering og 

innhenting av relevante dokumenter 

(aksesjon), kombinert med kassasjon 

av dokumenter som har mistet sin 

bruksverdi.

• Koding av dokumenter som skal 

inngå i samlingen.

• Veiledning og formidling - altså 

kommunikasjon med brukerne. 

Biblioteket må gjøre seg kjent med 

brukernes ønsker og behov - brukerne 

må bli orientert om bibliotekets mu-

lighet til å bistå brukerne med egnet 

materiell.

• Dokumentlevering - altså fysisk 

eller virtuell overlevering av tekster i 

et egnet medium

Dagens bibliotek arbeider med 

disse oppgavene innenfor to ulike 

medier: papir og nett. Papirets rolle 

er synkende (selv om det fortsatt er 

et praktisk leseformat). Nettets rolle 

er stigende.

Den mest utbredte bibliotekfor-

ståelsen er fortsatt knyttet til papiret. 

Nettet oppleves som et supplement, 

ikke som konstituerende for selve 

bibliotekets begrep.

Jeg vil ikke påstå at alle bibliotek 

kommer til å være nettsentrerte. Men 

jeg tror det er lettere å tegne framtida 

dersom vi tar det virtuelle - altså 

det skjermbaserte - biblioteket som 

utgangspunkt. Det virtuelle biblio-

teket arbeider altså med systemutvikling, 

samlingsutvikling, vurdering og koding, 

veiledning og formidling - og til sist doku-

mentlevering - over nettet.

En gjennomført digital bibliotekut-

danning har det virtuelle biblioteket som 

utgangspunkt og retter hele læringsløpet 

inn mot nettbaserte oppgaver.

Dype og brede profesjoner

Profesjoner er spesialiserte yrkesgrupper. 

Vanligvis brukes begrepet profesjon om 

yrker som forutsetter teoretisk kunnskap 

og formelle studier innenfor et fagområde. 

De tradisjonelle håndverkene - smed, baker, 

snekker, rørlegger, osv. - regnes ikke som 

profesjoner, selv om de krever spesielle 

kunnskaper og ferdigheter. Teorien er for 

lite utbygd.

En defi nisjon fra nettet:

- An occupation, the practice of which di-

For å beholde sin faglighet, må profesjonen videreføre sine spe-
sielle ferdigheter i det nye digitale feltet, hevder Tord Høivik. Her 
ser vi spesialbibliotekar Irene Refsland i Læresenteret ved Ullevål 
universitetssykehus, et bibliotek som stadig utvikler tjenester både 
på det digitale og på det fysiske området. (Foto: Erling Bergan)

�
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Bibliotekenes IT-senter 
tar vel imot deg!
For tredje gang arrangeres IFLA-konferansen i Norge. Vi ser

frem til at hele bibliotek-Norge samles om kunnskap, faglig

utvikling og sosial hygge. IFLA er stedet hvor du møter

kollegaer, kulturpersonligheter, politikere og kjentfolk fra 

bokbransjen – og selvfølgelig oss i Bibliotekenes IT-senter. 

Vi har mye spennende å vise deg – og servere deg… 

Hjertelig velkommen til vår stand!

Vi ønsker deg velkommen til

IFLA 2005!
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rectly infl uences human well-being and requires mastery of a com-
plex body of knowledge and specialized skills, requiring both formal 
education and practical experience.

I profesjonssosiologien legges det dessuten vekt på at fullt 

utviklede profesjoner har fått enerett på visse typer stillinger. En 

profesjon er en kollektiv status som er offi  sielt anerkjent av sam-

funnet. Det betyr at publikum i mange sammenhenger er nødt til å 

bruke profesjonens medlemmer. Som en motytelse er profesjonene 

forpliktet til å sørge for faglig kompetanse og etisk framferd.

En yrkesgruppe kan altså ikke utrope seg selv til profesjon og 

kreve monopol på bestemte arbeidsoppgaver. Det å bli anerkjent 

som en egen profesjon krever vanligvis et møysommelig arbeid 

over mange år. Profesjoner er heller ikke defi nert en gang for alle. 

En profesjonsstatus kan styrkes og utvides over tid - men den kan 

også svekkes og gå i oppløsning. Dette gir grunnlag for profesjons-

kamper, der ulike yrkesgrupper slåss om hvordan arbeidsoppgavene 

innenfor et fagfelt skal fordeles og belønnes.

Helsevesenet har mange profesjoner - og de tre største trekker 

stadig tau om hvem som kan gjøre hva. De tjue tusen norske legene 

har ikke lenger monopol på lederstillinger. De nitti tusen sykeplei-

erne bygger opp sin egen sykepleievitenskap og erobrer gradvis 

mer ”medisinske” oppgaver. Når sykepleierne rykker opp, følger 

hjelpepleierne etter. Det er nitti tusen av dem også - en ganske ny 

yrkesgruppe innenfor helse- og sosialvesenet.

Bibliotekaryrket er ikke en fullt utviklet profesjon i sosiologisk 

forstand. Bibliotekartittelen er ikke beskyttet. Det eneste sted fag-

utdannede bibliotekarer har monopol, er i stillingen som kommunal 

biblioteksjef. Også denne posisjonen, som ble oppnådd i 1985, er 

under stadig politisk press. Bibliotekorganisasjonene har heller 

ikke lagt stor vekt på å defi nere felles faglige krav til oppdaterte 

kunnskaper og til en profesjonell yrkesetikk.

Dersom norske bibliotekarer ønsker å utvikle yrket til en off entlig 

anerkjent profesjon, må de antagelig satse tyngre og mer langsiktig 

på faglig profi lering og profesjonsbygging.

Hittil har utdanningsstrategien og målsettingene på arbeids-

markedet vært mer preget av bredde enn av dybde. Den treårige 

utdanningen bruker halve tida de to første årene på spesialiserte 

bibliotekfag (kunnskapsorganisering) - og resten av tida på mer 

allmenne fag knyttet til organisasjon, samfunn, tekster og formid-

ling.

Masterutdanningen har også blitt utvidet i bredden - fra en kon-

sentrasjon om digitale fag rundt 1990, til å inkludere valgmuligheter 

innenfor samfunn og litteratur i de senere årene. Den største fagfo-

reningen (Bibliotekarforbundet) anbefaler medlemmene å søke på 

små deltidsstillinger - og å kombinere dem med andre kommunale 

oppgaver innenfor kultur, oppvekst og læring.

Dette er en strategi i bredden. Den maksimerer bibliotekarenes 

anvendbarhet innenfor mindre lokalsamfunn og organisasjoner. 

Samtidig gjør den bibliotekarene mindre spesialiserte og mindre 

konkurransedyktige når det gjelder den krevende organiseringen 

av digitale tekster. En breddestrategi gir også svakere argumenter 

i profesjonsbyggingen. Det er bare de særegne som kan kreve sær-

behandling.

Jeg kan ikke si at den ene strategien er bedre enn den andre. 

Det er ikke slik at den brede vei leder til Fortapelsen og den dype 

til Himmelrikets port. Hver av strategiene har sine gode og sine 

mindre behagelige sider. Mitt poeng er heller: Bibliotekarene har 

et valg. Overgangen fra papirbasert til nettbasert tekstproduksjon 

vil - etter alt å dømme - gjøre valgsituasjonen tydeligere.

Nettet stiller større krav til teknisk kompetanse. Og det er den 

tekniske kompetansen i forhold til biblioteksystemene som defi nerer 

bibliotekarene som en særegen yrkesgruppe. Dersom den digitale 

kompetansen skal brukes som profesjonsmarkør, må den styrkes 

i forhold til de andre gruppene som nå peiler seg inn på digital 

tekstproduksjon - blant annet ved Høgskolen i Oslo.  
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Norwegians may be envied by col-

leagues in less fortunate countries. 

Our national economy is strong, and 

the welfare system is well developed. 

But libraries and librarians feel they 

are not getting their fair share. Th e 

public deserves better library servi-

ces than they get today. Compared 

to library communities of our neigh-

boring Nordic countries, Norwegian 

librarians have a long way to go. 

This magazine represents the 

Librarians Union of Norway. We 

publish monthly and give our readers 

news and articles relating to the 

library scene in general and the inte-

rests of our members in particular. 

Our magazine is normally in 

Norwegian. In this eigth page sec-

tion, however, we give you - in 

English - some specimens of what 

librarians in Norway are likely to 

talk about, or certainly what you can 

get them talking about. Th ese small 

articles do not represent any agenda 

other than to trigger your contact 

with Norwegian librarians at the 

IFLA Conference in Oslo. 

Norwegian librarians are proud 

of their profession and their libraries. 

But we are constantly seeking recog-

nition – preferably in solid political 

backing and hard cash. 

Our yearly tug-of-war on 

wages are carried out by union 

representatives both locally and 

from the central office. Their 

work not only results in wage-

increases, but also contributes 

to our employer’s understanding 

of what library work is all about. 

Th e librarians union has proven 

to serve many purposes.

Our profession is experi-

encing rapid changes in library 

science and library work. We are 

aware that we need to develop our 

skills and embrace changes in the 

information society, in order to 

be recognized as a useful profes-

sion for the future. 

You have maybe read it all 

before? It’s the same old story, 

only in new surroundings? Well, 

isn’t that part of the reason why 

you came to Oslo? To try out 

your own points of view and 

your own experiences on foreign 

colleagues? 

We hope the trip to Oslo will 

prove worthwhile. Please don’t 

hesitate to contact us later, when 

new questions and view points 

arise.  

Proud profession 
seeking recognition

The Librarians Union of Norway

Postal address:  Lakkegata 21, 0187 Oslo, Norway

Telephone:  + 47 22 17 04 95

Fax:  + 47 22 17 04 96

Email:  bf@bibforb.no

Web:  www.bibforb.no

The Librarian (the journal)

Editor Erling Bergan

Telephone:  + 47 91 31 80 01

Email:  erling.bergan@bibforb.no

(All articles in this Englsih Section written by the editor.)

Journal for the Librarians Union of Norway 

The Librarian
Special Section in English 

for IFLA 2005 in OsloPages  13 - 20

Tove Gausen is a union representative at Stavanger public 
library. She has fought for increased wages and defended 
free lending rights, in cooperation with her  colleagues.
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Th e Norwegian Library Act covers the pu-

blic library sector. It was fi rst introduced in 

1935, and was revised in 1985. Th e Library 

Act states that all 433 municipalities in 

Norway shall have a public library, whose 

tasks are “to promote enlightenment, 

education and other cultural activities by 

the dissemination of information and by 

making books and other suitable material 

available free of charge to all those who live 

in Norway.” Th e Act does not specify the 

size or funding of these libraries. 

To secure professional leadership of 

public libraries, the Act states that “all 

municipalities shall appoint a professio-

nally qualifi ed chief librarian”. Th is is an 

important provision, but exemptions may 

be granted by the Ministry of Cultural and 

Church Aff airs. In a country of less than 

5 million inhabitants and less than 3000 

professional librarians, it should not be 

surprising that many of these 433 munici-

palities apply for exemptions. Not always do 

these applications have the best of motives, 

from a librarians or a library user’s point of 

view. And – lately – proper applications are 

not always sent. 

Th e Librarians Union of Norway enga-

ges strongly in defending the Norwegian 

Library Act. A couple of years ago, a govern-

mental proposal to weaken the provision of 

public libraries in every municipality, was 

met by a peaceful rally of library students, 

librarians, authors and publishers. The 

image of these defenders of the library idea, 

carrying torches through 

the main street of Oslo 

one cold December night, 

gave us strength to carry 

on. The proposal was 

withdrawn, for the time 

being. A new proposal is 

expected next year.

Th ere may be reasons 

to modernize the Library 

Act. Th e need for profes-

sional library personell 

need not merely relate 

to the chief librarian, 

but could cover the staff  

as a whole. Th e provision 

of library services to all 

small and large com-

munities around the co-

Attempts to start a labor union for librari-

ans has a long history in Norway. But the 

Librarians Union of Norway (Bibliotekar-

forbundet) is however only 12 years old. 

Before the beginning of the 1990’s, 

most librarians were members of diff erent 

general unions for public employees. But 

librarians were not satisfi ed with the re-

sults they got when wages were negotiated 

by those organizations. An initiative was 

untry, could relate to other administrative 

bodies than the 433 municipalities we have 

today. But given the relactancy towards 

libraries by most politicians, librarians are 

hesitant to engage in an open debate on the 

Library Act.  

taken to establish a separate union for our 

profession. In 1993 the Librarians Union of 

Norway started off  with 500 members and 

good prospects of substantial increase. In 

2000 we passed 1000 members, and in 2005 

we have reached 1400 members. Still there 

are thousand or more librarians belonging 

to the general unions, or without union 

membership at all.

In Norway every employee has the 

r ight to f reely 

choose whether 

to be a  u n ion 

member or not, 

or which union to 

be a member of. 

That is why you 

f ind the 2500-

3000 librarians 

in Norway scat-

tered around the 

organizat iona l 

landscape. Most 

libarians in public, regional and school li-

braries are members of Librarians Union of 

Norway. A substantial number of librarians 

in colleges, universities and special libaries 

are also members, but this is the part of our 

profession where Librarians Union has its 

greatest challenge when it comes to inclu-

ding new members. 

Th e umbrella organization that most 

library employees are members of, is the 

Norwegian Library Association. Th ey also 

include the library owners as members, and 

therefore don’t engage in questions of nego-

tiating wages and working conditions. Th eir 

voice is important, however, when it comes 

to lobbying on the political arena. And 

their special committees are important for 

getting - for instance - medical librarians 

together to develop their professional skills 

and promoting their interests. Th e Librari-

ans Union of Norway and the Norwegian 

Library Association are collaborating on a 

number of issues.  

Fight over legislation

Organizations on the move

From the rally in 2002, supporting the Library Act: The poster says: “Public 
Library in every Municipality”.  (Photo: Erling Bergan)
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The number of librarians working in 

Norway is somewhere between 2500 and 

3000. Unfortunately there is no exact 

statistics on this, but diff erent sources 

can give us an impretion of where they 

work. 

About 45 percent of qualifi ed librari-

ans working in Norway, are employed in 

public libraries on municipal or county 

level. There are 433 municipalities in 

Norway, each with its own public library. 

About 250 of these muncipal libraries 

have branches, averagely two brances 

per municipality. Only in some of the 

larger cities you fi nd qualifi ed librarians 

working in branches.

One out of fi ve municipal librarians 

are actually library directors! Th is relates 

to the fact that Norway consists of a large 

number of municipalities, and the Nor-

wegian Library Act stating that “all mu-

nicipalities shall appoint a professionally 

qualifi ed chief librarian”. As exemptions 

may be given from this provision, there 

are only between 250 and 300 of the 

municipalities that actually are headed 

by a qualifi ed librarian.

Th e largest employer in the municipal 

sector is Oslo Public Library (Deichman-

ske bibliotek). More than 10 percent of 

A diffi  cult job-market
the qualifi ed librarians in the municipal 

sector work in the public library of the 

nations capital.

About 20 percent of the librarians 

are employed in university and college 

libraries. You fi nd them in 175 diff erent 

units in about 40 diff erent colleges and 

universities all around the country. Th e 

University of Oslo Library is the largest 

employer in this sector. About 20 percent 

of the qualifi ed librarians in the academic 

sector work in this library.

About 15 percent of our librarians 

are employed in school libraries. Not 

many municipalities supply professional 

libraries for primary schools. Most of 

the school librarians in Norway work in 

secondary schools.

About 15 percent of this country’s 

librarians work in specialized libraries, 

including the National library. Th at le-

aves about 5 percent of the librarians in 

other employment in the private sector, 

in jobs that require their professional 

skills but not in traditional libraries. 

In the last decades, some part of the 

job market has always been expanding. 

In the 1990’s the college libraries were 

expanding and recruiting librarians 

from other sectors. In the 1980’s quite a 

number of librarians found employment 

in the documentation and information 

centers of oil companies. 

At the moment, there is no expan-

sion to be seen in any sector. Th e oil 

companies have cut back or closed down 

the centers where librarians worked. 

Th e college and university libraries are 

struggling with tight budgets. And the 

municipal sector as a whole is moaning 

over the pressure from more tasks than 

money being sent their way by the go-

vernment. Many public libraries experi-

ence substantial cutbacks.

Still, there is a widespread belief in 

our profession, that our knowledge and 

skills are more relevant than ever. Th at 

is why the Librarians Union of Norway 

is looking at ways to promote our com-

petance and ease the path for young 

librarians wanting to explore the private 

sector. 

Th e question still remains: Is there 

suffi  cient need, and a willingness to pay, 

for new jobs for librarians – in companies 

and institutions where we previously 

were not present?  
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Librarians themselves will insist we 

are worth quite a lot. At least more 

than we receive on payday. So, what 

do Norwegian librarians get in hard 

cash? What is the level of wages in 

this country? Let us give you some 

What are librarians worth?
fi gures. But keep in mind that income 

must always be related to the level of 

taxes and the cost of ordinary expen-

ses like housing, food, transportation 

and everyday spending. You should 

also take into consideration what the 

government, county or municipality 

gives in return for our tax money. 

Lets say you start off  as a young 

librarian in a public library. It’s your 

fi rst job, and it’s as an ordinary libra-

rian. Your employer, which in this 

case will be the local municipalty, 

has to pay you at least 260 900 Nor-

wegian kroner per year. Th is is the 

case in all municipalities apart from 

Oslo. You fi ns similar starting wages 

for librarians in county libraries and 

hospitals. 

In the capital, wage negotiations 

are done separately. At the moment, 

you get 246 200 Norwegian kroner as 

the lowest starting wage for ordinary 

librarians with no experience. 

If you start off  in a job where the 

government is your employer, the 

absolute minimum wage per year is 

248 900 Norwegian kroner. 

Some of the positions for librari-

ans have provisions for wage increase 

when you reach 2, 4, 6, 8 or 10 years 

of experience. A municipal librarian 

keeping an ordinary position as 

librarian for 10 years, is entitled to 

at least 293 000 Norwegian kroner 

per year. 

Bear in mind that these fi gures 

are minimum levels in ordinary posi-

tions. As an experienced librarian in 

a job that gives you special responsa-

bilities, you can negotiate your wages 

to a higher level. Th is is done in an 

institutionalized manner, mostly 

once a year between representatives 

of the union and the employer. 

Some of the positions for librari-

ans have no formal wage minimum, 

but still relates – in diff erent ways - to 

the general level of their colleagues. 

Th is is the case for municipal library 

directors. A low salary for this posi-

tion – in a small municipality – could 

be about 280 000 Norwegian kroner. 

A high salary for a municipal library 
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director – in a large city - would be 

450 000 Norwegian kroner. 

Librarians in the private sector 

do for the most part get better wages 

than those employed in the public 

sector. However, the actual sums are 

diffi  cult to see, as the negotiations 

often take place between each indi-

vidual employee and their boss. 

When employees in Norway re-

ceive their paycheck, tax is already 

deducted. For most people, about 1/3 

of your income goes to taxes. Th is 

includes both governmental and mu-

nicipal taxes, health insurance and 

payments for minimum retirement 

pension. 

As in most countries, the taxation 

level in Norway is a highly political 

question. In addition, a complex 

set of rules for reducing the level of 

taxation, give the smart and wealthy 

possibilities to pay less tax than many 

ordinary citizens feel they should. 

So what do we use our income to? 

First and foremost: Housing. Buy-

ing a fl at in Oslo these days will cost 

you from 1 to 3 million Norwegian 

kroner. Buying your own house in 

the capital should cost from 3 to 6 

million Norwegian kroner. In other 

cities you find similar prices, but 

somewhat lower. In the coutryside, 

the prices are much lower. Renting a 

fl at in Oslo will cost you from 50 000 

to 150 000 Norwegian kroner per 

year.

Th ese fi gures indicate that interest 

rates for bank loans are extremely 

important to us. At the moment, in-

terest rates in Norway are very low. 

It is not unusual to pay between 3 

and 5 percent interest on a bank loan 

covering 80 % of what you had to pay 

for a fl at or a house. 

What else do we spend money on? 

Well, if you want to buy an ordinary 

new car, you need about 200 000  - 

300 000 Norwegian kroner. A return 

plane ticket from the north to the 

south of Norway could easily relieve 

you of 5 000 Norwegian kroner or 

more. Buying an Oslo metro ticket, 

will cost you 20 Norwegian kroner. 

Food and clothes? A loaf of bread 

maybe 15 kroner. A t-shirt maybe 

100 kroner. Well, you can check the 

rest for yourself... 

In mid-july 2005, 100 Norwegian 

kroner was worth about 12,5 Euro, 

or 15,2 US dollars.  
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Maybe librarians are much of an 

ethical profession by nature. But it 

is not enough to assume ethical per-

formance in the work place. We need 

to have some common guidelines, 

rules or norms, to ensure a predict-

able ethical performance. That is 

why librarians in many countries 

have codes of professional ethics for 

librarians. 

Librarians in Norway have had 

a long way to go, but we are getting 

there now. Attempts to unite the 

organizational puzzle of librarians 

in this country on questions of pro-

fessional ethics, has - until now - not 

been successful. Passing an ethical 

code within the framework of the 

Norwegian Library Association did 

not succeed fi fteen years ago. Th e 

problem was not mainly due to dif-

ference of opinion on the content, 
but on the process. It is not easy to 

uphold professional integrity when 

library owners and employees all 

want to have a say in the matter at 

the same time. 

For a couple of years, the Libra-

rians Union of Norway has worked 

on a new approach, passed at its 

congress in April this year. A set of 

seven norms of professional ethics 

were passed. In addition the congress 

calls upon other organizations for 

librarians to participate in suggesting 

revisions to these norms prior to the 

next congress. 

Pulling together 
when it comes to 
professional ethics

A Council for Professional Ethics 

will be set up, on the basis of sugges-

tions from the same organizations. 

Th e council has no means of sanc-

tion. Th eir purpose is to stimulate 

high ethical standards in librarians 

professional work, by examining 

current ethical dilemmas, promote 

discussions on these topics and as-

sess the ethical norms for librarians 

currently in force. 

In this way, the Librarians Union 

of Norway expects the community 

of professional librarians, divided 

as we may be in different unions 

and organzations, to pull together 

when it comes to ethical standards. 

Th e norms themselves were passed 

unanimously at the union congress, 

and they are expected to meet under-

standing and approval in the library 

community as a whole. 

Th e ethical norms are designed to 

meet standards needed in all kinds of 

libraries. Th ey do not need the appro-

val of library owners or organizations 

representing these, but librarians and 

the union should make sure they have 

legitimacy among all who relate to 

library services and library work in 

any way. 

On the next page we give you an 
English translation of the professional 
ethics for librarians in Norway, as passed 
by the congress of the Librarians Union 

of Norway in April this year.  

Most of the librarians working in Norway 

have graduated from Oslo University Col-

lege. Th e college off ers both Bachelor and 

Master degrees. Each year you fi nd 130 new 

students entering the three year Bachelor 

program in library and information 

science. Th e number of applicants to get in, 

has been relatively steady at approximately 

240 for some years. That is, this is the 

number of applicants having their wish of 

becoming librarian on top of their priority 

list. In addition you fi ns 700 appicants for 

other studies, having library science on 

their priority list – but not on top. 

Th ere is another possibility for those 

who want to become librarians in Norway: 

Th e University of Tromsø. Here you can 

get your Bachelor and your Master degree 

within the framework of a university 

tradition. Many students take courses in 

Documentation Science, but relatively few 

fi nish up with a Bachelor or Master degree 

in library or documentation science. Still, 

this library science community has been 

an important corrective to the traditional 

library education in a more skill-based 

polytechnic college tradition in Oslo.

Limited library courses on college 

level have also been offered in Bergen 

and Kristiansand, both with emphasis 

on the relationship between libraries and 

learning.

Th ere are - of course - also librarians 

who have graduated in other countries, 

working in Norway.  As long as they ma-

nage the Norwegian language and are able 

to deal with users and material where they 

work, this is a welcoming surplus to the 

norwegian-educated librarians.  

Librarians are made in 
Oslo - and in Tromsø

Frode Bakken has been a leading fi gure 

in the Norwegian library community for 

decades. He is also one of the most inter-

nationally oriented librarians we have in 

this country. Without his initiatives, IFLA 

would hardly have chosen Oslo as its venue 

for this years conference.

Bakken has been president of the Nor-

wegian Library Association for many years 

now. In March next year, his time is up. 

Norwegian librarians are wondering: Who 

will benefi t from his organizational talents 

and skills as politician? Will he fi nd other 

ways to work within the library community? 

Will he return full time to his job as college 

library director? Or maybe there are posi-

tions within the IFLA organization fi tting 

Frode Bakken in the near future?  

Where does Frode 
Bakken go now?
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In their daily work, librarians experience 

situations where they have to make choices. 

Most of them are dealt with on the basis of 

professional knowledge. But there are also 

situations where ethics are important in 

order to make the right choice. It is neces-

sary for the library users, our superiors and 

colleagues to be aware of which common 

ethics apply. Th ese professional ethics shall 

contribute to this kind of predictability 

when having to make diffi  cult choices. 

In many situations of professional work 

there may be conflict between different 

ethical norms. Professional ethics do not 

give answers to all these questions. But an 

ongoing discussion on professional ethics 

can contribute in making librarians more 

secure in the choices they make. Th at is why 

these norms are only a part of the work to 

promote high professional ethics among 

librarians. 

Professional ethics for librarians in Norway
Librarians shall encourage end develop good services and 

collections in accordance with the goals applying for the 

institution they are working in.  

Librarians shall maintain and renew their professional 

knowledge, and base their work on available professional 

knowledge.

Librarians shall be independent of any supplier of goods or 

services.

Librarians shall be independent of pressure from individuals, 

groups or organzations.

Librarians shall promote library users access to information 

and litterature, and not censor legal material.  

Librarians shall promote library users equal access to 

information and cultural expressions, regardless of sex, 

ethnic origin, nationality, social status, religion, political 

membership, sexual orientation, functional capacity or age.

Librarians shall ensure that the library users need for literature 

and information are treated with confi dentiality. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Volunteers as library employees?

Every year the municipalities in Norway 

have trouble making ends meet when the 

budget is put together. Th ere is health care, 

social welfare, care of the elderly and disa-

bled, primary school, water, sanitation, and 

– of course – cultural institutions and acti-

vities. Public libraries are among these

Th e latter is not on top of the agenda for 

most politicians. When the same politicians 

lack understanding of the professional work 

behind good library services, odd thoughts 

emerge. Like in the capital Oslo and the 

neighboring municipality of Bærum, both 

run by diff erent shades of right wing poli-

ticians. When wondering whether to cut 

back on library spendings by closing down 

branches, they are torn between keeping 

popular support from the local community 

or keeping the budget. But then they found 

a way out of the dilemma. At least that’s 

what they thought.

It fi rst happened in the suburb of Nord-

tvet in Oslo. A proposal to close down the 

local branch, mobilized people in the com-

munity in support of their library. Th ey 

established a “Friends of the library” orga-

nization. Th e municipality then challenged 

these friends to keep the library going be 

contributing as free voluntary personell. 

Th is proposal was on the table for some 

time. But in the end the library friends saw 

what kind of trouble this would lead them 

and the library into. Th e librarians and their 

union played a major role in the outcome 

of this case. 

Th en it happened again this year, when 

the municipality of Bærum was prepared 

to close down three of its branches. Library 

users and local community organizations 

stood up and fought for their libraries. Th e 

municipality suggested keeping the branch 

in the local community Rykkinn open 

through a joint venture between library 

staff  and volunteers. Th e union and other 

library organizations protested strongly, 

and the issue was in the news for days. Th e 

president of the Librarians Union was on 

television to defend our point of view.

Th e struggle gave som results, in terms 

of a reduced cutback on library staff . But 

using volunteers as staff  is still on, though 

the municipal council emphazised that “the 

voluntary resources shall be a supplement 

to the municipal activity”. Th is arrange-

ment will last until the end of 2006, as a 

trial period. 

At the same time, the municipal council 

in Bærum is looking into how they “to a 

greater extent can stimulate and coordinate 

voluntary eff orts in the municipality, and 

by that contribute to the strengthening of 

welfare services”.

Labor unions are fi ghting this line of 

politics. Partly because it is not right to 

sack staff  on salary in exchange for free 

voluntary manpower. And for the librarians 

union, it is imperative that libraries are not 

reduced to unprofessional lending stations. 

Behind the proposals in Oslo and Bærum, 

there is a lack of understanding what mo-

dern libraries are all about. We need to 

make politicians grasp more of professional 

library work, than what they may see at a 

circulation desk on a quiet morning.   

Reading aloud through the night: The local com-
munity protested in many ways, when Oslo muni-
cipality proposeed to shut down the branch library 
in Nordtvet suburb.  (Photo: Erling Bergan)

Bærum municipal council introduces the use of 
free voluntary  manpower  in three of its library 
branches: Union representative Stine Bye Aarnes
gives thumb down.  (Photo: Erling Bergan)
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Fem ganger er Collina blitt kåret til verdens 

beste i sin bransje; for sine ferdigheter, for 

sin detaljkunnskap, objektivitet og fair play-

innstilling, evnen til å ta kjappe avgjørelser 

og til å vise lederskap og ro under press. 

Lørdag tro han gresset i Italiensk serie A 

for siste gang i nedrykkskampen mellom 

Parma og Bologna. Ingen ting tyder på 

at italieneren, lett gjenkjennelig med sin 

blanke skalle og stikkende blå blikk, er i 

ferd med å forfalle. Evnene og erfaringene er 

udiskutable. Men det internasjonale fotball-

forbundets regelverk er nådeløst: Når man 

er 45, kan man ikke dømme lenger. 

Pierluigi Collinas tilfelle griper rett inn 

i den norske debatten om særaldersgrenser: 

Hvorfor er det automatikk i at en frisk, op-

pegående arbeidsvillig fengselsbetjent på 63 

er dårligere enn en på 48, eller at en offi  ser 

på noen og 60 og med god helse, er mindre 

skikket i tjenesten enn en 52 –åring?

En av de mest seiglivete mytene i vår 

tid er at alder er ensbetydende med sykdom 

og forfall. Forskning tyder imidlertid på at 

variasjonen i helsetilstanden i eldre gene-

rasjoner kan være vel så stor som i yngre. 

Mange av faktorene som fører til uhelse i 

senere år, er ikke faktorer ved alderdom-

men i seg selv, men skyldes først og fremst 

andre faktorer, for eksempel livsstil. Et av 

de viktigste holdepunktene er den solide 

økningen i levealder: Bare i det 20. århundre 

steg gjennomsnittlig levealder vestlige land 

fra førtiseks til nesten åtti år, og utviklingen 

skyldes langt mer enn nedgang i barnedø-

deligheten. 

Heller ikke den mentale utviklingen 

går nødvendigvis på felgen med økt alder. 

Den norske psykologen Sol Seim under-

søkte en gruppe mennesker fra de var 13 

år i 1939, og frem til de fylte 70 år i 1994. 

Seim brukte ulike intelligenstester og en 

personlighetstest som bakgrunn for sine 

konklusjoner. Langtidsundersøkelsen tyder 

på at man utvikler et mer modent følelsesliv 

fra 30- til 70-årsalderen. Alder i seg selv ser 

ikke ut til å hindre at man opprettholder 

sin intellektuelle kapasitet, så sant man 

beholder sin fysiske helse. Seim fant sågar 

at mange 70-åringer gjorde det  bedre på 

testene enn de gjorde som 60-åringer.

Arbeidslivets aldersgrenser er et av 

tidens store paradokser:  For noen tiår 

siden, da vi fortsatt først og fremst var in-

dustriarbeidere, drev tungt kroppsarbeid 

og folkehelsen var dårligere, lå den reelle 

pensjoneringsalderen mye høyere enn i 

dag. I dag, da vi er friskere enn noensinne, 

lever lengre og det tunge kroppsarbeidet har 

langt mindre omfang, skal vi på død og liv 

raskere ut av yrkeslivet uten at det alltid er 

noen synlig grunn til det. I off entlig sektor 

er rundt 30 til 40 prosent av de yrkesaktive 

omfattet av særaldersgrenser. I privat sek-

tor gjelder det åtte prosent av ansatte med 

tjenestepensjon.

Det tenderer sterkt mot aldersdiskri-

minering dersom en dyktig medarbeider 

utelukkende på grunn av å ha nådd en viss 

alder, må avslutte et arbeidsforhold. Det et 

uttrykk for generalisering av menneskelige 

egenskaper og uforenlig med verdier som 

individualisering og valgfrihet. Vi kan i 

det minste være fair og innrømme friske, 

motiverte arbeidstakere lov til å jobbe så 

lenge de utfører sitt arbeid til glede for 

fellesskapet. 

Derfor ber vi FIFA beholde senior 

Collina og oppfordrer samtidig norske 

arbeidslivsmyndigheter: Gi aldersgrensene 

rødt kort!   

Gi aldersgrensene rødt kort!  

Åsmund Lunde
Direktør
Senter for seniorpolitikk

Lørdag 18. juni måtte verdens beste fotballdom-
mer, Pierluigi Collina, forlate den internasjonale 
fotballarenaen for godt. Ikke fordi han brått er ute 
av stand til håndtere dommerfl øyta, men fordi 
han fyller 45. Fotballspillere og supportere over 
hele verden er i stuss: Hvorfor i all verden har in-
ternasjonal fotball en særaldersgrense som auto-
matisk gir 45-årige dommere rødt kort? 

Er verdens beste fotballdommer Pierluigi Collina 
uegnet til å dømme fordi han har nådd 45 år? 
Åsmund Lunde vil gi aldersgrensene rødt kort. I 
mellomtiden kan Collina kanskje fortsette med å 
skrive bøker?
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Alltid
de beste bøkene

Biblioteksentalen tilbyr deg det beste fra alle forlag – alltid.
Vi er 100% forlagsuavhengige, og har et nært samarbeid

med forlagene, norske så vel som utenlandske. Dermed

kjenner vi nye utgivelser lenge før de kommer, til glede

for deg som kunde. 

Handler du hos Biblioteksentralen, slipper du å forholde

deg til fakturaer hist og her. Du får alt på én faktura! Det gir

oversikt og kontroll – og betyr hyggelige kostnadsbe-

sparelser. Bliblioteksentralen gir deg en enklere hverdag!

Har du spørsmål om våre tilbud, ta kontakt med oss!

22 08 34 00 - www.bibsent.no - bs@bibsent.no

Vikingen som brakte 
IFLA-konferansen til Oslo

Frode Bakken - for anledningen med vikinghjelm 
- venter på kunngjøringen av vertsby for årets 
IFLA-konferanse, under konferansen i Jerusalem 
for fem år siden. (Foto fra video: Erling Bergan)

Frode Bakken har vært NBF-leder lenger enn noen annen i vår tid. 

Og han er en av de mest internasjonalt orienterte bibliotekpolitikere 

vi har hatt. Denne kombinasjonen gjorde det naturlig for ham å ivre 

for at IFLA-konferansen skulle komme til Oslo i 2005.

Det var på slutten av nittitallet de første initiativene ble tatt. 

IFLAs ledelse måtte bli kjent med muligheten og se positivt på 

dette alternativet. Et arrangement i hjertet av byen – det var ett av 

de viktigste salgsargumentene. Og Spektrum og Plaza ligger virkelig 

sentralt, i motsetning til mange andre arrangørbyer som benytter 

konferansesentra litt utenfor bykjernen. 

En viktig forutsetning for at IFLA lyttet til forslaget, var selvføl-

gelig at Norge i årevis har vært aktiv i IFLA. Vi har hatt presidenten 

to ganger (Wilhelm Munthe 1947-51 og Else Granheim 1979-85). 

Vi har hatt folk i de ledende organene, nå med to personer i Gover-

ning Board og Professional Committee: Torny Kjekstad og Sissel 

Nilsen. I tillegg har vi alltid hatt medlemmer i de ulike seksjoners 

Standing Committees. 

Så her er det mange som har spilt på lag. Men at vedtaket i IFLAs 

ledelse om å gi årets arrangement til Oslo har alle kjennetegn på ef-

fektiv Frode Bakken-lobbyisme, skulle det ikke herske noen tvil om. 

Da vedtaket ble fattet under IFLA-konferansen i Jerusalem for fem 

år siden, var Frode blant de første som ble orientert. En vikinghjelm 

var skaff et for anledningen (hadde NBFs generalsekretær Tore Kr. 

Andersen den med hjemmefra, med tro på at de ville trenge den 

…?). Da kunngjøringen nærmet seg, tok Frode Bakken hjelmen på, 

så ingen skulle være i tvil om hvilken vei det bar. 

Neste vår er det landsmøte i NBF, og Frode Bakken har signali-

sert ganske så klart at hans formannstid nå er over. Det åpner for to 

store person-spørmål: Hvem kan bli ny leder i NBF? Og ikke minst: 

Hvordan sikre at Frode Bakkens talent som organisasjonsmenneske 

og politiker blir benyttet til beste for bransjen også i framtida?

Det er ikke unaturlig om IFLA ser seg tjent med hans tjenester, 

i en eller annen posisjon. Selvfølgelig vil Frode selv benekte å ha 

ambisjoner i den retning, det er jo det man gjør i en slik situasjon. 

Spørsmålet er om det er andre i det norske bibliotekmiljøet, med 

aktivitet og innfl ytelse i IFLA, som kjenner sin besøkelsestid?  



 Side 25Bibliotekaren 8/2005

Fungerende BF-leder Hanne Brunborg har kommet med et 

viktig innlegg om dette i tidsskriftet ”Skolelederen”. Vi gjengir 

det her: 

Det er behov for å rydde noen uklarheter av veien når det gjelder 

utlysing og tilsetting av bibliotekarer i skolen, da vi ser veldig 

varierende praksis både i utlysningstekst, innstillings- og tilset-

tingspraksis og lønnsnivå. Vi vil gjerne bidra til at dette heretter 

blir enklere.

En fagutdannet bibliotekar er en som har:

• Godkjent bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo eller Univer-

sitetet i Tromsø. Det vil si en cand.mag. grad med minimum 40 

vekttall bibliotek- og informasjonsvitenskap eller en bachelorgrad 

med minimum 120  studiepoeng bibliotek- og informasjonsviten-

skap. Det vanligste er at bibliotekaren har minst 60 vekttall/180 

studiepoeng av disse fagene.

• Tilsvarende utenlandsk utdanning.

Bibliotekaren fra Høgskolen i Oslo har da gjennomgått et stu-

dium bestående av tre emnekretser (se også http://www.jbi.hio.

no/bibin/) :

• Bibliotek og samfunn - med samfunnsfaglig metodegrunnlag

• Litteratur og bruker - med humanvitenskapelig metodegrunn-

lag

• Kunnskapsorganisasjon og gjenfi nning - med metoder og red-

skaper fra matematikk og informatikk

Det utdannes ca 100 bibliotekarer hvert år fra HiO.

Bibliotekaren fra Tromsø har fl g studieprogram (se også http://uit.

no/humfak/bachelor/6): 

”Dokumentasjonsvitenskap omfatter teoretiske og praktiske studier 
av medier som lyd, skrift eller bilder, analoge og digitale medier, 
dokumenter som taler, konserter, bøker, fi lm, hjemmesider, male-
rier og institusjoner som bibliotek, arkiv, museer, kulturhus, skoler, 
massemedier, internett etc. Dokumentasjonsvitenskap er studiet av 
hvordan mennesker bruker forskjellige medier til å kommunisere med 
og derved skaper dokumenter. Videre studeres hvordan dokumenter 
anvendes og ev. organiseres for bruk i dokumentinstitusjoner.”
Studiet er nå under revisjon, det utdannes ca 10-15 bibliotekarer 

hvert år fra UiTø. 

Det er dermed utdanningsinstitusjonene i Oslo og Tromsø som 

har fullstendige 3-årige studier og som godkjenner bachelorut-

danning for bibliotekarer.  Når en lyser ut en bibliotekarstilling og 

ønsker en fagutdannet bibliotekar, er det denne kompetansen en 

må etterspørre.

Det fi nnes studietilbud i bl.a. Agder og Bergen som har bl.a. ettårige 

studier i bibliotekfag, men dette er etter- og videreutdanningsstu-

dier og utgjør ikke en fullstendig bibliotekarutdanning.

Vanlig avlønning for fagutdannede bibliotekarer i skolen er kode 

8451 Avd.leder Bibliotek i kap.5. Her kan det være avvik i kom-

binasjonsbibliotek, der biblioteksjefen er faglig og administrativ 

leder.  

Hva er en bibliotekar?
Eller: Hvordan sikre at skolen får den 
kompetansen som en etterspør? Aldri

sent ute 

22 08 34 00 - www.bibsent.no - bs@bibsent.no

Som bruker av BS-online er du til enhver tid oppdatert.
BS-online er den største og eldste nettbokhandelen for

biblioteker i Norge. Vi jobber kontinuerlig med å

videreutvikle nettbutikken slik at du skal få en enklere

hverdag. Bruker du Bibliofil, kan du nå glede deg over

nye, viktige funksjoner som f.eks.: Unngå dubletter ved

suppleringskjøp på produkter uten ISBN ved å angi et

lokalt tittelnummer. Du kan også angi lokal plassering i

avdeling, plass og hylle allerede ved bestilling! Har du

spørsmål om våre tilbud, ta kontakt med oss!

Velkommen til BS-online, ditt viktigste arbeidsverktøy!



Side 26 Bibliotekaren 8/2005

Bibliotekarens 
kryssord nr. 08

Løsningen sendes innen 24. august til:  Bibliotekaren, Runnen 4, 6800 Førde

Navn:  ________________________________________________________

Adresse:  ________________________________________________________

Forrige måneds vinner:
Cecilie Butenschøn Mariri, Harare, Zimbabwe
Premien er sendt i posten. Gratulerer!

Rett løsning på forrige måneds oppgave:

Premien er fem Flax-lodd.  Vinner kunngjøres i neste nummer.
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Torsdag 15. september arrangeres et semi-

nar med fl erkulturelt fokus på Stavanger 

bibliotek. Tema er ”Verden i folkebiblioteket 

- globale og lokale møter”. 

På seminaret kan du høre Aud Jorunn 

Aano innlede med ”Kulturelle og språk-

lige møter - hvorfor biblioteket”, hvoretter 

Knut Nærum skal erklære Sølvberget som 

rasismefri sone. Mansur Raji lanserer boka 

”Alrahams smerte” og Rami fra Nablus spiller 

oud, arabisk lut. Sharia Kahn fra Flyktnin-

gehjelpen vil snakke om ”Bibliotek, språk og 

integrering”. Vi får presentert en gjendikt-

ning av den palestinske poeten Fadwa Tu-

quans ”Treet og fuglen”. Det blir premiere 

på fi lmen ”Import/eksport” og møte med 

forfatteren og fi lmskaperen Khalid Hus-

sain. Sosialantropolog Marianne Gulle-

stad vi l snakke om 

”Språklige minoritets-

grupper - litteratur, 

identitet og samfunns-

engasjement”, mens vi 

til slutt skal bli kjent 

med Ardashir Esfan-

diaris oversettelse til 

persisk av Trond Berg 

Eriksens bok ”Tidens 

historie”. 

Sølvberget blir rasismefri sone
- Et moderne folkebibliotek i et moderne 

kunnskapssamfunn må formidle kunnskap 

og by på innhold som står i forhold til den 

tiden vi lever i, sier bibliotekleder Anne Torill 

Stensberg Lura ved kultur- og faktabiblio-

teket i Stavanger bibliotek, og legger til: - Vi 

ønsker å gjøre Sølvberget til en rasismefri 

sone. Dette gjør vi for å utfordre våre egne 

holdninger til brukerne. Samtidig ønsker 

Stavanger bibliotek å formidle kunnskap og 

kultur på mange språk og på ulike nivå. Sta-

vanger bibliotek har i dag litteratur på over 

40 språk for både barn og voksne. 

Seminaret arrangeres i samarbeid med 

Rogaland fylkesbibliotek og som en del av 

litteraturfestivalen Kapittel 05. Seminaret 

koster kr 850, inkl. lunsj. 

For mer informasjon, kan du gå til:

http://www.stavanger-kulturhus.no/.  

I forbindelse med et bibliotekseminar i Stavanger i midten av september, 
vil Knut Nærum erklære kulturhuset Sølvberget som rasismefri sone. 
Biblioteket utgjør en vesentlig del av  Sølvberget. (Foto: Erling Bergan)



Etter mange år i markedet har vi innhentet mye kunnskap og gode rutiner som finnes hos
bibliotekansatte. På best mulig måte har vi forsøkt å gjøre dette om til god funksjonalitet i
Tidemann. Bibliotekprogrammet fungerer like fint på et skolebibliotek, som til folke- og 
fagbibliotek. Du får et meget godt verktøy rettet mot katalogisator, skranke og publikum.
Du kan velge å ha Tidemann installert på egen server, eller leie serverplass av oss til en
meget gunstig pris. Vi skaffer deg selvsagt de produktene du trenger til ditt bibliotek til
meget gode priser. I tillegg får du alltid god service !

Til deg som allerede er Tidemann-bruker, 
har du fortalt dine lånere om funksjonen 
MINE LÅN...?

Klikk...

...og du finner noe 
interessant!

Postboks 9102,  3006 Drammen   T l f :  32 88 70 10   Fax :  32 88 58 55   www.b ib l iotekserv ice .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

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! 

Ledig stilling som Biblioteksjef

Aurskog-Høland kommune vil straks lyse ut stilling som 
biblioteksjef. Fullstendig utlysningstekst vil være tilgjenge-
lig på kommunens hjemmeside www.ahk.no fra 10. august. 
Søknadsfrist 31.08.2005. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Tor Tvet-
haug, 63 85 26 04 el. e-post tor.tvethaug@ahk.no.

Aurskog-Høland kommune
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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
Astrid Kilvik
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon:  73 55 91 25
Epost:  astrid.kilvik@hist.no

Møre og Romsdal
Gro J. Sandvik Fegth
Fræna vidaregåande skole
Telefon:   71 26 64 20
E-post:  fvgsbib@online.no

Fungerende leder: Hanne Brunborg 
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
Norge.no
Telefon:   57 65 50 14
E-post:    marit.mellingen@norge.no

Hordaland
Hanne Fosheim
Universitetet i Bergen
Telefon:   55 97 92 00
E-post:  hanne.fosheim@isf.uib.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
Carl Bodenhagen
Bamble folkebibliotek
Telefon:   35 96 56 56
E-post:  carl@bamble.folkebibl.no

Leder  (permisjon til 29/9-05)
Monica Deildok
Tlf.  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder  (fungerende leder til 29/9-05)
Hanne Brunborg
Gol bibliotek 
Tlf.  mobil:  99 69 64 80
E-post:  hanne.brunborg@bibforb.no

Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik 
     og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

Vestfold
Marit Bunæs Gossner 
Horten bibliotek
Telefon:  33 08 53 25
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
Marianne Thorsen
Borg videregående skole
Telefon:   69 97 31 12
E-post:  marianne@borg.vgs.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

Felles markering 
under IFLA-møtet
Bibliotekarforbundet har i sine 

12 første leveår hatt et begrenset 

internasjonalt engasjement. Kon-

takten med våre søsterforbund 

i Danmark og Sverige har vært 

viktigst. Det har så langt ikke 

vært aktuelt å melde BF som 

organisasjon inn i IFLA, med alt 

det innebærer av ekstra arbeid 

og utgifter. 

Kontakten med dansk og 

svensk BF har gitt oss mange nyt-

tige impulser, og vist at problem-

stillingene vi står overfor har mye 

til felles. Bibliotekstruktur, utdan-

ning, forhold mellom offentlig 

og privat, utvikling av lønnsfor-

handlinger, organisasjonsforhold, 

- her er det mye vi kjenner igjen 

hos hverandre. Vi lever alle i libe-

raliserte sosialdemokratier med 

sterke fagforeningstradisjoner.

Bibliotekarer i andre land 

vil sikkert også fi nne gjenkjenn-

bare trekk. Men det er slett ikke 

uvanlig å anse at de skandina-

viske land har noe felles som 

gjør dem annerledes fra resten 

av verden. ”Den skandinaviske 

velferdsmodellen” er et begrep. 

Også fagforeningstradisjoner og 

bibliotekhistorie er likeartet. 

Dette er bakgrunnen for at 

Bibliotekarforbundet har inngått 

et samarbeid med sine søster-

forbund i Sverige og Danmark 

om felles markering under årets 

IFLA-konferanse i Oslo. Det 

er ikke snakk om å slå på stor-

tromma, men allikevel et ikke 

ubetydelig løft for en organisasjon 

av vår størrelse. 

Det dreier seg om en stand i 

utstillingsområdet i Spektrum, 

fra søndag 14. august til onsdag 

17. august. Det er utarbeidet en 

egen brosjyre for anledningen og 

en egen roll-up (gjengitt til høyre 

her). De enkelte forbund bringer 

sitt eget materiell i tillegg, og 

standen bemannes med represen-

tanter fra alle tre forbund.

Hensikten med standen er å 

ha et utgangspunkt for å fortelle 

kollegaer om fagforeningsrabeid 

for bibliotekarer i de skandina-

viske land. Samtidig ønsker vi å 

høre hvordan de gjør tilsvarende 

arbeid i andre land. Dette er en 

gyllen anledning til å kunne få 

vite mer om fagforeningsaktivitet 

for bibliotekarer i land som Sin-

gapore, USA, Portugal, Nigeria, 

Frankrike, New Zealand, Estland 

eller Mexico. 

Selv om IFLA-konferansene 

i stor grad samler bibliotekledere 

og spesialister, vil det også være 

en del folk som har kjennskap til 

eller befatning med fagforenings-

arbeid. For vårt eget BF vil IFLA-

dagene i Oslo også gi anledning 

til refl eksjon omkring forbundets 

internasjonale engasjement. Vi 

kan også bli kjent med hvordan 

forholdet mellom faglig engasje-

ment og fagforeningsaktivitet blir 

håndtert i ulike land. 

Den skandinaviske BF-marke-

ringa under IFLA-møtet er støttet 

av Nordisk kulturfond, noe som 

gir en begrenset belastning på 

vårt eget forbunds budsjett. For-

bundsstyret vil i løpet av høsten 

evaluere denne aktiviteten, både 

økonomisk og innholdsmessig. 



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-blad

Sitatet:
”Vi har som ambisjon å bli like gode på fi lm som våre naboland. 20 langfi lmer bør 
produseres hvert år, og 25 prosent av kinobesøket skal være på norske fi lmer. Det inne-
bærer at produksjonsstøtten må økes, og at vi styrker regionale fi lmfond, og etablerer 
en egen innkjøpsordning for norske fi lmer til folkebibliotekene.”

Stortingsrepresentant Magnar Bergo (SV) i et innlegg, skrevet sammen med Trond Giske 

(Ap) og Eli Sollied Øveraas (Sp), om Kulturløftet, i Laagedalsposten 13. juli 2005.  De tre 

partiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet står bak Kulturløftet, som dermed kan bli  

en ny regjerings kulturpolitikk etter høstens valg.


