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Biblioteket som forskerfabrikk
Harde fag fenger ikke helt hos myke bibliotekarer. Er det en fordom, en 
myte eller noe som dessverre er sant? Vel, ved Stange bibliotek har de i hvert 
fall bestemt seg for å gjøre noe med det. Under Forskningsdagene tar de 
skoleklasser inn i biblioteket, gir dem et kobbel med høgskolestudenter som 
veiledere og lar dem få lage periskop, skyte opp raketter og sette sammen 
DNA-koder med seigmenn og tannpirkere. 
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Lederen har ordet

Utdanning og yrke i takt?

Her er det minst like mange spørsmål som 

svar. Men for oss som fagforening er det 

grunnleggende viktig at utdanningen gir 

en yrkesfaglig basis som er konkurranse-

dyktig i arbeidsmarkedet, både på kort og 

lengre sikt. 

Har dagens studenter den nødvendige 

basisen for å få en trygg og god start på 

yrkeslivet som bibliotekar?

Ivaretar utdanningen bredden av ut-

fordringer som studentene møter enten 

de får jobb i privat, kommunal eller statlig 

sektor?

Får de dybdekompetanse nok til å 

kunne konkurrere med søkere med annen 

utdanningsbakgrunn, enten det gjelder 

litteraturformidling, vevpublisering eller 

annet?

Kan de nok til at vi ser konturen av 

morgendagens bibliotekledere?

Bibliotekarforbundet deltok på et tanke-

vekkende seminar i juni om bibliotekarut-

danningen. Seminaret viste at det er ulike 

oppfatninger og forventninger omkring 

både innhold og struktur. Det var også 

diskusjon omkring hva som er ”kjernen” i 

faget, er det summen av ”litt om alt” som 

utgjør kjernen eller er det det som skiller 

bibliotekarutdanningen fra andre fag, dvs 

kat./klass./kunnskapsorg.?

Leif Lørring fra Danmarks biblioteks-

skole i København var krystallklar i sin 

oppfatning av fremtidens utdanning. Han 

mente at profesjonens kjennetegn nettopp 

er ”den bibliotekariske tenkning”, som bl.a. 

innbefatter kunnskapsorganisasjonsfagene. 

Dette fokuset rundt kunnskapsorganisa-

sjon som kjerne vil være bibliotekskolens 

strategi, med en videreutvikling i kryssfeltet 

mellom teori/forskning og praksis. Han 

spådde også at i Danmark vil det om 10 år 

være 90% av studentene som er kandida-

ter/tar mastergrad, dvs som studerer mer 

enn 3 år. 

Dette er en trend som Høgskolen i 

Oslo og Universitetet i Tromsø bør arbeide 

s eriøst med, fordi dette henger tett sammen 

med utviklingen på arbeidsmarkedet. Selv 

om det er relativt lav arbeidsledighet her i 

landet, har vi sett at det er liten mobilitet 

i vårt yrke og få ledige jobber. Veksten 

i arbeidsplasser kommer ikke innenfor 

våre tradisjonelle sektorer, derfor er det 

også en god grunn til å tenke nytt på dette 

området.

Vi ser i tillegg en bekymringsfull ut-

vikling der arbeidsgiverne etterspør annen 

utdanning/bakgrunn i jobber som vi opp-

lagt ville defi nert som bibliotekarjobber, 

jfr Tromsø-saken, Nasjonalbiblioteket, 

rådgiver i Vestfold fylkesbibliotek m.m. 

Denne utviklingen bekrefter behovet for 

mer spesialisering eller fordypning.

Vi ser også at bibliotekarer kan bli 

lønnsmessige tapere ved lønnsfastsetting, 

for det kreves jo ”bare” 3-årig utdanning. 

Det er ingen system for godskriving av 

andre fag, så selv om vi i praksis - som de 

som kan ”litt om alt” - drar nytte av det 

meste av tilleggsutdanning, kan arbeids-

giver velge å se bort fra dette. Et 4-5-årig 

utdanningsløp, som kanskje også ga mulig-

het til å integre slik tilleggsutdanning,  ville 

i slike sammenhenger heve statusen vår 

og gjøre lønnsmessige sammenligninger 

enklere.

Allmennlærerutdanningen er jo nå 

4-årig, med en bachelor basert på fag men 

med et ettårig påbygningsfag i pedagogikk 

for å få undervisningskompetanse. Dette 

er en bevisst del av en strategi for å vri 

utdanningen fra formidling til veiledning. 

Kanskje trenger vi bibliotekarer en påbyg-

ning i pedagogisk veiledning også? På se-

minaret ved høgskolen ble bl.a. IKT-fagets 

rolle i utdanningen etterlyst, skal det være 

et redskaps- og hjelpefag eller en integrert 

del av utdanningen? Bør det være krav om 

IKT-forkunnskaper ved opptak til studiet? 

Hva med markedsføring og brukerunder-

søkelser som grunnlag for å utvikle nye 

og bedre tjenester? Hvordan blir praksis-

perioden integrert i utdanningen? Bør det 

være mer fokus på vurdering og veiledning 

av studenten?

I dag er det ingen faste fora for en dialog 

mellom utdanningene, organisasjonene og 

arbeidsgiverne om bibliotekarutdannin-

gens innhold og struktur, på tross av at vi 

lever i en daglig symbiose. Det er uheldig 

og gjør at profesjonens samfunnsmessige 

plass blir utydelig. 

Ps.: Nå takker jeg for meg i denne spal-

ten! Mitt halvår som ”fungerende” er over, 

og jeg ønsker Monica velkommen tilbake, 

hun får visst nok å gjøre… Rent praktisk vil 

hun jobbe i 50% stilling fram til 15. mars. 

Jeg blir da i samme periode ”arbeidende” 

nestleder i 40% stilling, så helt slutt på mine 

oppgaver for BF blir det heldigvis ikke.

Hanne Brunborg
Fungerende forbundsleder
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Tekst & foto
Erling Bergan

Etter sedvanlig godkjenning av dagsorden 

og referat fra tidligere møter, var det revi-

sjon av budsjett for inneværende år som var 

første sak. Det opprinnelige budsjettet for 

2005 ble vedtatt av landsmøtet i 2003. Etter 

hvert som forutsetningene endrer seg, må 

det foretas justeringer både på innteks- og 

utgiftssida. Siste skjedde dette i november i 

fj or. Men nå ble det altså tatt en siste juste-

ringer ved inngangen til andre halvår. 

Forventet kontingentinngang er al-

lerede justert opp fra 3,4 millioner til 3,7 

millioner, og nåværende forbundsstyre 

turte ikke å regne med enda mer, selv 

om prognosene kan tyde på at vi ender 

100.000-150.000 kroner over budsjett. 

Ellers var det inntekter fra OU-fond som 

måtte oppjusteres dramatisk, pga hvordan 

avtalen om OU-midler nå slår ut. Den 

opprinnelige summen på 150.000 kroner er 

nå endret til 295.000. På utgiftssida er det 

spesielt advokathonorar som styret oppda-

ger at stadig ikke er budsjettert høyt nok. 

Den landsmøtevedtatte summen på 80.000 

kroner har nå vokst til 250.000 kroner. 

Dette er et resultat av at arbeidslivet har 

hardnet til og at fl ere av våre medlemmer 

merker eff ekten av det.

Så var det noen utvalg som skulle ned-

settes. BF har alltid vært tilbakeholden 

med å opprette utvalg, komiteer, råd og 

arbeidsgrupper. Kanskje litt for tilbake-

holden. For det gir unektelig et ekstra løft 

for et arbeidsområde, og det fører gjerne 

til noen ekstra tiltak, at noen føler ansvar 

for å se spesielt på det. Nå gjaldt det først 

verving på stats-

s ek toren .  En 

arbeidsgruppe 

ble nedsatt for 

å ”utarbeide en 

handlingsplan 

for verving av medlemmer fra statssekto-

ren”. Planen skal inneholde konkrete forslag 

til kort- og langsiktige tiltak for å rekruttere 

og beholde statsansatte som BF-medlem-

mer, samt angi ansvarsforhold og bud-

sjettmessige konsekvenser. Arbeidsgruppa 

skal jobbe fram mot styremøtet i desember 

2005. Som medlemmer av gruppa ble valgt 

Astrid Kilvik (forbundsstyret) som leder, 

Morten Haugen (forbundsstyret), Elin 

Linge Hermansson (Høgskolen i Hedmark) 

Styremøte på ettersommeren

Det var tid for å revidere budsjettet, nedsette et par utvalg, opprette et nytt 
råd og avklare en del forhold rundt et fl erårig prosjekt. Kort sagt: Forbunds-
styrets møte 29. august innholdt en rekke saker som vi vil se konsekvensene 
av i lang tid framover. 

E l i n  L i n g e  H e r -
m a n s s o n  ( H ø g -
skolen i Hedmark) 
er med i en ny ar-
beidsgruppe som 
forbundsstyret har 
nedsatt for å lage 
verveplan på stats-
sektoren.
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og Kari Elin Røyrane 

(Høgskolen i Bergen).

Det neste utval-

get skal jobbe i et litt 

lengre perspek t iv : 

”Rådgivende tariff ut-

valg” ble oppnevnt for 

inneværende tariff pe-

riode, med forbunds-

leder som utvalgets 

leder, og videre med 

Margunn Haugland 

(KS-sektoren), Roger 

Dyrøy (staten), Anita 

Haukvik (NAVO) og 

Barbro Bakken (Oslo 

kommune) som med-

lemmer. De skal fange 

opp a k t uel le  pro-

blemstillinger innen 

de ulike tariffområ-

dene, fremme saker 

t i l  forbundsst yret , 

stimulere til debatt 

omkring lønns- og ta-

riff spørsmål gjennom 

artikler i Biblioteka-

ren og komme med 

innspill til tariffkrav i forbindelse med 

lønnsoppgjøret. 

Noe av det mest spennende forbunds-

styret har satt tenna i, og samtidig noe 

av det vanskeligste å få fasong på, er noe 

de betegner som ”prosjektet”. Det dreier 

seg om måter å få bedre kjennskap til 

bibliotekarstanden, arbeidsmarkedet og 

bibliotekarers muligheter for å bekle nye 

jobber, vinne nytt terreng med den kom-

petansen vi har. At dette er viktig arbeid 

for en fagforening er det ingen uenighet 

om. Men hva som egner seg til å settes 

opp som et eget prosjekt, er vanskeligere 

å få tak på. Styremøtet i august bidro hel-

digvis til at saken kom et steg videre. Nå 

er det avklart at AU og sekretariatet skal 

arbeide videre med ”kartleggingsdelen” 

av prosjektet, fram mot neste styremøte i 

oktober. For styret var noenlunde i stand 

til å beskrive hva som burde kartlegges, 

men hadde vesentlig større vansker med 

å beskrive hva som skulle utføres som 

prosjekt deretter. 

Så passerte forbundsstyret en liten 

milepæl, da de opprettet Yrkesetisk Råd 

for første gang i både BFs og yrkesgrup-

pas historie. Medlemmer ble Stig Elvis 

Furset (Rygge bibliotek), Andrea Gaarder 

(Lambertseter videregående skole), Liv 

Brynhild Aspaas (Universitetsbiblioteket i 

Trondheim), Tine Dahl (NRK Biblioteket) 

og Stine Eklund (Asker bibliotek).  Her er 

det en god spredning på bibliotektyper og 

arbeidssituasjoner, noe som var et viktig 

poeng i forslaget, samtidig som det skulle 

være bibliotekarer med god vurderingsevne 

og integritet. Tre av fem er medlemmer av 

Biblbiotekarforbundet, mens Tine Dahl er 

medlem av NTL og Liv Brynhild Aspaas 

er medlem av Forskerforbundet. Rådet er i 

denne omgang opprettet for ett år.

En spennende – om ikke alltid like 

oppløftende – diskusjon om BF-tiltak i for-

bindelse med håndtering av dispensasjoner 

under biblioteklova, ble innledet av fun-

gerende forbundsleder Hanne Brunborg. 

Hennes engasjement og kunnskaper på 

dette området er imponerende. Nå dreier 

det seg blant annet om å undersøke om 

forskriftenes § 4, om unntak fra kravet om 

bibliotekfaglig utdanning for biblioteksjef 

i særlig store kommuner kan være i strid 

med intensjonene i lovens § 5. Det dreier 

seg også om ABM-utvikling ivaretar krav 

i forvaltningsloven og normal saksbehand-

ling når de stiller så begrensede krav til 

dokumentasjon fra kommuner som søker 

dispensasjon på basis av forskriftenes § 

4. Manglende utlysning av biblioteksjef-

stillinger er også noe BF vil se på i tida 

framover.

De som får lønn fra BF måtte på gangen 

under neste sak, for da skulle forbunds-

leders lønn fastsettes. Og resultatet ble en 

heving fra 385.000 kroner til 395.000 kro-

ner. Senere i høst skal de andre ansatte i BF 

forhandle med forbundets økonomiutvalg 

om sine lønninger.

Som siste sak på det ordinære kartet, 

var det orientering om BFs aktiviteter 

under årets IFLA-konferanse. Erfaringene 

var gode, samarbeidet med BF i Sverige 

og Danmark var fruktbart, og økonomien 

var under kontroll. Endelig regnskap for 

herligheten skal legges fram på neste 

styremøte.

Under de avsluttende referatsakene 

kunne Hanne Brunborg orientere om fl ere 

saker med stillingsturbulens. En av sakene 

hadde pågått i fl ere år, men hadde nettopp 

funnet sin løsning, noe både rådgiver Th or 

Bjarne Stadshaug og leder Hanne Brunborg 

fi kk velfortjent ros for. Ellers kunne konsu-

lent Eva Trønnes melde om medlemsvekst, 

hovedsakelig på grunn av god verving av 

studentmedlemmer ved semesteroppstart 

på Bislet. BF har nå 1430 medlemmer.  

Barbro Bakken (Deichmanske bibliotek) er oppnevnt 
i BFs nye rådgivende tariff utvalg, som skal fange opp 
aktuelle problemstillinger, debattere og komme 
med innspill innen de ulike tariff områdene.
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Vi ser det allerede fra utsiden. Et stort rødt 

banner på veggen forkynner at biblioteket 

er en del av Forskningsdagene. Og inne i 

biblioteket, helt innerst mellom reoler med 

fagbøker, sitter en av tre skoleklasser som 

biblioteket har besøk av i dag. På bordene 

foran dem er det fullt av tomme brusfl asker, 

kraftig tape, saks og papir. To lærerstuden-

ter går rundt med hvite frakker der det står 

”Vitensenteret Innlandet” på ryggen. 

De hjelper elevene med å dele fl asker i 

to, og tape sammen en hel og en halv fl aske. 

Papiret klipper de til å se ut som rakett-

vinger, og fester dem rundt den ene enden. 

Vann fylles halvt opp i den hele fl asken. 

Korken skrus til. Når alle har gjort dette, 

går de i samlet fl okk til idrettsbanen for å 

skyte de selvlagede rakettene til værs. 

En liten utskytingsrampe i tre er sne-

kret sammen på forhånd, og lærerstuden-

tene fi nner fram en trykkluftkompressor 

med en syntetisk vinkork i enden der 

lufta kommer ut. Bruskorken tas av en 

rakett-f laske, og vinkorken settes inn i 

stedet. Flaska legges på utskytingsrampen 

og kompressoren settes på. Fem! – Fire! 

– Tre! – To! – En! Og der føyk fl aska av 

gårde, sikkert 70-80 meter. Overraskende 

langt, syntes de f leste av oss. Barna er 

strålende fornøyd med denne blandingen 

av kunnskap og action. Neste fl aske. Fem! 

– Fire! – Tre! – To! – En! Denne gikk enda 

lenger, over en hekk på den andre siden av 

idrettsbana. 

Jeg ber en lærerstudent forklare meg 

hvorfor fl askene går så langt. Hun tar det 

grøvste, og en del unger følger med. Noen 

prøver å hjelpe til med forklaringa. Selv 

om ikke alt er forstått, har de sett hvordan 

det virker, og de har forstått at det kan 

forstås…

Bibliotekar Per Olav Sanner bivåner det 

hele. Det er ikke første året han gjør det. 

Han er primus motor bak bibliotekets sat-

sing på Forskningsdagene. Vi spør hvorfor 

biblioteket involverer seg i dette.

Biblioteket som forskerfabrikk

Tekst & foto
Erling Bergan

På Stange slår de et slag for realfagene

Harde fag fenger ikke helt hos myke bibliotekarer. Er det en fordom, en myte 
eller noe som dessverre er sant? Vel, ved Stange bibliotek har de i hvert fall be-
stemt seg for å gjøre noe med det. Under Forskningsdagene tar de skoleklasser 
inn i biblioteket, gir dem et kobbel med høgskolestudenter som veiledere og 
lar dem få lage periskop, skyte opp raketter og sette sammen DNA-koder med 
seigmenn og tannpirkere. 

Cape Stange? Raketter bygd på biblioteket sendes 
ut over idrettsbana. 
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- Vi ble utfordret av Høgskolen i Hed-

mark, som har holdt på med Forsknings-

dagene siden midten av nittitallet. Her på 

biblioteket jobber det fl ere ”skaprealister”, 

som kanskje kunne ha blitt ingeniører hvis 

de ikke ble bibliotekarer. Så vi fant ut at 

dette var midt i blinken for oss. Vi brenner 

litt for realfagene. Og det er allment kjent at 

det er sviktende rekruttering til realfagene. 

Med vårt lille bidrag kan vi kanskje bidra 

til å skape større interesse for realfagene, 

og for forskning generelt. 

- Har du inntrykk av at elevene faktisk 

blir mer interessert av det som foregår 

her?

- Vi kan ikke måle konkret hva de sit-

ter igjen med av kunnskaper. Det vi først 

og fremst er opptatt av, er at de sitter igjen 

med en følelse av spenning og glede, at det 

skal være litt lystbetont, spennende og over-

raskende det de opplever her. 

Det konseptet Stange bibliotek bruker 

i år heter ”Forskerfabrikken”, og Per Olav 

forteller at det nettopp er skreddersydd for 

å virke på denne måten. De får anledning 

til å gjøre praktiske eksperimenter, de får 

litt innsikt i teorien bak det, og så er det litt 

morsomt det som skjer når de utfører det. 

Vi lurer på om innsatsen under Fors-

kningsdagene fører til økt bibliotekbruk 

resten av året?

- Det tror vi. De fl este av elevene som 

kommer hit nå, sogner til skoler som ligger 

andre steder i kommunen. De bor ikke slik 

til at  de bare kan gå innom biblioteket etter 

skoletid. Når vi først har fått dem hit, og de 

er blitt husvarme i bygget og ser at det skjer 

også andre ting enn boklesing her, så tror 

jeg det har verdi. Dette gjelder i forhold til 

lærere også. Under Forskningsdagene de 

to-tre siste årene har vi hatt mange lærere 

her som har sagt at de aldri har satt sine 

bein her før, men at de jammen skal komme 

tilbake og ta klassene sine med seg. Det syns 

vi er veldig positivt. Vi kan rekruttere nye 

brukere ved at vi utvider virksomheten på 

denne måten. 

Per Olav Sanner innrømmer at det gikk 

ganske mye arbeid med til forberedelser 

første gangen de arrangerte dette. Men 

nå kan de fl yte mer på erfaring. Noen ting 

er de samme i opplegget fra år til år. Han 

fremhever spesielt arbeidet med å skaff e 

sponsorpenger og å få pressen til å vise 

interesse.

- Vi vet litt om hvilke triks vi skal bruke 

for å få de oppslagene vi har lyst på, sier han. 

Og i min vandring rundt på Stange bibliotek 

denne dagen, skjønner jeg at det har vært 

både avis og TV-folk her før meg. 

- Så denne aktiviteten gir biblioteket 

positive oppslag i media?

- Absolutt! Etter hvert som avisene vet 

at dette er noe vi gjør år etter år, så blir litt 

av nyhetsverdien borte. Vi kompenserer for 

det ved å ha litt forskjellig vri på det hvert 

år. Forskjellige målgrupper, for å skape noe 

nytt. Men vi ser at vi får veldig bra oppføl-

ging fra mediene. 

Stange bibliotek gjorde det svært skarpt 

i media første året de deltok. Da Norges 

Forskningsråd fi kk et mediebyrå til å un-

Bibliotekar Ingebjørg Skaug betjener en ung 
forsker.

Med selvlagde periskop blant Med selvlagde periskop blant 
fagkunnskapen i biblioteket. fagkunnskapen i biblioteket. 



Side 8 Bibliotekaren 10/2005

dersøke mediedekningen for 200 arrangø-

rer på landsbasis, kom dette mellomstore 

biblioteket på Hedmarken på niende plass 

i antall medieoppslag. De overgikk blant 

annet NTNU i Trondheim

- De syntes nok det var litt bittert å 

tape for et ukjent folkebibliotek i antall 

oppslag, sier Per Olav Sanner fornøyd. Han 

legger til at det sikkert har litt med hvilke 

aviser de kommer i. - Det er nok lettere å få 

to-tre oppslag i Hamar Arbeiderblad enn i 

Aftenposten eller Adresseavisa. 

- Er det mange andre bibliotek som har 

arrangement under Forskningsdagene?

- Ikke så mange ennå. Så vidt jeg kan 

se av programdatabasen som ligger på 

hjemmesiden til Forskningsdagene, så er 

det 15-20 folkebibliotek på landsbasis som 

sysler med dette. Egentlig har man ikke tid 

og ressurser til å gjøre dette, det kan være 

en forklaring på at ikke fl ere deltar. Og så 

er det nok mange bibliotekarer som føler at 

de ikke har nok innsikt i realfag. Man føler 

at dette er litt fremmed grunn.

- Hva tror du grunnen er til det?

- Den som visste det. Kjernen i biblio-

tekaryrket er jo at vi skal kunne gi dem alt, 

og om vi ikke kan det selv, så vet vi hvordan 

vi fi nner det. Det er ikke vi som står og 

holder foredrag i fysikk, det er ikke vi som 

viser hvordan man bygger og skyter opp en 

rakett. Vi henter inn formidlere til dette, og 

det kan en hvilken som helst bibliotekar få 

til. Kanskje det ikke er nok bibliotek som 

er blitt utfordret. 

- Var det lett å få Høgskolen til å sam-

arbeide?

- Ja, de var kjempepositive. Det falt 

akkurat sammen i tid med at deres lærer-

studenter skulle ha praksis allikevel, så det 

kunne de godt ha på biblioteket. Konseptet 

med ”Forskerfabrikken” er brukt av lærer-

utdanninga på skoler tidligere. Det var 

presseomtalen av denne aktiviteten som 

gjorde oss oppmerksomme på dette. Da vi 

spurte om å få låne dette konseptet her på 

biblioteket, syntes de det var helt topp. 

Per Olav Sanner forteller at det hel-

ler ikke er vanskelig å få skoleklasser til 

å komme. Så lenge biblioteket har skaff et 

sponsormidler til å kunne leie buss, så er 

det mange som melder sin interesse. - De er 

overlykkelige over å få komme på et opplegg 

som dette, sier han om tilbakemeldingene 

til biblioteket. 

Vi går inn i ett av bibliotekets gruppe-

rom, der en klasse sitter og klipper i melke-

kartonger. De er nøye instruert i hvordan 

de skal gjøre det, og etter en stund får de 

utdelt to små speil hver. Lærerstudentene 

viser hvordan speilene kan smettes inn i 

åpningene de har klippet i melkekartongen, 

som deretter fungerer som periskop. Elev-

ene gjør likeså. Kuuult! De ser over bordet, 

under bordet, over hodene på hverandre. 

Veilederne spør hva dette kan brukes til, 

og forslagene strømmer på. – På kino hvis 

de sitter noen høye foran deg! – Når man 

leker gjemsel! 

Etter hvert er de på vei ned i biblioteket 

der de kan fortsette med sin halvfordekte 

kikking på hverandre, gjennom reoler og 

rundt hjørner. Noen har funnet en bok de 

trengte, midt oppi all forskningen, og får 

den registrert i utlånsskranken. Så er det 

tilbake til periskop-kikkingen. Noen blir 

avbrutt av en gjeng som sjekker noe på en 

av bibliotekets PC-er. Var det noe om peri-

skop, eller noe om vann, trykk og raketter? 

Eller kanskje det bare var hjemmesida til 

HamKam… 

Per Olav Sanner viser meg videre inn 

i et lokale som kalles ”Grevskapet”, vegg 

i vegg med biblioteket. Her sitter enda 

en sjetteklasse som får være en del av 

Forskerfabrikken for en dag. De blir vist 

hvordan DNA-koder er bygd opp, ved 

hjelp av seigmenn og tannpirkere. Det er 

snakk om arvestoff , biologiske koder og 

bioteknologi. Veilederne har satt opp en 

tabell som kobler seigmennenes farge og 

rekkefølge til bokstaver. Elevene bygger 

sine DNA-strenger, holder dem opp og ber 

de andre elevene fortelle hva den står for. 

Et helt nytt kodet språk åpenbarer seg. De 

fl este knekker koden, men er litt usikre på 

hva de har forstått. Det er kanskje noe de 

kan fi nne ut mer om?  

En av sponsorene har donert et beger 

milkshake til hver av de unge forsker spirene. 

Den går ned sammen med matpakke. Hvor-

etter DNA-molekylene forsvinner samme 

veien…

Vi spør om Stange bibliotek skal gjøre 

dette neste år også?

- Selvfølgelig. Vi kommer ikke unna. Så 

tidlig som i februar begynte de å spørre hva 

som skulle skje på årets forskningsdager. Vi 

har allerede skapt litt tradisjon på dette, tror 

Per Olav Sanner.  

�

Elever på bibliotekbesøk: Her bygges DNA-strenger av seigmenn og tannpirkere.

Biblioteket som forskerfabrikk: Periskop konstru-
eres mellom reolene.

Bibliotekar Per Olav Sanner er klar på at biblioteket 
skal delta i Forskningsdagene også neste år.
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Det var under hovedbestyrelsens møte 24. 

august at den – for dansk BF - historiske 

avgjørelsen ble tatt. Bare 15 år etter at de 

stolt kunne åpne sitt eget arkitektonisk 

vakre bygg i bydelen Fredriksberg, er det 

altså snart slutt. Husets er tegnet av Knud 

Muncks tegnestue, som også sto bak Tycho 

Brahe Planetarium i København. Slektska-

pet er ikke til å ta feil av. Bibliotekarfor-

bundets hus ble kåret til beste bygning på 

Frederiksberg to år etter innvielsen. 

Hvor dansk BF f lytter, er ennå ikke 

avklart. Sammen med de to andre forbun-

dene skal de fi nne et større bygg nærmere 

sentrum, der de tre kan utvikle et admi-

nistrativt samarbeid. På hvilket tidspunkt 

fl yttingen skjer, er heller ikke avklart. - Når 

vi har funnet den riktige bygningen, vil 

det gå ett år før vi kan fl ytte, sier BFs leder 

Pernille Drost. 

Det var full oppslutning om avgjørelsen 

i BFs hovedbestyrelse. Et svært grundig 

forarbeid i form av diverse rapporter og 

undersøkelser, viste at BF har en kjernesunn 

økonomi, men at det likevel var nettopp 

økonomien som spøkte i bakgrunnen da be-

slutningen ble tatt. For en stor andel av BFs 

medlemmer er over 40-50 år, og forbundet 

vil dermed oppleve en bølge av pensjone-

ring som nyrekrutteringen neppe kan fylle 

opp med tilsvarende kontingentinntekter. 

Den forventede synergieff ekten av å inngå 

administrativt samarbeid med de to andre 

forbundene, er beregnet å gi en besparelse 

på 600.000 danske kroner årlig.  Et viktig 

moment, slik BF ser sin egen framtid om 

et tiår eller to. 

Men BFs leder påpeker også organisa-

sjonen vil få mer pondus og at samarbeidet 

vil gi ”frisk olie på maskinen”, som hun ut-

trykte det da hun sammen med forbundets 

direktør Johnny Roj-Larsen redegjorde for 

prosjektet overfor de ansatte i det runde 

hus, i følge medlemsbladet Bibliotekspres-

sen. Hun påpeker at det dreier seg om et 

administrativt samarbeid mellem Biblio-

tekarforbundet, Dansk Journalistforbund 

(DJ) og Forbundet Kommunikation og 

Sprog (KS). Det er altså ikke snakk om 

noen fusjon.

Idéen er å opprette et fellessekretariat 

som selvstendig selskap, med administra-

sjon av økonomi, it, post, skan-

ning, utsendinger, omstilling og 

lokaleadministrasjon. Det nye 

huset har fått arbeidstittelen 

”Huset for Kultur, Kommunika-

tion og Medier”, men det endelige 

navn blir overlatt en retoriker. I 

følge Bibliotekspressen er visjonen 

et felles hus som er åpent, vennlig 

og imøtekommende – et hus som 

summer av aktivitet, som er i kon-

stant bevegelse og som er pulsen 

i hvert enkelt av fagforbundene. 

Som en del av en slik målsetting, 

skal det etableres medlemskafé i 

det nye bygget.  

Dansk BF i bofellesskap 
Ledelsen i det danske Bibliotekarforbundet har sagt ja til å inngå praktisk 
samarbeid med Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation 
og Sprog. Det innebærer blant annet at de tre forbundene skal fl ytte 
sammen i et hus som skal ligge sentralt i København. Det innebærer også 
at BF selger sitt eget runde hus på Fredriksberg. 

Kun 15 år etter at dansk BF åpnet sitt 
eget hus i Fredriksberg, skal det selges. 
Nå vil de danske bibliotekarene nærmere 
København sentrum, i et administrativt 
fellesskap med to andre forbund. 

Tekst & foto
Erling Bergan
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Fokus på denne siden av bibliotekenes 

virksomhet har da også økt. Det er hele 

25 år siden IFLA etablerte sin “Section on 

Library Services to Multicultural Popula-

tions”. Men det er bare ett år siden spesial-

gruppa for fl erkulturelle bibliotektjenester 

i NBF stiftet her i landet. Aktiviteten og 

oppmerksomheten på dette området er 

underveis.

”I dag er multikulturelle bibliotek-

tjenester en spesialtjeneste til en spesiell 

gruppe, hovedsakelig innvandrere og 

fl yktninger. Min visjon er multikulturelle 

bibliotektjenester i framtida skal bli en 

hovedtjeneste for alle bibliotekbrukere”, sa 

Kirsten Leth Nielsen under en mottakelse 

IFLA-seksjonen hadde på Deichman under 

årets IFLA-konferanse. Denne visjonen 

deler hun med mange. 

Derfor kan det være av stor betydning 

for bibliotekarer i Norge at leder-vervet 

i IFLAs “Section on Library Services to 

Multicultural Populations” nå har gått til 

nettopp Kirsten Leth Nielsen, som er avde-

lingsleder ved Det Flerspråklige Bibliotek 

på Deichmanske bibliotek i Oslo. Dette kan 

være en anledning til å løfte dette aspektet 

ved bibliotekene kraftig opp i den norske 

bibliotek-debatten.

Mottakelsen som IFLA-seksjonen 

hadde på Deichman, var kombinert med 

noe de kalte ”Swap and Shop”, en utstil-

ling av multikulturelt bibliotekmateriell 

for bytte og salg. To langbord var fylt med 

plakater, hefter, brosjyrer, bøker, - og web-

sider på skjerm. Bibliotekarer fra mange 

land gikk nysjerrige rundt og gransket sine 

kollegaers materiell. Dette var et utveks-

lingstorg som så ut til å fungere. 

Kirsten Leth Nielsens tale til denne 

forsamlinga hadde tittelen ”Multicultural 

library services – a special service for 

minorities or a mainstream service for all 

library users?” Og her var det mer å feste 

seg ved. Hun tok utgangspunkt i globali-

seringa: 

”Det 21. århundre er globaliseringens 

århundre. Ingen kan nekte for det. Folk 

reiser over alt i verden, og et stort antall 

mennesker har en identitet som overskrider 

nasjonsgrenser. En person kan vokse opp 

i ett land, få sin utdannelse i et annet, og 

få sin første jobb i et tredje land. Samtidig 

er hennes familie spredd over hele verden. 

Hun har sine røtter i verden – ikke i ett 

land. Folkevandring øker også. Folk fra fat-

tige områder prøver å fi nne bedre levekår i 

rikere land. Andre fl ykter fra forfølgelse på 

grunn av politiske holdninger og virksom-

het. Globaliseringen av verden aksellererer i 

et så stort tempo at det er vanskelig å henge 

med for de fl este av oss. Denne utviklingen 

har mange mørke sider, men heldigvis også 

mange lysere elementer!

En av disse er mangfold. For meg er den 

viktigste ressursen i verdenssamfunnet 

først og fremst mangfold. Og blant de ulike 

variantene av mangfold, er det kulturelt 

og språklig mangfold som topper lista. 

Kulturelt og språklig mangfold inspirerer 

kreativitet og får verden til å gå rundt. I dag 

består de fl este samfunn av befolkninger 

med stor kulturell og etnisk variasjon. 

De fl este av verdens kontinenter er høyst 

fl erkulturelle.”

 Kirsten Leth Nielsen går i sin tale 

videre med å spørre hvordan bibliotek kan 

bidra til å bevare og fremme mangfoldet av 

kulturer i verden:

”Etter min mening kan alle typer 

bibliotek spille en viktig rolle i å fremme 

bevissthet og fremheve språk og kultur 

verden over. Bibliotektjenester, hvis de 

gjenspeiler lokalbefolkningens behov, kan 

ha stor innvirkning på folks liv. 

Som læresentra kan bibliotek fremme 

og gi tilgang til læremidler, språkprogram 

og forskjellig annet relevant trykt og elek-

tronisk materiale. Med slik tilgang vil hele 

samfunnet ha muligheten til å lære om 

hverandres lokalsamfun og språk, og få 

kunnskap om ulike emner som utforskes i 

forkjellige kulturer. 

Som kultursentra kan bibliotek bevare, 

fremheve og gi stemme til ulike kulturer 

og deres litteratur, kunst og musikk. Slik 

tilgang gir alle slags folk fra alle kulturer 

muligheten til å lese hverandres litteratur, 

høre hverandres musikk og bli inspirert til 

selv å utvikle nye uttrykksmåter.

Som møteplasser kan bibliotek være 

arena for samhandling mellom alle slags 

folk fra alle slags kulturer. Begivenheter, 

utstillinger og fellesarrangement om kul-

turspørsmål vil gi alle slags folk fra alle 

slags kulturer muligheten til å lære fra 

hverandre, praktisere eller forbedre sine 

språklige ferdigheter og få nye venner.

Mangfold!
Bibliotekenes brukergrupper er mer mangfoldige enn noen 
gang før. Og tilbudene de får fra biblioteket er også mangfol-
dige, mer enn noen gang før. Bibliotekene er kanskje en av de 
viktigste institusjonene i vår nye fl erkulturelle virkelighet. Ikke 
bare i Norge, men i mange land i verden.

Tekst & foto
Erling Bergan
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Som bibliotekarer kan vi øke bevisst-

heten om og kjempe for betydningen av 

et språklig og kulturelt mangfoldig sam-

funn.”

Med dette som bakteppe, antydet Kir-

sten Leth Nielsen at bibliotek kan trenge å 

redefi nere sitt samfunnsoppdrag og sine 

målsettinger, hvis vi virkelig ønsker at 

bibliotek skal bli genuint multikulturelle 

– enten det dreier seg om samlinger, bru-

kere, aktiviteter eller ledelse. 

Som et skritt på veien for å komme 

dit, ville den multikulturelle seksjonen 

fremme en resolusjon til IFLAs Council  

under møtene i Oslo. I resolusjonen ba 

de verdensorganisasjonen utarbeide et 

manifest som vektlegger bibliotekenes 

viktige rolle i et kulturelt og språklig 

mangfoldig samfunn, og å la et slikt mani-

fest gjennomsyre IFLAs øvrige politikk og 

aktiviteter. De ville også at IFLA etablerte 

en database over ”best practices relating to 

cultural and linguistic diversity”. 

Selv om resolusjonen ikke ble tatt opp 

på Council, men skal følges opp på annen 

måte, er innholdet vesentlig.  Kan et til-

svarende forslag om multikulturell gjen-

nomsyring av bibliotekpolitikken tenkes 

i Norge?  

Multikulturell ”Swap and Shop” på Deichmanske 
bibliotek under årets IFLA-konferanse.

Skandinaviske BF-møter
Representanter for Bibliotekarforbundet i 

Sverige, Danmark og Norge møttes i Oslo 

15. august i år. Det var et kort møte, pre-

get av den pågående IFLA-konferansen i 

byen. Leder for dansk BF, Pernille Drost, 

orienterte om IFLAs varslede kontin-

gentheving, som for Bibliotekarforbundet 

i Danmark vil gi en tidobling fra dagens 

7.000 danske kroner. For å begrense 

kontingenten, ble det drøftet om et felles 

nordisk BF-medlemskap i IFLA kunne 

være en mulighet. 

Møtet drøftet også et mulig finsk 

innslag på disse nordiske BF-møtene, 

som med kun svensk, dansk og nordk 

deltakelse egentlig har vært skandi-

naviske. Men svensk BF hadde vært i 

kontakt med en representant fra det 

fi nske kommunalarbeiderforbund, som 

var interessert i kontakt med vårt forum. 

Møtet var innstilt på slik deltakelse, 

under forutsetning av at vi fortsatt kunne 

snakke skandinavisk og at det var tale om 

et akademikerforbund. 

Ettersom IFLA-konferansen i Oslo knapt 

var kommet i gang da møtet ble avholdt, var 

det litt tidlig å evaluere vår felles skandina-

viske BF-stand. Men møtet var likevel innstilt 

på en svært begrenset, og kanskje overhode 

ingen, aktivitet under neste års IFLA-konfe-

ranse i den sørkoreanske hovedstaden Seoul. 

En passende markering kan være en felles 

postersession om hva en fagforening for 

bibliotekarer er i Norden.

Neste skandinaviske BF-møte fi nner 

sted i København 12. og 13. desember i 

år. Der vil trolig bibliotekarutdanning 

stå i fokus, samt spørsmålet om alders-

fordeling i bibliotekarbefolkningen. Det 

siste er spesielt aktuelt i Danmark, der BF 

spør seg hvordan de kan opprettholde sin 

aktivitet når en stor del av kontin-

gentbetalerne går av med pensjon, 

og hva BF kan gjøre for å hjelpe 

unge bibliotekarer inn på bibliotek 

hvor man i årevis ikke har ansatt 

nye bibliotekarer.   

Bibliotekarforbundene i de skandinaviske 
land har mye felles. De møttes under 
IFLA-konferansen i Oslo, og har nytt møte i 
København før jul. Her fra tilsvarende møte i 
Oslo for to år siden.  (Foto: Erling Bergan)
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Men det hele stilnet av. Ingen resolusjon ble 

fremmet, ettersom Robert Kent sannsynlig-

vis ikke fi kk tilstrekkelig støtte. 

Saken gjelder selvfølgelig en generell ue-

nighet om ytringsfrihetens vilkår på Cuba, 

mellom de som er lojale overfor myndighe-

tene i henholdsvis USA og Cuba. Mer spesi-

elt dreier det seg om de såkalte ”uavhengige 

bibliotek” på Cuba. Dette er USA-fi nansi-

erte boksamlinger i private hjem, og hevdes 

å være utgangspunkt for opposisjonsvirk-

somhet for å styrte Fidel Castro. Myndig-

hetene på Cuba mistenker dem også for å 

drive med spionasje. 

Vi møtte Marta Terry Gonzalez helt i 

Kubansk dilemma
Det eneste tilløpet til politisk dramatikk under årets IFLA-kon-
feranse i Oslo, gjaldt bibliotekene på Cuba. Det gikk rykter om 
en resolusjon. Representanter for det offi  sielle kubanske bi-
blioteksystemet var i byen, og det var også den notoriske anti-
kubaner Robert Kent. Det lå an til en frisk reprise på trefninger 
også tidligere IFLA-konferanser har sett. 

starten av årets IFLA-konferanse. Hun er 

bibliotekdirektør i Havana og medlem av 

IFLAs FAIFE-komité (FAIFE = Free Access 

to Information and Freedom of Expression). 

Fra 1987 til 1997 var hun nasjonalbibliote-

kar på Cuba. Hennes etterfølger i den job-

ben, Eliades Acosta Matos, er også med til 

Oslo. De vil begge mer enn gjerne fortelle 

sin versjon av historien.

- Det er modernisering som er viktigste 

utfordring for bibliotekene på Cuba nå. Vi er 

opptatt av å kunne kommunisere eff ektivt 

via internett. Men dette er kostbart for oss. 

Fremdeles er internett en luksus for mange 

av oss. Vi underviser våre bibliotekstuden-

ter i det, for de er unge og har en forplik-

telse til å bidra med endringer i kubanske 

bibliotek. Vi har et godt biblioteksystem på 

Cuba, men vi ønsker et landsomfattende og 

automatisert system for disse bibliotekene, 

sier Marta og legger vekt på at det er penger 

som er problemet. 

Cuba har i over 40 år vært utsatt for en 

handelsboikott fra USA. Den rammer det 

meste av varer, tjenester og penger som el-

lers ville fl ytt mellom de to landene. Mens 

supermakten har funnet ut av forholdet til 

andre kommunistiske land som Kina og 

Vietnam, har konservative eksil-kubanere 

i USA lobbiert eff ektivt mot en hver norma-

lisering mellom disse nære naboene. Siste 

eksempel var under Katrinas herjinger, da 

USAs utenriksminister Condoleezza Rice 

uttalte at “no off er that can help alleviate the 

suff ering of the people in the affl  icted area 

will be refused” og roste f.eks. Sri Lanka for 

sine tilbud. Likevel hadde USA bare forakt 

til overs for Castros tilbud om å sende 1500 

leger umiddelbart.

I følge Marta Terry er det embargoen 

som hindrer utvikling og åpen-

het på alle samfunnsområder. 

Vi spør likevel om det kan være 

manglende forståelse for bibli-

otek, og manglende respekt for 

ytringsfrihet, hos de kubanske 

myndighetene.

- Nei, det er embargoen som 

ikke forstår betydningen av bibli-

otek, svarer Marta, og viser med 

all tydelighet at hun har vært ute 

en polemisk vinterdag før. - Em-

bargoen er et stort hinder på alle 

samfunnsområder. Vi er stolte 

av vårt helsevesen og vårt utdan-

ningssystem, men vi må gjøre mye 

for å holde på dette nivået. Og det 

koster. Vi møter mange hindrin-

ger for å få tak i det vi trenger på 

mange områder.

Tekst & foto
Erling Bergan

Marta Terry Gonzalez er en kubansk 
veteran i IFLA-sammenheng. Nå sitter 
hun i FAIFE-komiteen.  Hun peker på USAs 
handelsboikott som viktigste hinder for 
fri informasjonstilgang på Cuba. Eget 
regime skal ikke være noe problem.



Aktive Mikromarc-brukere 
blir samarbeidspartnere 

– ikke bare kunder …

– der svarene finnes...
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Styret i brukergruppen for folkebibliotek arrangerer
i samarbeid med Bibliotekenes IT-senter årlige
brukermøter for alle brukere av Mikromarc. 
Målet er å skape en bedre og tettere dialog som
gir brukerne mer innflytelse på videreutviklingen
av Mikromarc og bidrar til at hver bruker blir en
aktiv samarbeidspartner. Brukermøtene er også et
viktig erfaringsforum, hvor alle lærer av hverandre
og hygger seg sosialt.

Neste brukermøte blir 20. og 21. oktober 2005 på
Hotel Bristol i Oslo. 

Meld deg på her: www.bibits.no/mm/bmfolke 
eller kontakt Mona hos Bibits ved spørsmål: 
2208 9844 - mona.heden@bibits.no.

Elin W. Hansen (leder), Ski bibliotek 
Margrethe Haslund (styremedlem), Nordreisa bibliotek 
Marianne Hov  (styremedlem), Sandnes bibliotek 
Frank Nordby  (styremedlem), Stjørdal folkebibliotek 
Ann-Britt Svane (styremedlem), Porsanger bibliotek 
Vegard Krog Petersen (varamedlem), Sarpsborg bibliotek 
Petter von Krogh (varamedlem), Aurland bibliotek 
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- Er du som kubaner like stolt av biblioteksystemet som 

av helse- og utdanningssystemet?

- Selvfølgelig er jeg det. Selv med alle problemene jeg har 

nevnt, så er biblioteksystemet vårt bedre enn i mange andre 

land som ikke må leve med embargo. Men vi trenger altså 

teknologisk modernisering, og vi trenger bedre tilgang på 

bøker, tidsskrifter og annet materiale, sier Marta Terry.

Nasjonalbibliotekar Eliades Acosta Matos karakteriserer 

det hele som en ”mecanismo diabólico”: - Det dreier seg ikke 

bare om ikke å få solgt ting til utlandet. Du må også kjøpe ting 

på en dyr måte. Ta internett, for eksempel. Cuba beskyldes for 

ikke å gi tilgang til internett. Det er ikke sant. På Nasjonalbi-

blioteket har vi mange PCer til publikum. Uten fi lter. 

- Vi kan til og med lese Robert Kents nettsider, sier Elia-

des Acosta ironisk. Han forteller at Cuba ikke har mulighet 

for kabel-tilgang til internett, selv om dette er billligere og 

sikrere. – Vi må få tilgang over satellitt, selv om noen av 

kablene er noen kilometer fra våre kyster. Men USA tillater 

oss ikke å koble opp. Det samme gjelder kjøp av datamaski-

ner og programvare. Og det gjelder tilgang på databaser, for 

eksempel OCLC. Og så kommer de etterpå og anklager oss 

for ikke å tilby alt dette. Det er vond sirkel, sukker Eliades 

Acosta oppgitt.

Men selv om nasjonalbibliotekaren har rett i dette, og selv 

om Robert Kents kredibilitet i bibliotekkretser er noe frynsete, 

så er det fremdeles et stykke igjen før fri informasjonstilgang 

er en realitet på Cuba. Og årsaken er nok ikke bare den ame-

rikanske handelsboikotten.   

En ”mecanismo diabólico”: Nasjonalbibliotekar Eliades Acosta Matos liker 
dårlig at Cuba må kjøpe dyr internett-tilgang via satelitt, når kablene 
ligger rett utenfor kysten. Men USA tillater ikke Cuba å koble seg til 
disse. - Og så kommer de etterpå og anklager oss for ikke å tilby alt dette, 
sukker  han. 



Side 14 Bibliotekaren 10/2005

Bibliotekerne har været hurtige i forhold 

til mange andre off entlige institutioner til 

at udnytte Internet, først og fremmest via 

gode online bibliotekskataloger, index-sider, 

biblioteksvagt/bibliotekssvar, kommuni-

kation med brugerne via e-mail og sms 

med beskeder om hjemkomne materialer 

osv. Men resultaterne på dette område 

skal ikke lade os forblinde. På et punkt har 

biblioteksudviklingen gået meget langsomt, 

nemlig på bibliotekernes materialesam-

mensætning, interiør og fremtoning. Jeg 

siger ikke det gælder alle biblioteker i alle 

land, men det er en tendens. Hovedårsagen 

er dels mangel på nødvendige fokus og 

kompetencer fra biblioteksansatte, kombi-

neret med mangel på økonomi til omprio-

ritere til dyrere medier, samt at indhente 

eksperter som kan omforme eksisterende 

biblioteksindretninger og eff ektuere deres 

anbefalinger.

Nogle danske eksempler. Jeg tog en 

søgning på billeder af danske biblioteker i 

løbet af 1900-tallet på www.danskebilleder.
dk.  Man kan se på bibliotekspersonalet at 

moden har skiftet. Men der er ikke ryk-

ket betydeligt indtrykket af bogtempelet, 

i bibliotekernes interiør og design. Der er 

reol på reol, med mange bøger. Det er ikke 

mærkeligt når vi snakker begyndelsen og 

slutningen af forrige århundrede. Men det 

går ikke i dag. Bøgerne er stadig en hjørnes-

ten i bibliotekernes tilbud, men de skal både 

fysisk og åndelig have en mindre fremtræ-

dende plads i 2005. Der skal afsættes fl ere 

midler af materialekontoen til ”hurtige” 

medier som aktuelle tidsskrifter, musik, 

video og spil – og disse nye materialer skal 

profi leres stærkere i bibliotekerne. Bøgerne 

er på ingen måde døde, men de taber ter-

ræn. Et billede fra den danske folkebiblio-

teksstatistik dokumenterer at noget er ved 

at ske: I 1999 var bøgernes andel af det sam-

lede udlån 78 

% i dag er det 

67 %. Udlånet 

af bøger faldt i 

perioden 1999 

– 20 0 4 med 

12 , 3 % ,  selv 

om besøgstal-

let steg med 

5,2 %. Udlånet 

af multimedier 

steg med 205, 

6 % , for f i lm 

med 160 % og 

musikken med 

38 %. Nogle vil 

anføre at faldet 

i bogudlånet 

skal tilskrives fald i anskaff else af bøger på 

næsten 30 % de sidste 10 år, mens udgifter 

til andre materialer er steget med 60 %. Jeg 

(Folke)bibliotekerne 
ved en korsvej

 

Frederiksberg bibliotek  
ca. 1928

Højbjerg bibliotek 1968   

mener at det afspejler en mere grundlæg-

gende ændring i befolkningens mediefor-

brug, som også forlagsbranchen mærker.

Vi ved alle at de andre medier er dyrere 

i anskaff elser. Men kunne konkludere at 

de er for dyre, og at bibliotekerne ikke skal 

begive sig ind på dette marked. Jeg er ikke 

i tvivl. Vi skal også stille kvalitetsfi lm, spil, 

musik mv. gratis til rådighed for vores 

brugere. Det styrker biblioteket som cen-

tralt for den generation som er på vej, ikke 

kun i den periode som de skriver opgaver i 

skolen. Men som stedet hvor man inspireres 

og informeres uanset medie – i attraktive 

biblioteksoaser.

Gennemsnitsalderen på danske biblio-

teker (og det gælder både for bibliotekarer 

og kontorpersonale) er lidt over 50 år. 

Mange af os var ”unge” da vi kom på arbejds-

markedet i slutningen af 70årene. I dag er 

vi afspejling af forældregenerationen. Det 

betyder at folk som mig ligner en stor og 

vigtig del af bibliotekernes brugergruppe, 

nemlig kvindelige læsere mellem 40 – 55. 

Men en stor og voksende brugergruppe 

er svagt repræsenteret i bibliotekernes 

Ny spaltist
I de kommende nummer av Bibliotekaren kommer ex-norske Ågot Berger (utdannet fra bibliotekskolen i Oslo i 1977) med sine for-

domsfrie ytringer. Ågot sier: ”De vil være præget af at jeg de sidste 18 år har været ansat på de to største folkebiblioteker i Danmark, 

først ved Århus Kommunes Biblioteker, og nu i København. Jeg har været aktiv dels i Bibliotekarforbundet, dels med emnefeltet 

fl ersproglig biblioteksbetjening – og de sidste tre år har jeg været leder på Biblioteket Blågården på Nørrebro/København. Jeg kan 

ikke perspektivere mine ytringer i forhold til norske forhold, det må redaktøren og læseren sørge for. Men jeg håber jeg kan give 

nogle indspark og viden som måske vil vise at vi ikke er så forskellige end da i de to land.”  

Fordoms-
fritt

Ågot Berger
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eget personale: ”de unge”. Og hvem er de? 

Tidligere var det gruppen mellem 15 – 20, 

i dag er ung livsstil gældende op i 30 årene, 

nærmest til man får børn. Denne gruppe 

har en anden tilgang til medieforbrug end 

min generation. Derfor skal bibliotekerne 

gøre noget bevidst for ikke at give gårsda-

gens svar på dagens udfordringer. Vi skal 

være ”unge med de unge”, men have fokus 

på hvad det ændrede medieforbrug i denne 

generation, og hvad det betyder for deres 

brug af bibliotekerne. Og vi skal lytte til 

deres ønsker til bibliotekernes materiale-

tilbud og indretning. 

Der er masser af inspiration at hente fra 

caféer, gode boghandlere og nye forsknings-

biblioteker. Det gennemgående for de nye 

biblioteksbyggerier jeg synes er attraktive 

er at de har en åben og enkelt indretning, 

at der er forskellige zoner for forskellige 

formål, at der er mange siddepladser og 

at man anvender caféinspiration som bar-

diske, samtalebord og sofahjørne. Der skal 

være mobilfrie læsesale eller studieområder 

og der skal være masser af store grønne 

planter. De giver både godt indeklima og 

dejligt udtryk. 

Hvordan kan vi blive bedre? Nogle få 

bud:

• Tage unge fokusgrupper ind på biblio-

tekerne. Spørg dem hvad de ønsker sig af 

bibliotekerne, hvis de skal imødekomme de 

unge. 

• Anerkend at bibliotekarer ikke er indret-

ningsarkitekter. Har man penge kan man 

hyre en indredningsarkitekt. Hvis ikke kan 

man overveje at indgå samarbejde med stu-

derende fra en arkitekthøgskole eller andre 

som arbejder med feltet

• Vi skal lære at kassere bøger. Hver hylde 

skal have bøger som vender fronten mod 

brugeren, ikke ryggen! Biblioteker skal 

ikke være et universalbibliotek hvor det 

meste skal stå på hylden. Det gav mening 

før onlinekatalogernes tid. Men det gør det 

ikke længere. Mange materialer kan skaff es 

indenfor få dage.

• Vi skal lære af andre. Studere de steder vi 

selv synes det er dejligt at komme og lade os 

inspirere. Der skal slippes meget lys ind.     

Herning bibliotek 1971

30. september hadde Monica Deildok sin 

første dag tilbake som leder i BF. Den ble 

tilbrakt med å orientere førsteårsstuden-

tene på bibliotek- og informasjonsstudiene 

ved Høgskolen i Oslo, om BF og problem-

stillinger knyttet til yrke, jobb, lønn, m.m. 

Dette gjør hun sammen med Tore Kr. 

Andersen, generalsekretæren i NBF. De 

utfyller hverandre godt, slik de har for 

vane hver høst med dette opplegget. 

Dermed er Monica Deildok i gang for 

BF igjen. Men selv om hun nå har fullt grep 

om ledervervet, er hun ikke i full jobb i BF 

av den grunn. Fram til midten av mars 

skal hun jobbe 50 %. Nestleder Hanne 

Brunborg vil i den samme perioden være 

frikjøpt for å jobbe for BF i halv stilling. 

Styremøtet 10. oktober blir første gang 

det nye forbundsstyret møter Monica 

Deildok som leder. 7. november skal hun 

møte landsstyret. 

BFs ledelse er med dette 

usedvanlig godt skodd for kom-

mende utfordringer. En nestle-

der med halvt års fartstid som 

leder, er noe organisasjoner 

sjelden er velsignet med. Nå 

kan BF altså trekke veksler på 

to personers lederkompetanse 

i forbundet. 

Ha n ne Br u nborg f i k k 

mange og store saker kastet 

mot seg da hun begynte som 

fungerende leder i april i år. Det 

var nedskjæringer og frivillig-

het i Bærum – med tilhørende 

TV-opptreden, det var en svært 

dårlig bibliotekplan som by-

råden i Oslo la fram, det var 

et mellomoppgjør på de ulike 

tariff områdene, det var utfor-

dringer med omorganiseringer og ansettel-

ser i Tromsø og i Vestfold fylkeskommune, 

det var den felles skandinaviske aktiviteten 

under årets IFLA-konferanse, m.m. I tillegg 

til en rekke løpende henvendelser fra med-

lemmer og tillitsvalgte, møtevirksomhet, 

intern drift av BFs sekretariat. En impo-

nerende innsats og godt lederskap, det er 

denne redaktørs karakteristikk av Hanne 

Brunborgs vikariat som BF-leder.

Monica Deildoks første dag var en opp-

tur når det gjaldt medlemsvekst også. For 

mens forbundslederen orienterte i audito-

riet, sto undertegnede med blad, brosjyrer, 

BF-krus og innmeldingsskjema i vestibylen. 

Over 20 nye medlemmer på stedet var mer 

enn forventet, særlig sett i lys av at vi fi kk 

over 40 nye medlemmer da vi hadde stand 

samme sted under første undervisningsuke 

i august.  

Fra BFs stand på Høgskolen i Oslo i slutten av sep-
tember: Forbundsleder Monica Deildok i samtale 
med andreårsstudent Kari Frodesen. 

Monica Deildok 
tilbake i førersetet 
Monica Deildok fødte sitt andre barn dagen etter 
at hun ble gjenvalgt som BF-leder i april i år. Hanne 
Brunborg ble samtidig valgt som nestleder, men 
trådte umiddelbart inn som fungerende leder. En 
svært vellykket permisjon/vikar-tid er nå over.

Tekst & foto
Erling Bergan
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Statistisk sentralbyrå la i august fram 

tall som viser at arbeidsledigheten blant 

innvandrere igjen er redusert – fra 9,8% i 

2. kvartal 2004 til 9,0% i 2. kvartal 2005. I 

hele befolkningen gikk ledigheten ned fra 

3,7 til 3,3%. Blant  afrikanske innvandrere 

er ledigheten fremdeles høyest, med 17,5 

prosent. – Det er bra at arbeidsledigheten 

blant folk fortsetter å synke. Samtidig er 

det bekymringsfullt at vi i gruppen inn-

vandrere fortsatt har en ledighet som er 

tre ganger så høy som ”normalen.” Dess-

Sykefraværsprosenten gikk ned fra 7,2 i 2. 

kvartal 2004 til 6,3 i 2. kvartal 2005. - Det 

vi leser av tallene, som også blir bekreftet 

av trygdedirektøren, er at virksomheter 

som har tegnet avtale om inkluderende 

arbeidsliv (IA) før mars 2003, har hatt størst 

prosentvis nedgang i det legemeldte syke-

fraværet i avtaleperioden. Virksomheter 

som inngikk IA-avtale etter mars 2003 har 

dessuten sterkere nedgang enn bedrifter 

uten IA-avtale, sier YS-leder Randi Bjørgen: 

- I dette perspektivet kan det være grunn til 

å minne om å også etterlyse mer oppmerk-

somhet om de øvrige to delmålene i avtalen: 

Få fl ere eldre til å stå lenger i arbeidslivet 

og legge til rette for funksjonshemmedes 

deltakelse i arbeidslivet. 

Partene drøfter nå hvordan IA-avtalen 

skal videreføres når den opphører ved års-

skiftet.

blitt gjort kjent med, tyder på at det er spesi-

elle utfordringer som det må tas tak i, fortel-

ler YS-lederen: - Vi har fått høre at mange 

tror man må ha tillatelse fra politiet eller 

arbeidsgiver for å kunne melde seg inn i en 

fagforening, at Stortinget vedtar tariff avta-

ler, at kvinner og menn har ulike rettigheter 

og at arbeidskontrakter kan være muntlige. 

Dette viser at problemstillingen med le-

dighet blant 

innvandrere 

e r  m e r 

sammen satt 

enn mange 

er klar over, 

og det må vi 

ta på alvor, 

a v s l u t t e r 

Bjørgen.  

Færre sykemeldte – spesielt der 
arbeidslivet er inkluderende
Statistisk sentralbyrå la i forrige måned fram tall som viser at syke-
fraværet fortsetter å synke. Nedgangen skyldes i større grad at 
fraværene blir kortere enn at de blir færre. – Dette er en gledelig 
utvikling som igjen bekrefter at IA-arbeidet virker. Derfor må vi ikke 
glemme de andre delmålene i avtalen, sier YS-leder Randi Bjørgen.

- Myndigheten og partene er i ferd med 

å diskutere videreføring av avtalen om et 

inkluderende arbeidsliv, ettersom dagens 

avtale opphører ved årsskiftet. Jeg synes 

det er godt å registrere stor vilje blant alle 

til å fortsette arbeidet. Fra YS sin side er 

vi opptatt av å se på mulighet for litt mer 

forpliktende formuleringer på de andre to 

delmålene, som i større grad vil bidra til 

resultater, sier Bjørgen: - I arbeidet med en 

ny avtale har YS, foreløpig som den eneste, 

også tatt til orde for at det kan være fornuf-

tig å innarbeide i et nytt delmål knyttet til 

arbeidsledighet blant innvandrere.

Bjørgen viser til at ledigheten blant 

innvandrere er tre ganger så høy som i be-

folkningen som helhet. 

- Vi vet at arbeidsledigheten er svært høy 

blant innvandrere. Undersøkelser som YS er 

verre registrerer jeg få konkrete forslag til 

løsning på dette både fra myndigheter og 

arbeidsgivere, sa YS-leder Randi Bjørgen da 

tallene ble lagt fram i slutten av august. 

- Tallene som kom i går viser heldigvis 

at arbeidsledigheten fortsetter å synke – i 

alle grupper. Det skal vi glede oss over, men 

med en liten bismak. Det er jo underlig at 

vi anstrenger oss for å inkludere de fl este i 

arbeidsmarkedet, men i mindre grad de som 

har størst problemer. Avtalen om inklude-

rende arbeidsliv betyr konkrete tiltak for å 

redusere sykefraværet og øke deltakelsen 

i arbeidslivet for erfarne medarbeidere 

og funksjonshemmede, men altså ikke 

innvandrere, sier YS-leder Randi Bjørgen: 

- Det paradoksale i denne situasjonen er 

jo at innvandrere gjerne er den gruppen 

som kanskje sliter mest med å komme 

inn på arbeidsmarkedet og generelt å 

bli inkludert i det norske samfunnet. 

Dersom vi mener det er viktig å legge til 

rett for et mangfoldig samfunn må vi ta 

dette mer på alvor.  

9 prosent ledighet blant innvandrere
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(Foto av selvbetjeningsmøbel viser nye Tromsø biblioteks utlånsenhet.)

Gi publikum nye muligheter
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I Noreg i dag synest det å vere brei politisk 

semje om at marknadsføring ovanfor barn 

og unge er av det vonde. Ikkje minst ser ein 

dette i debattar rundt reklame i skulebøker, 

Coca Cola-automatar på skuleområdet 

osv. Dei aller fl este er intuitivt imot dette. 

Likevel oppdagar ein fort at enkelte aktørar 

blir sett på med meir positive auge enn 

andre. Desse får eit velsigna høve til å drive 

marknadsføring mot gruppa. 

Coca Cola Company er ”the bad guys” 

i ei slik fortelling. Barn får i seg for mykje 

sukker av å drikke tørstedrikken deira. 

Meieriet Tine derimot, er ”the good 

guys” i den same fortellinga. Dei får fri veg 

inn i alle klasserom, sjølv om dei er like 

kommersielle som Coca Cola. Grunnen 

til at dei er ”the good guys” kan ikkje vere 

noko anna enn at dei går god for den na-

sjonalnorske forestillinga om at Gud ikkje 

var i India då han skapte kyrne. 

Og når den kommersielle aktøren, bok-

handelkjeden Norli, får innpass i Deichman 

sine lesekampanjar, så må ein slutte at 

biblioteket også er blant ”the good guys” i 

slik marknadsføring. 

Det er ein sjanse som biblioteka kan 

utnytte.

Den vesle boka ”Going places with youth 

outreach” av Angela B. Pfeil er ei slags opp-

skriftsbok på korleis ein kan marknadsføre 

bibliotektjenestene ovanfor dei yngre bru-

kargruppene. Som det står på omslagstek-

sten: ”Marketing to kids is big business.(…) 

Research shows brand loyalty can start as 

early as age two”. 

Boka går gjennom grunnleggande be-

grep i marknadsføring, kva reklamemate-

riell kan nyttast, korleis nå unge som ikkje 

allereie bruker biblioteket og korleis legge 

opp ei brukarorientering i ein skuleklasse. 

Blant anna. 

Så, kva forventningar hadde eg då 

baksideteksten var ferdiglesen? Tja, i alle 

fall at ei bok om marknadsføring ovanfor 

unge skal vere morosam å lese. At den kan 

komme med ein del spenstige synspunkt og 

inspirerande tanketurar. Og ikkje minst at 

den kunne gje litt kunnskap rundt korleis 

den samtidige barne- og ungdomskulturen 

fungerer. At den t.d. kunne gje nokon ana-

lysereiskapar til å forstå dei ulike ”d illene” 

som denne kulturen til tider nærast blir 

etne opp av, men likevel synest å leve så 

godt med. 

Men ”Going Places” oppsøkjer dess-

verre ingen av desse stadene undervegs. 

I staden er det blitt eit påfallande tørt, 

og ikkje minst detaljfi ksert, stykke faglit-

teratur. Til tider kan det verke som om 

forfattaren trur at lesaren mentalt sett er 

på nivå med ein femåring. I kapitlet som 

heiter ”Selling your services” står det blant 

anna dette under overskrifta ”Leaving a 

message”: ”If your contact is not available 

when you call, ask if you can leave a mes-

sage (see box 5.2 for a sample phone mes-

sage)”. (s.59) Kor då denne boks 5.2 i detalj 

angir korleis ein skal framføre meldinga til 

ein telefonsvarar eller liknande. 

Og her er meir. Der er til dømes kun 

ein måte å bearbeide statistikk på: ”Allow 

two to four hours of uninterrrupted offi  ce 

time each month for data entry” (s. 81). Og 

for all del: bruk treringspermar til å samle 

papirutskrifter i…

Ein kunne tolt dette om resten faktisk 

hadde vore interessant å lese, men når 

framstillinga gjennom heile boka er på 

dette nivået, skaper det mest irritasjon.

Når det også er tilsvarande lite å hente 

på idèplanet, blir boka, i alle fall etter heim-

lege forhold, totalt unødvendig. Det er lite 

eller ingenting her som ikkje har vore, eller 

blir, utprøvd av biblioteka allereie. Det er jo 

ikkje nokon ny kunnskap at skulen er ein 

viktig arena for ungdomsbibliotekarane?

Såleis driv ”Going places” med rein 

drøvtygging av materialet, og gjer det som 

kunne vore ein spanande arbeidsdag om til 

ork og utidig mas. 

Vil ein derimot unngå dette, er det 

heldigvis framleis muleg å hente fram 

Astrid Holmefj ord m.fl . ”Håndbok i barne-

bibliotekarbeid” (Fagbokforlaget 2003) og 

Gerard Jones ”Drep Monstrene” (Andresen 

& Butenschøn 2004) frå bokhylla. Desse 

to kombinert gir eit teoretisk og metodisk 

grunnlag for ungdoms- og barnebiblio-

tekarane som det går an å både bygge og 

bryne seg på.  

Sjarmlaust om marknadsføring

Dette er ei slags oppskriftsbok på korleis ein kan 
marknadsføre bibliotektenestene ovanfor dei yngre 
brukargruppene. Men ”Going Places” er eit påfallande 
tørt, og ikkje minst detaljfi ksert, stykke faglitteratur, 
skriv Stig Elvis Furset. 

Anmeldt av 
Stig Elvis Furset
Avdelingsbibliotekar barn/ungdom
Rygge bibliotek

“Going Places with Youth Outreach : 
Smart Marketing Strategies for Your 
Library” av Angela B. Pfeil. American 
Library Association, Chicago, 2005. 



 Side 19Bibliotekaren 10/2005

Bibliotekenes felles lånekort
kjøper du hos TAG Systems!

Vi leverer lånekort i bankkortkvalitet i små og
store opplag til skole-/ fag- og folkebibliotek
over hele landet. Uansett om biblioteket
ønsker å ta i bruk det nasjonale lånekortet
eller ønsker en lokal profil; det beste kjøpet
av lånekort gjøres hos TAG Systems.

TAG Systems er Norges største 
kortprodusent, og den ledende 
leverandøren av lånekort til bibliotek.

Kontakt oss for tilbud eller for å få tilsendt
prøver på lånekort!

TAG Systems AS, 8607 Mo i Rana
Tlf: 75 12 81 10 • Fax: 75 12 81 11
E-post: tag@tag.no
www.tag.no

Markedets beste kvalitet • Konkurransedyktige priser • Små eller store opplag • Fleksibelt design
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(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

Leken, morsom og dyktig billedbok 
Norsk debutant i Sverige

Morten N. Pedersen. Bo går till 
biblioteket (svensk utgave) 
Bonnier Carlsen

Anmeldt av 
Morten Haugen
Biblioteksjef
Ørland kommune

Forfatteren er 29 år, jobber frilans med 

tegnefilm og slikt og bor utenfor Oslo. 

Og han debuterer i Sverige, med denne 

billedboka om Bos bibliotekbesøk.

I denne enkle fortellinga møter vi 

både bibliotekklisjeen om bibliotekdama 

med hornbrillene som sier hysj fordi støv-

lene knirker, og den selvfølgelige gleden 

over å kunne lese, låne og bruke bibliote-

ket. Det er et komisk-dramatisk element 

her, med forsvunnede støvler, og det er en 

trygg varme over hele handlingen.

Tegningene er tegneserie-tydelige 

akvareller, og det finnes komikk og de-

taljer i bildene som man kan lete seg fram 

til sammen.

Dette er et klart bevis på at selv en 

enkel billedbok både skal ha en veldig god 

story, og en veldig dyktig gjennomføring. 

Vi regner med at denne kommer på norsk 

snart. Vi krever det!!  
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Så er det her, Aschehoug og Gyldendals 

”kontroversielle og nyskapende”, for å si-

tere pressemeldingen, leksikon i to bind; 

ett for unge jenter, ett for unge gutter. 

Oppslagsverkene skal være en håndbok, 

en ”storesøster” eller ”storebror” som kan 

veilede i spørsmål de unge lurer på. 

Men hvorfor lage to? Er gutter og jenter 

så ulike? Artikkelforfatter i gutteleksi-

konet, Børge Skråmestø, mener at å lage 

separate bøker for gutter og 

jenter er å ta kjønn på alvor. 

”For meg er likestilling det å se 

og respektere hverandres for-

skjellige behov, og å inspirere 

enkeltmenneskets innerste, 

unike frø til å spire og gro – helt 

inn i himmelen!”

Noe svulstig formulert kan-

skje, men i utgangspunktet ikke 

vanskelig å være enig i. Selv om 

Gyldendals Gode Gutte- og 

Pikebøker er et forlengst passé 

fenomen, og forlagene – stort 

sett – ikke vil markedsføre 

bøker spesielt rettet mot kjønn, er det 

forskjell på for eksempel jenter og gutters 

lesevaner, leseevner og litterære interes-

ser. Som forfatterne av den nylig reviderte 

”Norsk barnelitteraturhistorie” skriver; 

etter 1970-tallet levde gutteboka og særlig 

jenteboka fremdeles videre i felles innbin-

ding i ”Ung i dag” og andre serier. 

Men nå ble identifi kasjonsmodellene 

f lere, og i det postmoderne samfunnet 

ble det først og fremst fl ere måter å være 

jente på. Etter hvert ble også de maskuline 

idealene utfordret. 

Barnebokhistorikerne viser at jenter 

oftere er altetende og leser bøker med både 

gutter og jenter i hovedrollen, mens mange 

gutter vender litteraturen ryggen til fordel 

for populærkulturen, der de mannlige iden-

tifi kasjonsmodellene er langt mer hardtslå-

ende enn i den ”softe” nye litteraturen. 

Hvordan henvender så det kjønnsegre-

gerte leksikonet seg til leserne? Omslaget 

gir assosiasjoner til 1930-tallets GGG og 

GGP heller enn til postmoderne mangfold: 

Gutteleksikonet er innbundet med et foto-

grafi  av en gutt på skateboard, jenteleksiko-

net har en tegnet illustrasjon av tre jenter, 

smilende, to med bare mager. 

Gutteleksikonet har kortere tekster og 

tøff  maskulin layout, jenteleksikonet har 

lengre tekster og feminine, 

naivistiske illustrasjoner. 

Jeg har ikke lest hele lek-

sikonet, men slått opp på 

noen oppslagsord. Flere 

oppslagstekster er tilnær-

met like. Noen tema er for-

beholdt det ene eller andre 

kjønn. Guttene kan for 

eksempel lese om sjekking, 

dataspill, kjøpepress, Mp3, 

penis, ære, vi lje. Disse 

kategoriene finnes ikke i 

jenteleksikonet. Jentene 

har derimot enerett på 

emnene abort, graviditet, shopping, medli-

denhet, mote, klitoris, seksuelt overførbare 

sykdommer – og åreknuter.

Både gutter og jenter kan slå opp på 

emneordet opprør. Mens guttene blir opp-

fordret: ”Alle gutter bør gjøre opprør” og 

deretter kan lese om ulike politiske opprør 

og opprørere gjennom historien, får jentene 

følgende oppfordring: ”Kort og godt er det 

fl ott å gjøre opprør hvis det fører til at du 

forsøker å gjøre noe med det som opprø-

rer deg, hvis det fører til en [konstruktiv] 

handling.” 

G u t t e -

nes leksikon 

e r  s k r e v e t 

av en norsk 

r e d a k s j o n , 

og er tidvis 

humoristisk, 

mens jente-

leksikonet er 

oversatt fra 

f r a n s k  o g 

preges ikke 

nevneverdig 

av komiske 

innslag.

Det er ganske opplagt; dette er en 

forlagsidé basert på markedsmessig gim-

mick. For det fi nnes neppe et åpenbart 

skille mellom hva unge jenter og unge 

gutter søker av informasjon i et mer eller 

mindre seriøst leksikon. ”Nyskapende 

leksikonforfattere” ville i det minste byttet 

om på de tradisjonelle kjønnsstereotype 

kategoriene. Oppslagsbøkene bygger opp 

under ideen om de ”hemmelighetsfulle og 

mystiske forskjellene mellom kjønnene”, 

noe som sikkert er spennende og reelt nok 

for fj ortenåringene, og som kan tematiseres 

fi nt i skjønnlitteraturen – men som ikke 

er på sin plass i et liksom opplysende og 

objektivt leksikon.  

Åreknuter til jentene og Mp3 til guttene

Kjønnsdelt leksikon

Marte Stubberød Eielsen 
Kulturredaktør
Klassekampen



Mauro Pazos Lôpez er en ung kar fra Spania. Han har tre års studier 

i bibliotek- og informasjonsvitenskap bak seg ved universitetet i 

Granada. Nå har han kommet hele veien til Oslo for å studere ett år 

på Master-studiet, som del av det europeiske utvekslingsprogram-

met ERASMUS.

- Fakultetet mitt ga oss valget mellom fl ere land. Norge var det 

eneste som la opp til at jeg kunne gjennomføre studiet på engelsk. I 

Frankrike, Tyskland, Italia og Portugal var ikke det mulig. Jeg tror 

at bibliotekene i de engelske språkområdene er mer utviklet, sier 

Mauro, som er fornøyd med å ha kommet til Oslo. 

Vi møter ham på sykkel utenfor bibliotekstudiene på Bislet. Han 

har bare vært i Norge noen dager, og har basert seg på daglig å sykle 

mellom hybelen i Bærum og høgskolen på Bislet. Vi regner med at 

han kommer til å huske vinteren 2005/2006…

Mauro har ikke hatt regulær jobb i bibliotek. Men under biblio-

tekutdanninga i Granada, hadde han sin praksisperiode: - Det var 3 

måneders praksis under studiene. Jeg var ved et universitetsbibliotek, 

og jobbet med bestillinger, katalogisering og betjening av brukerne. 

Det var ikke en jobb med stort ansvar, men en smak på hva en bi-

bliotekarjobb kan inneholde, sier han. 

Nå skal han studere i Oslo ett år. Han kunne ikke noe norsk 

da han kom til Norge, men regner med å få med seg en del av det 

som blir sagt på norsk i forelesningene, etter å ha tatt et 40 timers 

språkkurs. 

Han har ingen planer om å jobbe i Norge etter studiene. - Norge 

er veldig annerledes enn Spania. Jeg har bare vært her noen dager og 

lar meg stadig overraske. Oslo ser ut til å være en fi n by med mange 

muligheter. Jeg vil gjerne reise rundt i landet også, forteller Mauro, 

som har en venn i Tromsø han gjerne vil besøke. – Jeg satser på å ha 

et godt år i Norge, med både studier og reising, sier han.  

Bibliotekaren 10/2005

eFunksjonelle 
miljøer for barn!

Det beste til Barneavdelingen, Skolebiblioteket,
SFO og Barnehagen.

Bestill ny matriellkatalog
på www.bseurobib.no

Vi sponser møbler til barnehage!
Se www.ekstremoppussing.no

www.bseurobib.no

Fra de andalusiske 
stepper til JBI
I forrige nummer skrev vi om gutta, som i 
større mengder enn før begynner på bi-
bliotekarstudiet i Oslo. Noen kommer lang-
veisfra og begynner på Master-studiet. Vi 
møtte en som kom hele veien fra Granada. 

Mauro Pazos Lôpez er optimist ved oppstarten av ett års studium ved bi-
bliotekutdanninga i Oslo. Han er utvekslingsstudent fra Granada, som del av 
ERASMUS-programmet. (Foto: Erling Bergan)
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Når man tenker over hvilken rolle Solidari-

tet har betydd, bør det ikke herske tvil om 

verdien av partipolitisk faglig uavhengighet. 

Det står stor respekt av den innsatsen og det 

motet Solidaritets menn og kvinner viste 

da de i august 1980 gikk på barrikadene i 

Gdansk, påpeker Randi Bjørgen.

- Med Solidaritet fi kk man i Polen en 

viktig og bred motstand mot et politisk 

regime som ikke hadde forankring i folket. 

Det skal også erkjennes at utviklingen i 

Polen tuftet på Solidaritets krav om fag-

lige og sosial rettferdighet, bidro til hele 

murens fall, Sovjetunionens sammenbrudd 

og EUs utvidelse 1. mai 

2004. Feiringen av Soli-

daritet bør derfor i stor 

grad være en anerkjen-

nelse av et viktig bidrag 

til demokratiutviklingen 

i det tidligere Øst-Europa, 

fastslår YS-leder Randi 

Bjørgen: - Det er ingen 

tvil om at mye har skjedd 

i Solidaritet i denne 25-års 

perioden. Fra å ha vært en 

tydelig fagbevegelse, be-

veget organisasjonen seg 

over i partipolitikken. YS’ 

grunnholdning er å være 

partipolitisk uavhengig, 

og dette bidro til at vi 

trappet ned vårt samar-

beid. Tett og forpliktende 

samarbeid med politiske 

partier er vi svært forsik-

tig med. 

YS-lederen mener li-

kevel at det har vært riktig 

og viktig for utviklingen i Polen at Solida-

ritet tok steget inn på den partipolitiske 

arena. 

- Det hersker etter min vurdering liten 

tvil om at organisasjonen hadde en legitimi-

tet og støtte i befolkningen som var viktig i 

overgangen fra fortidens regime, til dagens 

demokrati. Ved siden av kirkens åpenbare 

støtte til denne prosessen, er det god grunn 

til å tro at dette har bidratt til en av de mest 

fredelige og omfattende revolusjoner i eu-

ropeisk historie, sier Bjørgen: - I dette per-

spektivet er det derfor svært interessant å 

se hvordan Solidaritet i ettertid har fortsatt 

å bevege seg, men nå 

vekk fra partipolitikk 

og tilbake til utgangs-

punktet: Fagligpolitisk 

arbeid. Dermed er det 

igjen duket for tettere 

og mer regelmessig 

samarbeid og dialog 

mellom YS og Solida-

ritet, også ved hjelp av 

EØS-midler øremerket 

demokratiutvikling.  

Solidaritet 25 år

I år er det 25 år siden Solidaritet så dagens lys. Dette 
ble markert i Gdansk 30. august. YS-leder Randi Bjør-
gen var en av mange gjester.  - Da Solidaritet ble 
opprettet etablerte YS kontakt med det som må sies 
å ha vært den første frie fagbevegelse i Polen, kanskje 
i hele Øst-Europa. På det tidspunktet var YS selv en 
ungdom, men blant våre egne har vi historie og er-
faring med partipolitiske uavhengige fagforbund så 
langt tilbake som til 1800-tallet, forteller YS-lederen.

Det er interessant å se hvor-
dan Solidaritet beveger seg 
vekk fra partipolitikk og 
tilbake til utgangspunktet: 
Fagligpolitisk arbeid, sier 
YS-leder Randi Bjørgen. Det 
er nå igjen duket for tettere 
og mer regelmessig samar-
beid og dialog mellom YS og 
Solidaritet.  

Informasjonstilgang og yrkesetikk

BF planlegger et seminar om informa-

sjonstilgang og yrkesetikk under bibliotek-

møtet i Trondheim til våren. Tittelen er 

”Fri og lik tilgang til informasjon - et an-

svar for bibliotekaren?” Her vil dansk BFs 

leder Pernille Drost snakke om biblioteka-

rens rolle vedrørende ytringsfrihet, fri og 

lik tilgang til informasjon og demokrati. 

Uansett hvor man arbeider. Samtidig vil 

hun debattere hvorfor hun mener at man 

ikke skal ha yrkesetikk for bibliotekarer! 

Møteleder blir forbundsleder Monica 

Deildok. 

Oppstart for Yrkesetisk råd 

Yrkesetisk Råd er oppnevnt av forbunds-

styret, og har sitt første møte 18. ok-

tober. Rådets leder er Stig Elvis Furset 

(Rygge bibliotek), med Andrea Gaarder 

(Lambertseter videregående skole) som 

nestleder. Øvrige medlemmer er Liv 

Brynhild Aspaas (Universitetsbiblioteket i 

Trondheim), Tine Dahl (NRK Biblioteket) 

og Stine Eklund (Asker bibliotek). Det 

skal være åpne kanaler inn til Yrkesetisk 

Råd. Du kan sende epost til lederen 

(stig.furset@rygge.kommune.no), eller 

kontakte de andre medlemmene etter 

behov. 

Ny kontingent

Som kjent vedtok vårens landsmøte en-

stemmig en justering av medlemmenes 

kontingent til BF. Vi har fremdeles en pro-

sentsats som utgangspunkt, og prosenten 

er fremdeles 1,32 prosent av medlemmets 

bruttolønn. Den nedre grensen på kr. 

2220,- pr år er heller ikke endret. Men 

maksimum kontingentsats er hevet fra 

kr 3840,- pr år til kr. 4320,- pr år. Satsene 

for ikke-yrkesaktive (kr 250,- pr år) og 

studenter (kr 100,- pr år) står fast. 

Landsmøtet vedtok at virkningsdatoen 

skulle være fra 1. oktober. BF-sekretaria-

tet har tidligere i sommer sendt melding 

til arbeidsgivere om denne endringen, og 

nytt trekk skulle dermed kunne gå sin 

gang fra oktoberlønna. 
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Kjære bibliotekar!
Hvorfor skrive litteratur overhodet? Er ikke verden over-
svømmet av andre og umidelbart mer tilgjengelige, ja, like-
frem påtrengende medier? Ja, ærlig talt, er den ikke det?

– martin deichmann, side 34

Flukten fra forpliktelser
Philippe Sands om USAs forsøk på å
unnslippe sin egen verdensorden.

side 28

Krasjstaden
Hadle Oftedal Andersen om
Øyvind Rimbereids
romtidskontinuum.

side 34

Det subversive mellomspråket
Språket hos Jonas Hassen Khemiri er
oppbrutt, rått og poetisk.

side 35

intervju dikt anmeldelse

Bøker

Om melankolien
Er melankolien en adekvat holdning, spør Eivind Tjønneland.
For eksempel hos mennesker som sutrer over «meningstap»
og kjedsomhet i verdens rikeste land i år 2005?

Essay, side 30.

Bare trist
Melankolien må kritiseres,
skriver Eivind Tjønneland.

Bøker side 30

Kronikk: «Om det er verdt å beregne kostnadene ved kriminalitet, vil avhenge av formålet med disse opplysningene.» Finn Jørgensen, Handelshøgskolen i Bodø, side 18
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aktuelt

debatt

kultur

kunngjøringer

aktueltaktuelt

Bondevik og Bush
Guds rolle undervurdert 
i utenrikspolitikken

side 2

Ja til reformer
– Vi må gjøre oss
attraktive for studentene,
sier filosofiprofessor.

side 4

Ukens stemmer:

Thomas Hylland Eriksen om misfornøyde akademikere • Hanne Andrea Kraugerud om retorikk og estetikk • Aslak Bonde om protest-
partier i ny posisjon • Sigurd Allern om kuttene i Dagbladet • John Pilger om sivilisasjonskrig • Erling Sandmo om Rameaus operaer

bøker

Jens Stoltenberg
Portrett av en
lidenskapelig
pragmatiker

side 14

side 2

side 16

side 19

side 27

side 36

Nordgrens spor
Sune Nordgrens fortid som
kunstdirektør i Newcastle ble
også heftig debattert.

Kultur side 20

Klassisk nekrofili
– Selsom skikk å feire
komponistenes dødsår, 
skriver Erling Guldbrandsen.

Musikk side 25

Tvilsom ære
Norge får best karakter i
utdanningsklassen. Synd vi
ikke kan stole på karakterene.

Kommentar side 5

Fyll og dop 
Endelig en utelivsroman som
er blottet for arroganse.

Anmeldelse side 33

aktuelt

Øker mest! 
Opplagsvinner 2004
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EUs skjebnetime: Jacques Chiracs formaninger hjelper lite. Om en uke
kan franskmennene si nei til EU-grunnloven – og ryste hele unionen.

Reportasje, side 6–11

Det umulige folket

Det er vanskelig å skrive, det vet (nesten) alle.
– geir gulliksen side 23

Actionpainting
Jackson Pollock var macho-
maler nummer én.

side 32

I transe
Musikkdokumentar om Monica  
opprinnelig født som Morten.

side 24

Kunst mot okkupasjon
Dror Feiler skapte furore da han laget
kunst av en palestinsk selvmordsbomber.
Nå er han i Oslo for å spille musikk.

side 30

F I L M B I L L E D K U N S T MUSIKK

Kultur

Harde bud
Morgenbladet har vært på NM i wrestling.

reportasje side 26
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Bøker
Sakprosa og skjønnlitteratur. Vi følger 
samtidslitteraturen tettere enn noen 
annen norsk avis, og gir deg troverdige 
anmeldelser og forfatterintervjuer.

Aktuelt
Politikk, forskning og utenriks. Morgen-
bladet ser på verden med et analytisk 
blikk. Vi går bak nyhetsbildet og formi-
dler sammenhengen.

Kultur
Morgenbladet følger kunsten der den 
bryter mot samfunnet. Vi har noen av 
landets mest  spennende og kvalifiserte 
kulturskribenter.
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Bli sommerabonnent i tre måneder for kun 195,-

Morgenbladet  var den avisen som økte opplaget mest i 2004. Vi vil gjerne gi deg anledning til å finne ut hvorfor.
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Randi Bjørgen
YS-leder

Valget er over og hverdagen skal begynne 

for en ny regjering. Partiene i Stoltenber-

gregjeringen må, som partiene i Bonde-

vikregjeringen, forhandle seg i mellom og 

ingen kan vente å få fullt gjennomslag for 

egen politikk. Dermed blir det interessant 

å se hvilke av valgløftene som blir holdt og 

hvilke som blir satt til side. 

Den største utfordringen for den nye 

regjeringen blir å etterleve løftet om godt 

samarbeid med en samlet fagbevegelse. 

Både AP og SV har nå tette bånd til én av 

landets arbeidstakerorganisasjoner. Dette 

er et forhold vi til dels kjenner fra tidligere. 

I dagens situasjon er det likevel grunn 

til å påpeke at norsk fagbevegelse er mer 

sammensatt en noensinne. Halvparten av 

norske arbeidstakere er organisert. Blant 

dem er omtrent halvparten organisert i 

hovedorganisasjoner og forbund som ikke 

har bindinger hverken til SV eller AP. Skal 

en ny regjering ha troverdighet overfor ar-

beidslivets parter, må den ta alle sammen 

på alvor. 

Som partipolitisk uavhengig hoved-

organisasjon har YS etter hvert lang og 

god erfaring med å samarbeide med alle 

partier både i regjering og i opposisjon. Jeg 

kan forsikre om at YS er beredt til å bidra 

med konstruktive innspill også til denne 

regjeringen. Samtidig skal ingen være i tvil 

om at vi høyt og tydelig vil si i fra dersom 

Stoltenberg løper fra løftet om å gå i dialog 

med hele fagbevegelsen.  

Regjeringens 
faglige utfordringer

Forholdet mellom LO og regjeringa er kontroversielt 
når Arbeiderpartiet er i posisjon. Nå må også SV 
fi nne ut av dette.

AFP hyppig brukt ved 
omorganisering og nedbemanning  

AFP er ett av virkemidlene som blir hyppig 

brukt i nedbemannnings- og omorgani-

seringsprosesser, også i IA-bedrifter. Det 

viser Rikstrygdeverkets rapport ”Senior-

politikk og IA-avtalens delmål om å redu-

sere pensjoneringsalderen”. Trygdeetaten 

har publisert resultater av en kartlegging 

av hvordan IA-arbeidet for seniorene føl-

ges opp. Kartleggingen ble gjennomført i 

2004 og omfatter 3000 virksomheter. 

En av problemstillingene som ble 

tatt opp, var bruk av AFP og sluttpak-

ker/gavepensjon: Dersom virksomhetene 

hadde gjennomført en nedbemanning 

eller en omorganisering i løpet av det 

siste året, var sannsynligheten større for 

at arbeidstakere hadde gått av med AFP. 

Dette gjaldt 61 prosent av virksomhetene 

som hadde omorganisert mot 49 prosent i 

bedrifter som ikke hadde omorganisert. I 

nedbemanningsbedrifter var AFP-bruken 

enda større.

Sannsynligheten for at en virksomhet 

hadde gitt gavepensjon eller sluttpakke til 

arbeidstakere over 50 år i løpet av det siste 

året, var tre ganger så høy dersom virk-

somhetene hadde vært gjennom en ned-

bemanning. Dersom virksomheten hadde 

vært igjennom en omorganisering, var den 

litt over to og en halv gang så høy.

Seniorkalkulator

Koster det mer å beholde en senior enn 

å ansette en yngre medarbeider? Nå 

kan du fi nne svaret for din virksomhet 

ved hjelp av Seniorkalkulatoren. Det er 

Senter for seniorpolitikk som har satt 

opp denne tjenesten på nettsidene sine 

www.seniorpolitikk.no. Det nye inter-

aktive verktøyet 

sammenlikner 

kostnadene ved 

å beholde en se-

nior fremfor å 

ansette en ny.

LO-krav til ny regjering

Allerede valgnatta lanserte LO seks 

hastekrav til den rødgrønne regjeringa. 

Ikke minst at løftene om å reversere fl ere 

vedtatte endringer i arbeidsmiljøloven 

må innfris, før de trer i kraft 1. januar. 

Det gjelder den generelle adgangen til 

midlertidige ansettelser, muligheten til å 

jobbe 13 timers dag uten overtidsbetaling 

og innskrenkingen i stillingsvernet.



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 !

Husk at du enkelt kan 
informere dine lånere via
Tidemann-SMS om at 
boka har kommet.

Les mer om vår nye Fotomodul på våre
hjemmesider!

Har du fått den nye store Tilbudskatalogen?
Bibliotekrekvisita, Bibliotekmøbler og Bibliotekutstyr

Her kan du bestille den gratis:  Tlf. 3288 7010  Fax. 3288 5855

E-post. salg@bibliotekservice.no   Web. www.bibliotekservice.no

Bibliotekutstyr
Bibliotekrekvisita, maskiner og møbler

Tilbudskatalogen
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Sør-Fron kommune ligg midt i Gudbrandsdalen
og har ca 3.300 innbyggjarar. Kommunen sitt næringsliv
er i hovudsak landbruk, reiseliv, industri og offentlege tenester.
Avstand til Lillehammer er ca 70 km.

Stillinga som biblioteksjef i Sør-Fron kommune er ledig. 
Sør-Fron bibliotek er ein del av kultur- og informasjonsavdelinga, 
og er samlokalisert med kommunen sitt servicetorg i kommune-
huset på Hundorp.

Biblioteksjefen er den faglege og administrative leiaren for folke-
biblioteket.
Arbeidsoppgåver vil primært vera tilrettelegging og vidareut-
vikling av biblioteket si bok / mediasamling og publikumservice. 
Stillinga har ein viktig funksjon i høve til  barnehage og skule. 
Biblioteksjefen vil også bli tillagt  andre oppgåver innan kommu-
nens kultur- og informasjonsverksemd.

Kvalifi kasjonar:

- bachelor i bibliotek- og informasjonsfag, bibliotekar-
 eksamen frå høgskulen i Oslo eller anna tilsvarande utdanning  
- evne og interesse for bruk av ny informasjonsteknologi
- gode administrative eigenskaper
- serviceinnstilt og fl eksibel
- gode samarbeidsevner 

Faste kvelds- og laurdagsvakter inngår i arbeidstida.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Hjelp til å skaff e bustad.

BIBLIOTEKSJEF

Fleire opplysningar kan du få ved å vende deg til kultur- og informasjonsleiar Trond Halle,  tlf 61 29 91 54.

Send søknad med rettkjende kopiar av attester og vitnemål til :  Sør-Fron kommune, Personalavdelinga, Postboks 38, 2648 SØR-FRON.
Søknadsfrist:  29. oktober 2005.  
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Bibliotekarens 
kryssord nr. 10

Løsningen sendes innen 26. oktober til: Bibliotekaren, Runnen 4, 6800 Førde

Navn:  ________________________________________________

Adresse:  ________________________________________________

Premien er det nye BF-kruset i frosta glass! 
Vinner kunngjøres i neste nummer.

Vinner av forrige kryssord:
Ellen Sandvold, Stokmarknes
Premien er sendt i posten. Gratulerer!

Rett løsning på forrige oppgave:
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Nesodden kommune
Kulturavdelingen
Seksjon bibliotek

Bibliotekar 100% vikariat til august 2006

Vi kan tilby:
Et bibliotek med sentral drifting av Mikromarc 2 (automatisk utlån). 
Nesodden bibliotek er et av de bibliotek i Akershus med størst utlån 
pr. innbygger. Barn er en prioritert lånergruppe med fl est utlån. Vi er 
en viktig møteplass i lokalmiljøet vårt og ønsker å utvikle biblioteket 
ytterligere. Dessuten er vi nå inne i en viktig periode med plan-
legging av nytt bibliotek, hvor hele personalet vil bli trukket med i 
plan leggingsarbeidet.

Vi ønsker:
Du må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode data-
kunnskaper. Du må ha yrkeserfaring innen bibliotek eller tilsvarende, 
god kjennskap til off entlig forvaltning, regelverk og avtaleverk, gode 
litteraturkunnskaper, gode samarbeidsevner (teamwork) og god 
skriftlig formuleringsevne. Stillingen medfører ansvar for barne- og 
ungdomsavdeling og oppbygging av musikkavdeling. Du må også 
kunne trå til som biblioteksjefens stedfortreder ved behov. En fordel 
dersom du har erfaring med planlegging av nye biblioteklokaler og 
har noen ideer omkring bibliotek.

Arbeidstiden medfører 1 ettermiddagsvakt pr. uke og 1-2 lørdags-
vakter pr. måned. Lønn i henhold til tariff avtale.

Søknadsfrist 31. oktober 2005.

Nærmere opplysninger ved biblioteksjef Reidun Sødem, tlf.  66916952. 
Søknad stiles til Nesodden kommune og sendes 
Kulturkontoret, Vardenbakken 99, 1450 Nesoddtangen
 

Sel kommune

Sel bibliotek har hovedbibliotek i trivelige lokaler i Otta 
sentrum. Sel kommune ligger i Gudbrandsdalen, og har 
vel 6000 innbyggere. Det er gode muligheter til friluftsliv, 
med kort avstand til Rondane, Jotunheimen og Dovrefj ell. 

Biblioteket er samlokalisert med Nasjonalparksenter og Informasjonssenter 
for bergverk/steinindustri.

70% bibliotekar

Sel bibliotek har fra 1. januar 2006 ledig 70 % bibliotekarstilling. 
Med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Fra høsten 
2006 kan stillingen pga pensjon bli utvidet til 100%. 

Arbeidsoppgaver: 
Ansvar for barne- og  ungdomsavdelingen og utadrettet arbeid 
med skolene i kommunen. Skrankearbeid, litteraturformidling 
og arrangementer. Kompetanse i nettpublisering ønskelig. Søker 
må ha førerkort og disponere bil. Må regne med en lørdagsvakt 
pr.mnd. 

For stillingen kreves godkjent bibliotekarutdanning eller høyere 
utdanning med bibliotek i fagkretsen. Lønn etter avtale. Anset-
telse skjer på de vilkår som gjelder i kommunal sektor. 

Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til biblioteksjef 
Anne Marie Viken, tlf. 61 23 10 55, eller epost: biblioteket@sel.
kommune.no. 

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes Sel kommune, 
Servicesenteret, 2670 Otta innen 27.oktober 2005. 

FYLKESBIBLIOTEKSJEF
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I Avdeling for kultur, Vestfold fylkesbibliotek 
er det to ledige stillinger

I samarbeid med fag- og folkebibliotekene i fylket rendyrker nå 
fylkesbiblioteket sin regionale rolle som kompetanse- og 
utviklings-aktør. Grunnlaget er nedfelt i Strategisk kulturplan for 
Vestfold og utviklingsplattform for Vestfold fylkesbibliotek. 
Dokumentene kan hentes fra fylkeskommunens webside www.
vfk.no.
Fylkesbiblioteksjefen rapporter direkte til kulturdirektøren og 
inngår i dennes ledergruppe.

Vi kan tilby deg et dyktig tverrfaglig nettverk, inspirasjon, 
utvikling og utfordringer.

Vi tror du vil trives best med oss hvis du er målrettet og har 
perspektivet mer rettet mot mennesker enn bøker. Det er viktig 
at du er strukturert i hverdagen uten å miste morgendagens mål 
av syne. Vi forventer ikke at du har alle svar, men du bør stille 
gode spørsmål. Du må ha relevant bibliotekfaglig utdanning, men 
formell/uformell tilleggskompetanse og personlig egnethet vil bli 
vektlagt. 

For ansettelse i Vestfold fylkeskommune gjelder de vilkår som 
til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler. 
Tiltredelse og lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til 
kulturdirektør Vidar Thorbjørnsen, 33 34 41 07 eller 
kontorsjef Tor Skytøen 33 34 40 99.

Søknad med CV og kopi av relevante vitnemål og attester sendes 
til Vestfold fylkeskommune, Avdeling for kultur 
v/kulturdirektøren, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg eller 
på e-post til ann-chrh@vfk.no.

Søknadsfrist 1. november 2005

RÅDGIVER / BIBLIOTEKAR
Stillingen er tillagt arbeidsoppgaver innenfor lesestimulering og 
formidling av barne- og ungdomslitteratur, kurs- og 
konferansevirksomhet og deltakelse i virksomhetens daglige drift, 
herunder faste turer med bokbussen.

Arbeidet er forankret i vedtatt Strategisk kulturplan for Vestfold 
2003 – 2006 og vedtatt utviklingsplattform for Vestfold fylkes-
bibliotek. Vestfold fylkesbibliotek er i en prosess der fokuset 
endres fra ordinær drift til utvikling.

Vi ønsker en utadrettet person som kan arbeide målrettet, 
inspirerende og løsningsorientert. Det er ønskelig at søkeren har 
bibliotekfaglig utdanning eller tilsvarende kvalifi kasjoner innen 
litteratur og formidling. Søkeren bør ha bred kunnskap om 
barne- og ungdomslitteratur. Gode samarbeidsevner og 
personlig egenskaper vil bli vektlagt. Tiltredelse og lønn etter 
avtale.

Ansettelser skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår 
av lover, reglement og tariffavtaler.

For spørsmål eller utfyllende opplysninger, ta kontakt med 
konst. fylkesbiblioteksjef Solveig Foster-Pilkington på 
e-post solveigei@vfk.no eller telefon 33 35 49 70.

Søknad med CV sendes Vestfold fylkesbibliotek, 
Storgt. 16, 3126 Tønsberg.

Søknadsfrist 1. november 2005

www.vfk.no



Side 28 Bibliotekaren 10/2005

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! 

BFs medlemsregister 
blir aldri bedre enn 
kvaliteten på informa-
sjonen som er lagt inn. 
Har vi korrekt informa-
sjon om deg? Dersom 
du har skifta lønn, 
jobb, telefonnummer, 
e.l., går du inn på BFs nettsider og finner ”Oppdate-
ring av medlemsregisteret”.  Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?
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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  
Monica Deildok
Tlf.  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder 
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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IFLA-konferansen er over, og 

noen hundre norske bibliote-

karer puster letta ut etter en 

kjempeinnsats før og under 

arrangementet. Vi har hørt 

foredrag, kanskje deltatt aktivt 

med innlegg selv, snakket med 

utenlandske kollegaer på sosiale 

og kulturelle arrangement, 

snakket med norske kollegaer i 

en uvant setting, og løftet opp 

problemstillinger i bevissthe-

ten som vi ellers ikke får tid til 

i hverdagen. 

Dette er vel og bra. Men 

det koster. Ganske mye faktisk. 

Reise, opphold, konferanseav-

gift, mat, drikke… Summen 

av utgifter som hele fl okken av 

deltakere på IFLA-konferansen 

pådrar seg, gjør evenementet 

ti l en mellomstor bedrift i 

norsk målestokk. Er det verdt 

pengene?

Det er mange måter å be-

svare spørsmålet på. Skal man 

måle etter direkte faglig ut-

bytte, er IFLA-konferansen 

neppe regningssvarende. Det 

er for mange svake foredrag, for 

mye festivitas, for lite matnyttig 

til at dette kommer ut på pluss-

sida for de fl este. Hvis man ser 

svært nøkternt på det hele. 

Men så er det selvfølgelig en 

del deltakere, en del faggrup-

per og kollegier som virkelig 

holder høyt nivå, gjør viktige 

og matnyttige ting, som gir dem 

og oss andre viktige resultater i 

tida framover. Det kan dreie seg 

om koordinering av standarder, 

normer og regelverk. Det kan 

være avklarende møter med 

leverandører av utstyr. Det kan 

være avgjørelser om bevilgnin-

ger eller vedtak av betydning. 

I dette regnestykket er det 

et par faktorer som må plus-

ses på, som ikke hører til de 

umiddlebart nyttige. Som er 

indirekte virkninger, ting som 

betyr noe på lengre sikt. Ikke 

ulikt hva bibliotek er vant til å 

måtte argumentere med…

Ta for eksempel deltakelse 

på en sesjon om bibliotekbyg-

ninger. Du har kanskje ikke 

en klinkende klar begrunnelse 

for å bruke en formiddag der. 

Men du er nysjerrig, og tror det 

kan dukke opp en anledning 

til å planlegge nytt bibliotek 

hos deg om noen år. Du hører 

foredragene, ser hva de har å 

vise og oppdager kanskje at det 

er måter å tenke på som kan 

influere hvordan du planleg-

ger en ominnredning allerede 

neste år. Eller du påvirkes av 

tankegangen bak noe av biblio-

tekarkitekturen til å begynne å 

se på andre typer arrangement 

enn du ellers ville planlagt.

Så er det utstillingsområ-

det. Noen kommer sikkert dit 

med klare hensikter. De vil ha 

demonstrert et produkt, eller 

forhandle et kjøp. Men de fl este 

har vagere forestillinger før de 

konfronteres med produkter, 

organisasjoner og prosjekter. 

De blir opplyst underveis, og 

blir kjent med løsninger og 

veivalg de ikke var klar over på 

forhånd. 

Det sosiale liv under en 

konferanse er ikke bare sosialt 

liv. Det er også faglig. Man 

utveksler små biter av infor-

masjon, brede synspunkter 

og speiler sin egen faglighet i 

utenlandske kollegaer. Det er 

viktig å se sin egen biblioteka-

riske virksomhet i perspektiv. 

Pauser, kaféprat og tilfeldige 

møter bidrar sterkt til det.

En siste rettferdiggjørelse 

av bibloiotekarers deltakelse på 

IFLA-konferanser, er at det kan 

ses som en velfortjent dessert, 

etter alle de tunge måltidene 

i bibliotekhverdagen. Å være 

sammen med masse fl otte og 

underlige kollegaer noen dager 

er slett ikke å forakte.

Men disse begrunnelsene 

kan ikke rettferdiggjøre enhver 

utgift eller enhver deltakelse på 

IFLA-konferansene. Og det er 

mange konferanser – og stu-

dieturer for den saks skyld, som 

kan hekte seg på de samme be-

grunnelsene. Og her er jeg ved 

poenget: Er det IFLA-konfe-

ransene som best kan gi oss de 

langsiktige indirekte fordelene 

som jeg har nevnt her? Eller er 

det andre alternativer som er 

billigere og bedre egnet?

Det er også et spørsmål 

om det er de riktige personene 

som får reise på slike konfe-

ranser. Kanskje det bare er de 

som er høyt på strå, som selv 

kan bestemme hva reisebud-

sjettet skal brukes til, som får 

den ære? Ofte er det også disse 

bibliotekarene som har som 

jobb å foreta strategiske vei-

valg og derfor har god grunn 

til å delta. Men ikke alltid. 

For BF er det kanskje vik-

tig å se hvordan vi kan sørge 

for at bibliotekarer - som ikke 

er høyt på strå - får sjansen 

til å skaff e seg de impulsene 

som deltakelse på f.eks. en 

IFLA-konferanse gir. Bør vi 

stimulere til mer utbytterike 

studieturer? Bør vi koordinere 

konferanse-deltakelser for 

bedre faglig utbytte? Bør vi 

delta mer aktivt i det norske 

IFLA-arbeidet, for å gi bedre 

muligheter for at faglig dyk-

tige bibliotekarer kan oppnå 

interessante verv, uten at de er 

”høyt på strå” her hjemme?

For BF fortoner det seg lite 

relevant å bruke noe særlig 

penger på å delta aktivt under 

neste års IFLA-konferanse i 

Seoul i Sør-Korea. Med min-

dre medlemmer markerer 

ønske om en annen priori-

tering.  

Seoul friends?

Redaktøren



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-blad

Sitatet:
”Jeg vet ikke om jeg ville satt i gang noen omkamp om bokavtalen, men jeg ville tatt jobben 
med å ta vare på opphavsretten litt mer alvorlig enn Svarstad Haugland. Jeg ville styrket 
pressestøtten. Pressen er veldig presset av markedskreftene, av kravet til lettlesthet og leser-
nes ikke alltid fornuftige preferanser. Jeg er enig med henne i spillpolitikken, alle énarmede 
banditter må dø. Og jeg ville gjort en jobb for biblioteksystemet, der er det full oppløsning. 
Det er ikke noe galt med kommuner, men alt kan ikke overlates til dem. Også ville jeg brukt 
mindre penger på praktbygg og den slags.”

Pax-forlegger Bjørn Smith-Simonsen til Dagsavisen 24. august, som svar på spørsmålet 

”Hva ville vært din kampsak som kulturminister?” 


