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Lån en fordom – på biblioteket!
Kan biblioteket danne ramme for udlån af andre ”materialer” end 
bøger, musik, film, tidsskrifter og spil? Kan man tænke sig at låne 
levende mennesker ud? Ja vidst! I forbindelse med den lokale festival 
de sidste to år på Nørrebro i København, udlånte Biblioteket Blågården 
mennesker som vi forventet at det var fordomme over for.

14

Bibliotekeierne og yrkesetikken
 BF har opprettet Yrkesetisk Råd med fem medlemmer som kommer 
fra tre ulike fagforbund. Men BF er helt klare på at bibliotekenes eiere, 
brukere eller støttespillere ikke skal være med i beslutningene om de 
ansattes profesjonelle yrkesetikk. Her er forbundet på linje med sven-
ske, danske og britiske kollegaer.
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Lederen har ordet

Tusen takk for tilliten! Jeg må si det nå for 

jeg fi kk jo ikke sagt det i april ☺. Jeg er umå-

telig glad for å få lov til å fortsette å arbeide 

for Bibliotekarforbundet, og jeg setter stor 

pris på den tilliten som ble vist både meg, 

sekretariatet og det nye forbundsstyret da 

landsmøtet valgte å gjenvelge meg som 

forbundsleder til tross for at det innebar en 

tid med vikar og tilsnekrede løsninger. Og 

da må det sies med en gang at det var ikke 

hvilken som helst vikar som steppet inn 

som forbundsleder. Nestleder Hanne har 

levert et imponerende stykke arbeid. Det er 

godt å se at forbundet ikke har slitt under 

mitt halvårlige fravær, men snarere ser ut 

til å komme styrket ut av denne situasjonen. 

Ikke bare fordi Hanne har tilført forbundet 

mye i kraft av sin kompetanse, sin rekke-

vidde og sitt engasjement, men også fordi 

jeg opplever det som en solid forsterkning 

at BF nå har en nestleder som har fungert 

i jobben og vervet som forbundsleder. Det 

er en positiv forsterkning av BFs ledelse 

som forbundet vil nyte godt av i hele den 

inneværende perioden. 

Da jeg ble valgt til forbundsleder i BF 

første gang i 2001 var jeg litt glad og litt liv-

redd. For jeg visste at jeg ikke visste hva jeg 

gikk til. Når jeg nå ble gjenvalgt for annen 

gang var jeg veldig glad og veldig livredd, 

for jeg vet så altfor godt hva jeg går til. Jeg 

er veldig glad fordi det er inspirerende og 

umåtelig givende å få lov til å jobbe med så 

mange viktige saker, som BF-lederen gjør. 

Jeg er veldig livredd fordi jeg vet at jobben 

er forferdelig krevende, og at det periodevis 

kommer til å bli drepende slitsomt. 

Jeg vet at i tillegg til å arbeide med 

og stadig forsøke å gjøre enda bedre våre 

primæroppgaver som fagforening, nem-

lig lønns- og tariff arbeid, forvaltning av 

arbeidslivets spilleregler slik de er nedfelt 

i lover og avtaleverk og, kanskje aller vik-

tigst, god og kompetent ivaretakelse av det 

enkelte medlem som behøver vår hjelp, vil 

vi i denne perioden måtte utkjempe mange 

bibliotekpolitiske slag. For mange av de 

seirene vi har vunnet på dette området 

i de seinere årene har vært midlertidige 

seire, og siste ord er ikke sagt verken når 

det gjelder biblioteklov, bibliotekstruktur 

eller krav om fagutdannede biblioteksjefer. 

I tillegg virvles det hele tiden opp nye pro-

blemstillinger å gripe tak i, og Bibliotekar-

forbundet er i stadig utvikling og vekst 

som premissleverandør og seriøs aktør på 

den bibliotekpolitiske arena i Norge. Dette 

er en rolle vi må ta på alvor, og fremfor alt 

må vi for alvor ta innover oss det faktum at 

vi også på den bibliotekpolitiske arena må 

være forberedt på å gjøre jobben sjøl. Vi kan 

ikke lene oss tilbake og stole på at en ny rød-

grønn fl ertallsregjering av seg selv vil forstå 

hvilke grep som bør tas på bibliotekfeltet, 

vi kan ikke stole på at Bibliotekutredninga 

vil behandle viktige prinsipielle spørsmål 

som f.eks kompetansekravet i folkebibliotek-

sektoren på en måte som er tilfredsstillende 

for oss. Vi kan ikke stole på at NBF vil mål-

bære våre synspunkter eller automatisk ha 

de samme interessene i bibliotekpolitiske 

saker som vi har. Vi må sjøl diskutere, vi 

må sjøl utforme våre standpunkter og vi 

må sjøl målbære dem. 

Vi må ta tak i de sakene som er viktige 

for oss, og lempe inn i den bibliotekfaglige 

debatten ikke bare godt formulerte, men 

ikke minst høyt og tydelig uttalte stand-

punkter. Vi må formulere våre forvent-

ninger til framtidens biblioteklandskap. 

Vi må levere bestillinger til politikere og 

beslutningstakere, ikke i form av ønsker om 

penger, men i form av tydelige meninger om 

retninger og veivalg.  

Bibliotekarforbundets politikk er for-

ankret i målprogrammet vedtatt på lands-

møtet. Med utgangspunkt i dette må 

forbundsstyret starte arbeidet med å for-

mulere politikken.

Dette må ha høy prioritet denne vin-

teren. For vi vet at framtidens bibliotek-

landskap skal diskuteres i kjølvannet av 

Bibliotekutredningens ferdigstillelse i mai 

2006. Og i denne debatten kan ikke BF 

overlate til andre å eie alle initiativene, for 

selv å bli stående på sidelinjen som en kom-

mentator til andres innspill. 

På det bibliotekpolitiske området har vi 

vært veldig fl inke til å si hva vi ikke vil, nå 

må vi ta den utfordringen det er å formulere 

hva vi vil.

Dette høres enkelt ut, men det er det 

ikke. For det er langt mer komplisert å for-

mulere behov, forventninger og meninger, 

enn å si ja eller nei til fremlagte forslag. 

Ikke desto mindre er jeg overbevist at vi 

klarer det. Det må vi, for vi kan ikke stole 

på at andre gjør jobben. Vi skal gjøre job-

ben sjøl.  

 Monica Deildok
Forbundsleder
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Monica Deildok åpnet da også møtet med 

en betimelig og høyst fortjent honnør til 

Hanne Brunborg for vel gjennomført leder-

jobb. – En formidabel innsats og impone-

rende resultater, sa Monica, og la til: - Etter 

å ha konsultert din mor (!), har jeg funnet ut 

at du trenger nytt treningstøy. Gavekortet 

du får skal brukes til det, sa hun, og styret 

ga henne velfortjent applaus. 

Så var det back to business, i et sty-

remøte som svingte fra de helt små til de 

helt store sakene. Innkalling og referat fra 

foregående styremøte ble godkjent, hvoret-

ter økonomisk status for forbundet etter 

tredje kvartal ble gjennomgått. Den viste 

en sunn og god økonomi, med inntekter litt 

over hva en lineær årsutvikling skulle tilsi, 

og en utgiftsside litt under. Slikt gir en hver 

ledelse gode følelser. 

Når dette leses er høstens landsstyre-

møte nettopp avviklet, men styremøtet 

måtte gjøre de innholdsmessige forbe-

redelser i oktober. Det ble lagt opp til at 

tariff politikken skulle være et hovedpunkt. 

Men også profesjonspolitiske spørsmål ble 

planlagt å få en sentral plass, ikke minst 

fordi BF den siste tida har hatt mye aktivi-

tet rundt utlysing av biblioteksjefstillinger. 

Dessuten ble det satt av møtetid til egne 

organisatoriske spørsmål. 

Neste styresak gjaldt konfl iktfondet. 

BF har i mange år hatt et mål om at fondet 

skal ha en størrelse tilsvarende 1000 kroner 

per yrkesaktivt medlem. Målet er nådd, og 

det er grunn til å vurdere et høyere mål, 

ikke minst fordi medlemmenes gjennom-

snittlige lønnsnivå har steget disse årene. 

Styret smakte på et forslag om økning til 

1500 kroner per yrkesaktivt medlem, men 

fant det vanskelig å vedta dette nå. Saken 

ble derfor oversendt forbundets økonomi-

utvalg til videre bearbeidelse. De må nå se 

nærmere på historikken til konfl iktfondet, 

hvilke budsjettkonsekvenser en heving av 

målet vil få, og i sammen-

heng med dette vurdere 

sannsynlige strategier for 

streikeuttak.

Årsplan for tidsskriftet Biblioteka-

ren legges fram for styret hver høst. Det 

innholdsmessige ansvaret er selvfølgelig 

overlatt redaktøren, men en del rammer 

og parametre rundt produksjon av bladet 

er det forbundsstyret som fastsetter. Og 

etter denne styrebehandlinga er det klart at 

bladet også neste år skal gis ut hver eneste 

måned året gjennom, i samme format og 

full firefargetrykk. Abonnementsprisen 

justeres ned fra 290 til 240 kroner per år, 

for bedre å treff e et prisnivå som aktuelle 

abonnenter fi nner gunstig. Annonseprisene 

er vedtatt uendret for sjette år på rad. Valg 

av trykkeri ble overlatt redaktøren, men 

forbundsstyret ga noen føringer for for-

handlingene med aktuelle leverandører. 

Nestleder Hanne Brunborgs periode som fungerende BF-leder ble avsluttet 
med styremøtet 10. oktober. Hun hadde forberedt de fl este sakene til møtet, 
men tilbakevendt leder Monica Deildok ledet møtet, for første gang med 
forbundsstyret som ble valgt på landsmøtet i april.

Styremøte med dobbel ledelse

Styret vurderer nå å styrke for-
bundets konfliktfond. Her fra 
BFs første streik, da Åsvang fi lial 
av Trondheim folkebibliotek 
ble stengt. Fra venstre: Inger-
Johanne Wall, Kirsti Sand, Turid 
Holtermann og Liv Kaalvik. 
(Foto: Erling Bergan)
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Neste styresak, med tittelen ”Ny regje-

ring”, kunne gi inntrykk av en BF-ledelse 

med litt for store tanker om sin egen inn-

fl ytelse. Men det dreidde seg om å drøfte 

hvilke endrede betingelser i bibliotekpoli-

tikken vi kan se for oss med en ny rød-grønn 

regjering. Styremøtet ble avholdt mens 

forhandlingene fremdeles gikk sin gang på 

Soria Moria, så det måtte spekuleres en del. 

Men samtidig var dette en fi n anledning for 

styret til å orientere seg i bibliotekpolitiske 

utfordringer. De var innom både ”Kulturløf-

tet”, skolepolitikken, universitets-, høgskole 

og forskningspolitikk, kommuneøkonomi, 

mulige ministre og statssekretærer, opposi-

sjonens bibliotekpolitikk, generelle arbeids-

takerinteresser og likelønn. Drøftingene i 

styret skulle ikke føre til vedtak på møtet, 

men kan meget vel føre til initiativ og utspill 

fra BF i løpet av høsten. 

Både i kommunal og statlig sektor går 

gjeldende hovedavtaler ut ved årsskiftet. 

Arbeidet med å reforhandle disse er derfor 

påbegynt, og BF jobber med å få fram sine 

synspunkter. 

Hovedavtale er ikke det samme som 

hovedtariff avtale. Hovedavtalen regulerer 

hvordan partene skal forhandle, hvilke 

rettigheter og plikter som gjelder for til-

litsvalgte, m.m. Hovedtariffavtalen, på 

den annen side, regulerer lønnsforhold, 

arbeidstid, overtidsbetaling, tjenestepen-

sjon, m.m. 

Det er vanlig å inngå hovedavtaler for 

4 år av gangen, mens tariff avtalene inngås 

for to-årsperioder. Nå nærmer altså både 

staten og KS-sektoren slutten av en fi re-

årsperiode for sine hovedavtaler. BF har 

tidligere levert inn sine krav på det statlige 

området, og leverer på kommunalt område 

(KS) nå i høst. 

I Oslo kommune er hovedavtalen pro-

longert etter at den opprinnelig gikk ut ved 

årsskiftet 2003/2004. Forhandlingene om 

ny hovedavtale for de kommunalt ansatte i 

hovedstaden gikk seg fast i forfj or, da Aka-

demikerne godtok forslag til ny avtale, mens 

alle de andre forhandlingssammenslut-

ningene avviste den. Det er uvisst hvordan 

de er eneste BF-er. Dette har som regel gått 

helt greitt. BF har på mange arbeidsplasser 

operert slik med stort hell, helt siden BF 

fi kk forhandlingsrett i 1995. Men de siste 

årene har det vært noen tilfelle av arbeids-

givere som motsetter seg at medlemmer 

forhandler for seg selv. Dette vil trolig BF 

se om det kan fi nnes løsninger på gjennom 

årets revisjon av hovedavtalen.  

Hovedavtaler til revisjon

En todagers studietur kombinert med 

skandinavisk BF-møte i København i de-

sember ble også planlagt da forbundsstyret 

var samlet i oktober. En dag skal brukes 

til fellesmøtet, mens den andre brukes 

til separate samtaler med ulikke saksbe-

handlere i dansk BFs sekretariat. Styret 

ønsker å bli bedre kjent med våre danske 

kollegaers arbeid med karriererådgivning, 

den kommende samlokalisering med bl.a. 

det danske journalistforbundet, forhold til 

arbeidsmarkedet, statistikk, m.m. 

Siste sak gjaldt årets TV-aksjon, som 

skal bidra i kampen mot vold og mishand-

ling av kvinner, spesielt i fattigere deler av 

verden. Selv om BF generelt er avvisende 

til å gi støtte til de utallige gode formål 

som forbundet får henvendelser om hvert 

år, var forbundsstyret klart positiv til å trå 

til denne gangen i et felles initiativ av YS-

forbund. BF gir tilsvarende 10 kroner per 

medlem, dvs. 14 520 kroner i alt. 

De avsluttende referatsakene pløyde 

gjennom korte orienteringer om enkeltsa-

ker i ulike kommuner der medlemmer har 

trengt bistand. Tromsø og Vestfold toppet 

ikke uventet lista, og det vil være et tyde-

lig BF-fokus på at Tromsø virkelig utlyser 

biblioteksjefstillinga eksternt som avtalt 

etter ett år. Forbundsstyret kunne slå fast at 

det siste forhandlingskurset hadde hatt 17 

deltakere, som var bra – om ikke helt fullt. 

Medlemsstatus viste nok en gang gledelig 

oppgang. Nå er vi 1452 medlemmer totalt, 

og veksten er nok en gang hovedsakelig 

blant bibliotekstudentene. Det er 12 prosent 

menn blant medlemmene totalt sett, mens 

studentene har hele 19 prosent menn. Så det 

er likestilling på gang i BF også…  

dette takles videre av partene.

I forhandlingsområdet NAVO, der 

blant annet bibliotekarer ved sykehus hører 

hjemme, har de en hovedavtale som varer 

ut 2007. 

BF off entliggjør ikke sine krav til denne 

avtale-revisjonen, noe heller ikke de andre 

forbundene gjør. Sannsynligvis er det felles 

interesser på tvers av forbundene på de aller 

fl este punkter, og dermed vil BF koordinere 

sine synspunkter i YS. 

Det kan tenkes at Bibliotekarforbundet 

vil se på hvordan bruk av frivillige i kommu-

nal virksomhet står i forhold til paragrafene 

om omorganisering og konkurranseutset-

ting av kommunal virksomhet i hovedav-

talen på KS-området. Erfaringene fra årets 

hendelser i Bærum kan tenkes å spille inn 

her. Dagens bestemmelse om årlige dis-

kusjoner - om kommunal omorganisering 

- på lokalt plan, kan oppfattes som for svak, 

ettersom det bare er en protokolltilførsel. 

Her kan det bli snakk om å kreve bedre 

regulering av forholdet mellom kommune/

virksomhet og tillitsvalgte i kontroversielt 

omstillingsarbeid. 

Et annet spørsmål som BF har viktige 

interesser i, er medlemmers rett til å være 

sin egen tillitsvalgt på arbeidsplasser der 
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Lagring, organisering og 
tilgjengeliggjøring av 

hvilkensomhelst
digital samling. 

DigiTool inneholder alle nødvendige verktøy for å
kunne opprette, vedlikeholde og tilgjengeliggjøre
bibliotekets digitale samlinger.
DigiTool er basert på bruk av internasjonale 
standarder som blant annet METS, OAI-PMH,
Z39.50, LDAP, Unicode, OpenURL og EAD. DigiTool
kan brukes alene eller integreres med ditt 
biblioteksystem.

En forandring åpner
døren for andre… 

– der svarene finnes...
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Om oppsigelsesfrister

Spørsmål:

Er det vanlig at oppsigelsesfristen/permisjonen gjelder fra 1. i 

hver måned eller skal det være fra dato til dato?

Svar:

Fristen i HTA for KS området regnes fra dato til dato, dog telles 

ikke den dagen oppsigelsen blir innlevert. Det er noen spesielle 

forhold omkring oppsigelse, blant annet at oppsigelsesfristene i 

Hovedtariff avtalen og Arbeidsmiljøloven gjelder side ved side, slik 

at den fristen som er lengst skal gjøres gjeldene. Er du i tvil om 

hva som gjelder for deg, tar du kontakt med sekretariatet.

Om arbeidssted

Spørsmål:

I ansettelsespapirene står det at vi er ansatt ved XXX folkebiblio-

tek. Biblioteksjefen mener at dette er et vidt begrep og gir rom 

for at vi kan bli ”fl yttet” til andre bydelsbibliotek. 

Kan man tvinge en arbeidstaker til dette?

Svar:

Så lenge arbeidskontrakten sier at man er ansatt i kommunen, 

er nok svaret at man kan settes til tilsvarende oppgaver i andre 

bydelsbibliotek. De fl este arbeidskontrakter i dag sier som regel at 

man er ”ansatt i XXX kommune, pt. ved Hovedbiblioteket”. Siden 

det er HELE kommunen som er ansettelsesområde, kan man 

måtte bytte arbeidssted. Når det er sagt, skal slike situasjoner tas 

opp til drøfting med tillitsvalgte før prosessen iverksettes.

Om konstituering

Spørsmål:

I KS sin personalhåndbok pkt. 5.11.1.9 står det ”Ved konstituering 

utbetales den høyere stillingens lønn fra første dag”. I HTA ka. 1 

§13 pkt. 13.4 står det ”Ved konstituering i høyere lønnet stilling 

utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville 

fått ved opprykk til stillingen”. Hva gjelder her? Hvorfor står det 

forskjellige ting? Hva betyr mest? 

Svar:

Det er Hovedavtalens (HTA) sin paragraf som gjelder her. KS 

personalhåndbok er bare en tydeliggjøring av HTA. Paragrafen 

innebærer at man skal ha høyere stillings lønn fra den dag man 

er konstituert i høyere stilling.  

ofte stilte spørsmål 
til BFs sekretariat
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Slike spørsmål har det vært naturlig å søke 

svar på før BFs ledelse for alvor kunne 

planlegge et prosjekt for å vinne nytt ter-

reng for bibliotekarers jobbmuligheter. Det 

er nemlig avsatt betydelige budsjettmidler 

– i BF-sammenheng – til et slikt prosjekt 

over de neste tre åra. 

Bakgrunnen er et tøff ere arbeidsmarked 

for bibliotekarer, kombinert med en tro på 

samfunnets behov for bibliotekarisk kom-

petanse. Kanskje det ligger potensiale i å gi 

arbeidsgivere mer kunnskap om hva biblio-

tekarer kan brukes til, og samtidig stimulere 

bibliotekarer til å oppsøke jobbmuligheter 

utenfor våre tradisjonelle arbeidsplasser?

Mer tallmessig kunnskap om biblio-

tekarene er ingen forutsetning for dette 

arbeidet, men vil gi forbundet en bredere 

kunnskapsbase å starte arbeidet fra. 

I denne artikkelen bruker jeg begrepet 

”bibliotekar” om en som tilfredsstiller kra-

vene til medlemskap i Bibliotekarforbundet 

og har arbeidssted eller bosted i Norge. 

Det er ikke noe krav om å jobbe i bibliotek, 

inneha bibliotekarstilling, e.l. Intensjonen 

er å inkludere alle som har bibliotekarut-

danning og enten bruker, eller vil kunne 

bruke, denne i jobbsammenheng. 

Tall fra fagforbundene

En kilde til kunnskap om bibliotekarpopu-

lasjonen, kan være antallet bibliotekarer 

som er medlemmer i fagorganisasjonener. 

I sin undersøkelse ”Framtidig bibliotekar-

kompetanse – hva mener arbeidsgiverne?” 

fra 2002, er Arne Gundersen innom slike 

kilder. Han får nøyaktige medlemstall fra 

BF og FBF, et høyst usikkert anslag fra NKF 

(nåværende Fagforbundet) og ikke noe tall 

NTL. Andre fagorganisasjoner har han ikke 

innhentet tall fra, og antall uorganiserte 

er ikke kjent. Dermed må det sies at denne 

Hvor mange er vi?
Hvor mange bibliotekarer er det i Norge? Hvor mange er 
det som jobber i de ulike bibliotektypene? Hvordan for-
deler bibliotekarene seg på aldersgruppene? Og hvordan 
fordeler BFs medlemmer seg på disse variablene i forhold 
til den totale bibliotekarpopulasjonen i Norge?

tellemetoden egentlig har lite for seg, selv 

om det kanskje kan gi en pekepinn. Arne 

Gundersen skriver: ”Summerer man de 

tallene man kjenner, kommer man til ca 

2120 bibliotekarer fordelt på tre fagorgani-

sasjoner.” Dette er basert på tall fra BF, FBF 

og NKF i 2001. 

Tall fra ABMu-statistikken

En bedre kilde kan være den årlige bi-

bliotekstatistikken fra ABM-utvikling. 

Men de har ikke identisk bruk av begrepet 

fagutdannet bibliotekar for hhv folke- og 

fagbiblioteksetoren. I folke-, fylkes- og sko-

lebibliotek er det snakk om stillinger besatt 

av folk med utdanning som bibliotekar. I 

fag- og forskningsbibliotek er det snakk 

om funksjonen bibliotekar, uavhengig av 

om stillingsinnehaveren er fagutdannet 

eller ikke. 

Et annet problem kan være uklarheter 

om personalet i kombinasjonsbibliotek er 

registrert i den ene eller andre av bibliote-

kene som samarbeider, eller i verste fall i 

ingen av dem eller i 

begge to. 

Med disse for-

beholdene kan v i 

sette opp bibliote-

ka r p opu l a s jonen 

med utgangspunkt 

i ABM-utvik l ings 

statistikk, slik tabel-

len viser. Tallene er 

fra 2002, det siste 

året ABM-utvikling 

har statistikk for hele 

sektoren. Her kan 

det altså trekkes fra 

et ukjent antall på 

fagbibliotekene, på 

grunn av statistikk-

føringen som nevnt over. Til gjengjeld kan 

det legges til et ukjent antall som av ulike 

grunner er midlertidig uten arbeid.

Tall fra utdanningene

En tredje kilde kan være kunnskap om de 

årlige avgangskullene fra bibliotekarutdan-

ningene i Norge. Men da må vi i tillegg bli 

kjent med gjennomsnittlig gjenstående 

antall yrkesår for avgangsstudentene i de 

ulike årskullene, samt faktorer som til-

fører og trekker fra bibliotekarer i denne 

populasjonen. Dette kan vise seg vanskelig 

å gjøre. 

Det som derimot kan vise seg å kunne 

gi interessant informasjon, er å ta enkelte 

kull og se hvor det ble av studentene etter 

endt eksamen. Det kan gi en pekepinn på 

hvilken ”lekkasje” som er fra yrket. Det kan 

også fortelle noe om hvordan ulike kull 

fordeler seg på ulike sektorer i bransjen. 

Dette vil Bibliotekaren komme tilbake til i 

kommende nummer.   

Erling Bergan
Redaktør

Antall bibliotekarer i Norge (2002-tall): 

Folkebibliotek 1068
Fylkesbibliotek 116
Videregående skoler 238
Grunnskoler 149
Fengselsbibliotek 15
Pasientbibliotek 26
Nasjonalbiblioteket 120
Universitetsbibliotek 352
Høgskoler (stat og privat) 291
Offentlige spesialbibliotek 238
Private spesialbibliotek 45
Private firmaer og organisasjoner (anslag) 100

Sum 2758
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Fordoms-
fritt

Ågot Berger

Konceptet blev første gang afprøvet under 

Roskildefestivalen i 2000 af Foreningen 

Stop Volden. Jeg fi k ideen fra Aud Jorunn 

Aano på Stavanger bibliotek, som gennem-

førte projektet i 2001. Gode idéer er til for 

at kopieres!

Hvorfor bør bibliotekerne overveje ar-

rangementer af denne type? Der er efter 

Kan biblioteket danne ramme for udlån af andre ”materialer” end bøger, 
musik, fi lm, tidsskrifter og spil? Kan man tænke sig at låne levende mennesker 
ud? Ja vidst! I forbindelse med den lokale festival de sidste to år på Nørrebro i 
København, udlånte Biblioteket Blågården mennesker som vi forventet at det 
var fordomme over for.

Lån en fordom – på biblioteket!

min mening tre grunde her til: Når vi 

lånere mennesker ud, skifter bibliotekets 

brugere eller netværk rolle fra at være 

passive benyttere til at være aktive idé- og 

meningsleverandører. For det andet styrker 

vi den politiske og holdningsmæssige debat 

i lokalsamfundet. Vi bidrager med andre 

ord til at styrke samfundsdebatten. Og 

endelig: bibliotekerne lever i en skarp kon-

kurrencesituation i forhold til den lille rest 

af ”fri tid” som befolkningen har. Denne 

type arrangement er anderledes, det giver 

rigtig god mediedækning – og fl ot omtale af 

biblioteket. Det er ikke uvæsentligt!

Arrangementet foregik over to dage, 

med tre timer hver dag. Vi udvalgte men-

neskebøger som var centrale i bydelen. 

Nørrebro har en del fællestræk med Grü-

nerløkka; der er ca. 20 % med udenlandsk 

baggrund, hvoraf mange er muslimer. Der 

er rigtig mange studerende som fl okkes 

om bydelens caféer, og bebor mange af 

områdets små lejligheder, hvor priserne på 

en lille toværelses kan sagtens nå op på 1,8 

mio. Historisk set har Nørrebro været en 

politisk aktiv bydel. Det er her Ungdoms-

huset og de tidligere bz’ere holder til, med 

tilhørende konfrontationer mellem politiet 

og folk fra Ungdomshuset. Her starter 

venstrefl øjens 1. majdemonstrationer og 

de årlige ”homo pride” og et mylder af 

grønthandlere og klædedragter fra hele 

verden kan beskues på den gennemgående 

Nørrebrogade. Kort sagt; det er en mang-

foldig og frodig bydel, men det er ikke det 

samme som at de forskellige miljøer kom-

munikerer med hinanden. Det var en af 

vores mange ambitioner at tage små skridt 

til at øge dialogen. 

De to år har vi bl.a. haft en præst, en 

Nordisk ungdomskomité (NUK) tok 

initiativ til å utgi håndboken ”Menneske-

biblioteket – En håndbok for arrangører”. 

Den fi nnes i norsk nettutgave på: http://

www.norden.org/pub/kultur/barn/sk/

ANP2005760.pdf

NUK er Nordisk Ministerråds rådgi-

vende og koordinerende organ i nordiske 

og internasjonale barne- og ungdoms-

politiske spørsmål.

Idéen om ”menneskebibliotek” ble 

iverksatt første gang i år 2000 på Roskilde-

festivalen i Danmark. Herfra har den 

reist videre ut i Europa og er nå i fl ere 

år blitt gjennomprøvd og videreutviklet 

ved en rekke arrangementer med støtte 

av Europa rådet. Menneskebibliotek er 

en nordisk utviklet metode for å skape 

møter mellom fremmede og dialog mel-

fram til at vi likevel ikke er så forskjellige, 

og dermed å bryte ned fordommene våre. 

I stedet for bare å snakke om en fordom, 

kan vi møte den. 

I Norge har vi sett eksempler på 

Menneskebibliotek under Nordisk Mi-

nisterråds ”Det unge Norden 2002” i 

Oslo, i Stavanger bibliotek i 2003 og ved 

Grünerløkka skole i 2004. Ellers er det 

i Danmark, Ungarn og Portugal at kon-

septet har vært brukt. Under Sziget-fes-

tivalene i Budapest har de videreutviklet 

ideen, ved også å låne ut ”ordbøker”, dvs. 

menneskebøker som samtidig er tolker. 

Denne nyskapingen gjorde det mulig å 

delta på arrangementet for et stort in-

ternasjonalt festivalpublikum, så vel som 

for menneskebøker som ikke snakket det 

lokale språket.   

lom unge. 

I stedet for å låne 

en bok på biblioteket, 

låner man et men-

neske. Menneskene 

som er på utlån, er 

folk som andre gene-

relt har mange for-

dommer mot. Det 

kan være politifolk, 

homofi le, feminister, 

muslimer, vegetarer, blondiner, osv. ”Leser” 

er enhver som er villig til å bruke en times 

tid på en samtale med en av sine egne for-

dommer eller forutfattede meninger. Bøkene 

i Menneskebiblioteket kan snakke, og de kan 

svare på spørsmål fra leserne. Dessuten kan 

menneskebøkene selv stille spørsmål og selv 

lære. Formålet er gjennom dialog å komme 

Menneskebiblioteket
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araber, en journalist fra Ekstrabladet, en 

muslim, en dyreaktivist, en kommunist, 

en politiker, en politimand og en bevidst 

arbejdssky, en svensker, en jøde og en 

kritisk muslim. Vi forsøgte uden hæld at 

skaff e en bøsse/lesbisk, en fra Globale rød-

der eller en punker fra Ungdomshuset, en 

ex-prostitueret, en roma og en transvestit. 

De lykkes måske en anden gang. De fl este 

af Blågårdens menneskebøger var lokale 

folk som arbejder eller bor på Nørrebro. 

Det gav som sidegevinst også bedre kon-

takt til det lokale netværk. En af de ting 

som sker i løbet af en sådan event, er at 

nogle dukker op, og gerne vil være fordom 

en anden gang. I år var det en psykisk syg 

og en amerikaner, som gerne ville fortælle 

at ikke alle amerikanere støtter Bush (!).

Arrangementerne har fået overvældende 

positiv respons fra brugere og kollegaer 

som syntes det var en fed idé. Ikke fordi der 

altid var lige stor trængsel og efterspørgsel 

på alle menneskebøgerne, men ca. 40 udlån 

på 10 ”bøger” på 5 timer (i 2004), var et helt 

pænt cirkulationstal. Hittet 

var ubetinget muslimen, 

araberen og politimanden. I 

2004 måtte vi på kort varsel 

rekvirere ekstra muslimer 

for at dække efterspørgse-

len! Dialogen foregik over 

en kop kaff e, enten på en af 

de lokale caféer eller i forskellige hjørner af 

biblioteket. Arrangørernes oplevelse var at 

det var en form som også tiltrak unge. Et par 

af pigerne kom bl.a. for at spørge ”araberen” 

hvorfor de for tit oplevede at de fi k råbt 

nedladende bemærkninger fra unge med 

arabisk baggrund, når de gik i byen. Jour-

nalisten (fra Ekstrabladet) fortalte i hendes 

evaluering, at hun tidligere havde deltaget 

i debatmøder på Nørrebro, hvor samtalen 

modsat under ”lån en fordom” aldrig kom 

i gang. Politimanden skulle overfor en 

gruppe med 6 unge som lige havde deltaget 

i en aktion på Chritiania diskutere polities 

adfærd der ude. Muslimerne skulle svare på 

mange ting, som hvorfor de tager Koranen 

bogstavelig, deres forhold til ikke-troende, 

til konvertitter fra islam etc. 

I de få timer som arrangementet fore-

gik - summede der af liv, diskussioner og 

netværksdannelse omkring skranken hvor 

menneskebøgerne blev udlånt. Bøgerne blev 

inddateret, fi k kortet med stregkoden i en 

snor om halsen. De blev udnoteret til udlån 

i 45 minutter, med beskeden om at man 

skulle behandle ”bøgerne” pænt, de skulle 

returneres uden vandskader og æselører! 

For at understrege det humoristiske ele- �

Personifi serte fordommer som Blågården bibliotek i København tilbød 
sine brukere å låne: Fra venstre to dyreaktivister, en shiamuslim, en 
prest, en politikvinne og en svenske (!). (Foto: Ågot Berger)

Hvilken fordom mannen til ven-
stre representerer, er ikke godt 
å si. De danske damer til høyre 
ser uansett ut til å være fornøyd 
med materialet de har lånt. (Foto: 
Ågot Berger)
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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
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ment, havde vi påklistret en standardlabel 

hvor det stod ”Materiale er uegnet til selvaf-

leveringsautomaten på Hovedbiblioteket”. 

 Bibliotekerne kritiseres for generelt at 

være for tandløse i deres arrangementsud-

bud. Jeg er enig i at vi godt i højere grad 

kunne være med til at sætte aktuelle 

samfundsspørgsmål til debat. Biblioteket 

er et eminent sted for samfundsdebat og 

politiske spørgsmål, i kraft af biblioteket er 

en neutrale grund. Brugerne behøver ikke at 

frygte at de spændes for en bestemt politisk 

vogn ved at møde op. Ikke mindst i en tid 

hvor deltagelse i bevægelser og politiske 

partier er nedadgående, er bibliotekerne 

udmærkede arenaer for en revitalisering 

af samfundsdebatten. At organiseringspro-

centen er nedadgående er netop ikke udtryk 

for at folk er holdt op med at beskæftige sig 

med aktuelle samfundsspørgsmål. 

Selvbetjening og digitalisering gør at 

kontakten mellem brugerne og personalet 

bliver mindre, og den indbyrdes dialog mel-

lem brugerne er heller ikke så omfattende. 

Derfor skal vi overveje andre former som 

reetablerer biblioteket som et mødested. 

Et sted hvor der skabes rum for møde og 

den direkte dialog mellem brugere og med 

personalet.   

Arrangementet blev oplevet som en 

alvorlig, men også humoristisk måde at 

afkræfte fordomme på. I andre tilfælde 

blev uenigheder bekræftet. Men første 

skridt til en bedre dialog er at man snakker 

med de folk som man har uenigheder eller 

fordomme overfor, ikke kun om dem. At 

synspunkter forfægtes, holdninger brydes 

– det er første skridt på en bedre relation i 

lokalsamfund og bydele.  

Som jeg skrev indledningsvist blev 

ideen første gang eff ektueret da Foreningen 

Stop Volden afprøvede det på Roskilde-

festivalen i 2000. Senere har de spredt 

konceptet via et europæisk netværk, bl.a. 

på store festivaler i Ungarn og Portugal. I 

år har de udgivet bogen ”Menneskebiblio-

teket - en håndbog for arrangører”, hvor der 

er en række anbefalinger til hvordan man 

kan afvikle et arrangement af denne type. 

Bogen er udkommet på syv sprog. Nordisk 

Ministerråd og Europarådet står bag en 

udgivelse af bogen. Hele teksten er online 

på www.norden.org  

�

Et par muslimske for-
dommer – klare til utlån 
(Foto: Ågot Berger)

En bibliotekbruker har lånt 
seg  de to muslimske fordom-
mene i 45 minutter. (Foto: 
Ågot Berger)
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Side 12 Bibliotekaren 11/2005

I september i fj or hadde Aetat registrert 95 

ledige bibliotekarer i hele landet. Det var 

på samme tid 10 ledige bibliotekastillinger 

på deres lister. Ved utgangen av september 

i år er antall ledige bibliotekarer redusert 

til 69. Antall ledige bibliotekarstillinger 

var samtidig 13. 

Antall ledige i kategorien ”arkiv- og 

bibliotekmedarbeidere” hadde i samme 

periode steget fra 57 til 64, samtidig som 

antall ledige jobber i denne kategorien var 

steget fra 0 til 22. 

For hele befolkningen var det ved ut-

gangen av oktober registrert 77.900 helt 

arbeidledige hos Aetat. Dette svarer til 3,3 

prosent av arbeidsstyrken. – Etterspørse-

len etter arbeidskraft er økende, men be-

dringa på arbeidsmarkedet slår ennå ikke 

ut for alle grupper, sier arbeidsdirektør 

Yngvar Åsholt i en pressemelding. .

Korrigert for vanlige sesongmessige 

svinginger har summen av helt arbeids-

ledige og deltakere på ordinære arbeids-

markedstiltak blitt redusert med 1.500 

personer den siste måneden. Og samtidig 

Etter f lere års grundig forarbeid, ble 

yrkesetiske normer vedtatt på BFs lands-

møte i vår, og Yrkesetisk Råd oppnevnt av 

forbundsstyret nå i sommer. Det er første 

gang vi har Yrkesetisk råd for bibliotekarer 

i Norge, og det var derfor grunn for med-

lemmene til å drøfte hvilken rolle rådet 

skal ha da de var samlet til sitt første møte 

18. oktober. 

Medlemmene er alle bibliotekarer, 

men fra ulike bibliotek og tre ulike fag-

forbund. Leder er Stig Elvis Furset (Rygge 

bibliotek), med Andrea Gaarder (Lam-

bertseter videregående skole) som nest-

leder. De tre øvrige medlemmen er Liv 

Brynhild Aspaas (Universitetsbiblioteket i 

Trondheim), Tine Dahl (NRK Biblioteket) 

og Stine Eklund (Asker bibliotek). De er 

valgt for sine faglige erfaringer, sin evne til 

å refl ektere rundt bibliotekarers yrkesrolle 

og sin interesse for yrkesetikk. 

På det første møte var det naturlig å 

gjøre seg kjent med yrkesetikk-initiativet 

som NBF nå har tatt. Forbundsleder 

Monica Deildok orienterte medlemmene 

om hvordan BF vill håndtere forholdet 

til dette initiativet. Ellers hadde rådet 

en dagsorden som allerede fra starten ga 

muligheter for å dykke ned i reelle pro-

BF ga til TV-aksjonen

Sammen med YS og en rekke andre YS-for-

bund, vedtok forbundsstyret i BF å bevilge 

kr 10 pr medlem til årets TV-aksjon. I år 

gjaldt det den viktige kampen mot vold og 

mishandling av kvinner, spesielt i fattigere 

deler av verden. BFs bidrag utgjorde 14 520 

kroner. Til sammen ble det gitt 150.000 

kroner fra YS og YS-forbundene. - Ifølge FNs 

generalsekretær er vold mot kvinner vår tids 

mest omfattende menneskerettighetsbrudd. 

Verdensbanken anser vold mot kvinner til å 

være et like stort problem som HIV/Aids og 

kreft. Også i dette perspektivet var det viktig 

å bidra gjennom årets TV-aksjon, kommen-

terer YS-leder Randi G. Bjørgen. 

NFF nedlagt i Oslo

Styret i Norsk fagbibliotekforenings avde-

ling i Oslo/Akershus la ned sine verv på det 

ekstraordinære årsmøtet 27. september i år. 

Årsaken var at det ikke hadde lyktes å rekrut-

tere nye styremedlemmer for 2005/06. NFF 

vil på årsmøtet i 2006 ta opp hva som formelt 

skal skje med avdelingen.

Færre WLIC-deltakere enn antatt

Årets utgave av World Library and Infor-

mation Congress (WLIC), eller IFLA-kon-

feransen som vi er vant til å kalle den, er for 

lengst avviklet i Oslo. Nå har konferansens 

meldingsblad IFLA Express kommet med 

sitt nummer 8 - ”Th e Final Chapter from 

Oslo”. Der bringer de statistikk over antall 

deltakere. Det heter at ”Due to a new system 

of defi nitions statistics are not comparable 

to previous years and may seem less positive 

than they actually are.” Likefullt må vel et 

total deltakerantall på 2983 være vesentlig 

mindre enn forventet. Av disse var det 2287 

ordinære delegater og 329 dagsbesøkende, 

resten var ledsagere, besøkende på utstil-

linga, o.l. Det var hele 1000 førstegangs-

deltakere, noe som 

må sies å være et 

overraskende høyt 

tall. 133 land var 

representert. Det 

ble avholdt 216 

ulike møter i løpet 

av konferansen, 

som hadde 4 0 4 

foredragsholdere/

innledere. 94 ut-

stillere deltok på 

WLIC 2005. 
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WLIC continues to be
succesfull!

Almost 3000* participants from 133 countries
attended the World Library and Information
Congress, the 71st General Conference of
the International Federation of Library
Associations and Institutions, which was held
in Oslo from 14-18August 2005.

The theme of this year’s Congress was
Libraries – A Voyage of Discovery .

*Due to a new system of definitions statistics are not
comparable to previous years and may seem less
positive than they actually are.

2983 Total participants

2287 Full time delegates

329 Day registrations

171 Accompanying persons

181 Exhibition visitors

202 Volunteers

1000 First timers

133 Countries represented

75 grantees thanks to generous grants

404 Speakers and Presenters

94 Exhibitors combined to an exhibition of

1373 square metres

216 Meetings

40 Meetings with Simultaneous

Interpretation

79 Poster Sessions

20 New members joined IFLA

Facts and Figures about the conference

200 Papers

173 Papers in English

116 Papers in French

28 Papers in German

22 Papers in Russian

19 Paper in Spanish

Country Representation

We are very pleased to announce that Norway
was the country with the largest representation,
383 delegates!

Runners up were:

USA 382

Sweden 227

China 162

UK 161

Korea, Rep of 128

Flags at the Opening Session

blemstillinger: De så på fordeler og ulemper 

med å ha felles yrkesetikk for bibliotekarer 

uansett arbeidsplass. De så på hvordan 

den enkelte bibliotekar kunne sørge for å 

oppfylle normenes krav til å ”vedlikeholde 

og fornye sine faglige kunnskaper, og basere 

yrkesutøvelsen på tilgjengelig faglig kunn-

skap.” De så på konfi densialitet, og de så på 

”likveverdig tilgang”. 

Yrkesetisk råd vil avlegge rapport etter 

ett års virksomhet. Men de vil sikkert bli 

synlige som debattanter i yrkesetiske spørs-

mål før det.  

med at arbeidsledigheten synker, blir det 

fl ere ledige stillinger. I løpet av oktober ble 

det lyst ut 21 prosent fl ere ledige stillinger 

enn i samme periode i fj or. 

Økningen i tallet på ledige stillinger har 

særlig kommet innenfor naturvitskapelige 

yrker som sivilingeniører og arkitekter og 

IKT-yrkene, samt innenfor industrien. Det 

er også i disse yrkesgruppene at nedgangen 

i arbeidsledigheten har vært sterkest nå i 

høst. 

Arbeidsledigheten går ned blant begge 

kjønn, men det er blant mennene at 

nedgangen er kraftigst. Dette skyldes at 

etterspørselen etter arbeidskraft særlig 

har økt innenfor mannsdominerte yrker i 

industrien og i ingeniøryrkene. 

Mens arbeidsledigheten totalt har 

gått ned med 11 prosent det siste året, har 

ledigheten blant personer med innvandrer-

bakgrunn minket med 7 prosent. Blant 

innvandrerkvinnene har ledigheten holdt 

seg om lag uendret, mens menn med inn-

vandrerbakgrunn har opplevd en nedgang i 

ledigheten på 12 prosent i perioden.   

Første møte i Yrkesetisk råd

Redusert ledighet

Yrkesetisk råd samlet til sitt første møte. Fra venstre 
Stig Elvis Furset, Tine Dahl, Andrea Gaarder, Liv Bryn-
hild Aspaas og Stine Eklund. (Foto: Erling Bergan)
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Å skille mellom eiere og ansatte var en 

klar premiss i BFs arbeid fram mot dagens 

yrkesetiske normer og Yrkesetisk Råd. For-

bundet hadde for så vidt ikke noe behov for 

å ”eie” yrkesetikken aleine. Men i mangel av 

en egen samlet organisering av alle biblio-

tekarer i Norge, eller alle bibliotekansatte 

for den saks skyld, fant BF å måtte ta ansvar 

for å føre dette fram til realisering, som det 

forbundet som organiserer desidert fl est 

bibliotekarer i Norge. 

Dersom det kan fi nnes fram til egnete 

organisatoriske løsninger som bedre ivare-

tar bibliotekarenes interesser i yrkesetik-

ken, vil sikkert BF være åpen for det. For det 

er ikke noe poeng at kollegaer jobber side 

om side i et bibliotek, med ulike yrkesetiske 

normer alt etter hvilket forbund den enkelte 

er medlem av. Yrkesetikk bør fungere som 

en standardisert forventning fra brukere, 

leverandører, samfunnet og kollegaer til 

hvordan yrkesutøvere håndterer holdnings-

messige valg i det daglige arbeidet.

At organisasjonstilhørighet ikke skal 

være noe yrkesetisk skille, utvisker likevel 

ikke forskjellen mellom bibliotekets ansatte 

og dets eiere. Det spiller ingen rolle om 

ansatte og eier måtte være medlemmer av 

samme organisasjon, for eksempel NBF. 

I dag har hvert medlem én stemme 

i NBF. Men kun bibliotekeiere kan avgi 

stemme ved fullmakt. Det vil si at eierne 

har en bedre mulighet til å mobilisere stem-

mer på NBFs landsmøter enn individuelle 

medlemmer. Ved siste landsmøte i Molde 

var det 232 stemmeberettigede, hvorav 44 

ved fullmakt. Hvor mange som totalt repre-

senterte arbeidsgiverne, går ikke fram av 

protokollen. Når det gjelder totalt medlem-

stall i NBF, er det nå ca 3200 medlemmer, 

hvorav ca 2100 er personlige medlemmer. 

Her kan det altså være rom for mobilisering, 

f.eks. hvis lojalitet til arbeidsgiver skulle bli 

et hett yrkesetisk tema. 

I 1997 avla ”NBFs strukturkomite” en 

rapport om ”NBFs virksomhet og orga-

nisering”. Komiteen ble bl.a. bedt om å ta 

stilling til ”hvorvidt det skal anses som 

urettferdig at alle skal ha bare én stemme 

uansett størrelse på kontingenten”. Selv 

om komitéen den gang konkluderte med 

at stemme-diff erensiering ikke var aktuelt, 

er det interessant at ideen om ulik vekting 

av arbeidsgiverstemmer og individuelle 

stemmer har vært oppe til seriøs vurdering 

i NBF. Dermed er det heller ikke utenkelig 

at det kan dukke opp igjen. Av NBFs totale 

kontingent-inntekter er det rimelig å anslå 

at rundt 60 % kommer fra institusjonsmed-

lemmer og 40 % fra individuelle medlem-

mer. Dessuten at institusjonsmedlemmene 

bidrar til NBFs største inntektspost, nemlig 

Tidsskriftformidlingen. Dette er det viktig 

å være klar over i forbindelse med evt. vek-

ting av stemmeretten. 

Yrkesetiske normer for bibliotekarer er vedtatt av BFs landsmøte i år. Ved-
tektene pålegger forbundsstyret å samarbeide med ”andre organisasjoner 
for bibliotekarer” i dette arbeidet. Yrkesetisk Råd er opprettet med fem 
medlemmer som kommer fra tre ulike fagforbund. Men BF er helt klare på 
at bibliotekenes eiere, brukere eller støttespillere ikke skal være med i be-
slutningene om de ansattes profesjonelle yrkesetikk. Her er forbundet på 
linje med svenske, danske og britiske kollegaer.

Tekst & foto
Erling Bergan

Bibliotekeierne og yrkesetikken

Det var årets landsmøte i Bibliotekarforbundet som 
enstemmig vedtok yrkesetiske normer og Yrkesetisk 
Råd. Bibliotekenes eiere har ikke spilt noen rolle i 
den prosessen. 



I diskusjonen om hvem som skal forvalte yrkesetikken, må vi 

heller ikke utviske forskjellen mellom de ansatte og myndighe-
tene. For noen år siden så vi et merkelig forsøk fra RBT, statens 

daværende organ på fag- og forskningsbibliotekområdet, på 

å lage egne yrkesetiske regler for denne sektoren. Både BF og 

NBF avviste å bli delaktige i forsøket. Som i forholdet til eierne, 

gjelder det å være tydelig og prinsippiell. Vi må ha en holdning 

som fungerer også under mindre demokratiske forhold enn det vi 

opplever i Norge i dag. Kollegaer som opplever lojalitetskonfl ikt 

under mindre demokratiske regimer, må kunne styrkes ved å 

vise til hvordan vi i Norge håndterer yrkesetikken. 

Norsk bibliotekforening har to ganger forsøkt å få yrkesetiske 

retningslinjer vedtatt. Jeg var selv medlem av yrkesetikk-utvalget 

som jobbet fram forslaget som ble fremmet til landsmøtene i 

yrkesorganisasjonene og NBF i 1990. En episode under behand-

lingen på NBFs landsmøte kan være tankevekkende. En av poli-

tikerne, altså representant for eierne, som deltok på landsmøtet, 

framførte fra talerstolen sitt dilemma om at hun ikke kunne 

stemme for yrkesetiske retningslinjer i NBF før de var behandlet 

i kommunen hun representerte. Sammen med andre momenter, 

bidro dette til at yrkesetikken havarerte den gang.

I dagens arbeid med yrkesetikk, har Bibliotekarforbundet 

sett det som riktig å befatte seg med yrkesetikk for biblioteka-
rer, ettersom dette er vårt medlemsgrunnlag. Når det gjelder 

yrkesetikk for andre grupper av ansatte i bibliotek, har vi sett 

det som riktig å overlate initiativene til organisasjoner som 

forvalter deres interesser. Om det er ønskelig å koordinere det 

yrkesetiske arbeidet for fl ere grupper av ansatte i bibliotek, bør 

BF være åpen for det. Bibliotekarer og bibliotekansatte har i dag 

ikke noe felles organisatorisk rom å fatte beslutninger i. NBF er, 

som vist over, ikke egnet. 

Et blikk utenfor Norge, kan bidra til å klargjøre bildet: 

I Sverige er det Bibliotekarieförbundet som håndterer yr-

kesetikken. Svensk Biblioteksförening fi kk en henvendelse om 

yrkesetikk fra svenske BF i 2001, og behandlet den på følgende 

måte: ”Bibliotekarieförbundet (inom DIK-förbundet) har inkom-

mit med önskemål om att Svensk Biblioteksförening ska ställa 

sig bakom de yrkesetiska regler som förbundet arbetat fram. 

Styrelsen har tagit del av skrivelsen och anser det positivt att 

etiska regler kommer till. Men styrelsen anser att etiska regler 

är en fråga för fackliga organisationer och inte en fråga för 

biblioteksföreningen.”

I Danmark hadde Bibliotekarforbundet yrkesetikken oppe 

til behandling på sin generalforsamling i 2002, men avviste 

da et forslag om å nedsette et etisk råd. Ikke fordi de mente at 

andre skulle håndtere det for dem, men fordi de simpelthen ikke 

mente det var riktig å ha det. Danmarks Biblioteksforening har 

selvfølgelig heller ikke befattet seg med dette. 

I Storbritannia har den britiske bibliotekforeninga CILIP 

en egen ”Ethical Principles and Code of Professional Practice 

for Library and Information Professionals”. Det er viktig å være 

klar over at selv om bibliotekeierne kan være medlem i CILIP, 

har de ikke stemmerett i organisasjonen, og dermed heller ingen 

innfl ytelse over yrkesetikken. 

Tilbake til Norge: Alle NBF-medlemmer, også bibliotekets 

eiere, har etter nåværende vedtekter i NBF likeverdig stem-

merett på organisasjonens landsmøte. Slik var det i 1990 og 

slik er det i dag. Dette er til hinder fra å bruke NBF til å vedta 

yrkesetiske normer eller nedsette yrkesetisk råd. Om NBF på 

annet vis kan bidra i det yrkesetiske arbeidet, er en annen sak. 

Ettersom sanksjoner er uaktuelt som virkemiddel i vår bransje, 

blir debatt og legitimitet svært viktig. Her kan NBF spille en 

betydelig rolle.  

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
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Bibliotekarens 
kryssord nr. 11

Løsningen sendes innen 23. november 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:
Anne Berit Skaarer, Lillestrøm
Premien er sendt i posten. Gratulerer!

Rett løsning på forrige oppgave:

Den langvarige og vanskelige behandlinga 

av Bok og biblioteks eierskap har nå kom-

met skritt videre. På styremøte i ABM-ut-

vikling 11. oktober ble det fattet følgende 

vedtak: 

• ABM-utvikling inviterer Biblioteksen-

tralen, Landslaget for Lokal og Privatarkiv 

og Norges Museumsforbund til å etablere 

selskapet ABM-media.

•  Tidsskriftet Bok og Bibliotek overdras 

til det nye selskapet ABM-media under 

forutsetning av en avtale om at bladet går 

tilbake til ABM-utvikling i tilfelle av opp-

hør av utgivelse, eller hvis ABM-media går 

konkurs eller på annen måte opphører.

• Direktøren har i samråd med styreleder 

fullmakt til å benytte inntil kr 250.000 i 

støtte til etablering av selskapet, og utstyr 

som er benyttet av Bok og Bibliotek kan 

overlates til ABM-media uten vederlag.

• Med forbehold om at Stortinget opprett-

holder bevilgningene til ABM-utvikling 

på dagens nivå, tilbyr ABM-utvikling en 

treårig avtale om å opprettholde det sam-

lede driftstilskuddet til Bok og Bibliotek 

og Museumsnytt på dagens nivå. Avtalen 

reforhandles etter tre år.

• ABM-utvikling skal arbeide for å få eta-

blert en tilskuddsordning for utgivelse av 

et arkivtidsskrift.

• ABM-utvikling skal ha rett til å være 

representert med et medlem i styret for 

ABM-media.  

Her har ABM-utvikling altså lagt et 

t reårs per-

sp ek t iv  på 

den økono-

miske støt-

ten t i l Bok 

og bibliotek. 

H v a  s o m 

sk jer  e t ter 

det er ikke 

avklart. Men 

med Biblio-

teksentralen 

på laget, vil 

det nok bl i 

satt et kritisk søkelys på både inntekts- og 

utgiftssida til tidsskriftet etter hvert som 

treårsperioden skrider fram.  

ABM-media skal utgi Bok og Bibliotek

Varme-
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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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SPENNENDE BIBLIOTEKARSTILLING LEDIG

Ved Gjøvik videregående skole er det ledig ca. 80% stilling som 
b ibliotekar, stillingskode 7026, fra 1. januar 2006. Arbeidstiden følger 
skoleåret (39 uker). Ukentlig arbeidstid blir 35 timer.

Gjøvik videregående skole har inneværende skoleår ca. 880 elever 
og 200 ansatte. Nærmere informasjon om skolen fi nnes på www.
gjovik.vgs.no

Bibliotektjenesten står sentralt i skolens pedagogiske virksomhet, der 
veiledning av elever inngår som en viktig del av jobben.
Vi søker en engasjert, kreativ og utadvendt medarbeider for et levende 
læringsmiljø. Den som ansettes må like å arbeide med ungdom og ha 
god kjennskap til IKT. Gode samarbeidsevner kreves.
Skolen står overfor en større utbygging, og den som tilsettes vil få 
være med på å innrede og bygge opp et moderne bibliotek/lærings-
senter i nybygde lokaler.

Kompetansekrav: 3-årig bibliotekarutdanning. 
Vanlige tilsettingsvilkår.
Medlemskap i Kommunal  Landspensjonskasse.

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester 
sendes Gjøvik videregående skole, pb. 534, 2803 Gjøvik 
innen 23.november 2005. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
skolen ved rektor Åse Sletten, tlf 61 13 13 00.

Gjøvik videregående skole 

Universitetet i Oslo har som mål å styrke kunnskaps-
utviklingen og verdiskapningen i Norge. Dette skal skje 
gjennom internasjonalt anerkjent forskning og utdanning av
høy europeisk standard. Universitetet har i dag 33 000 
studenter og 5 300 ansatte, hvorav ca. 2 100 er midlertidig
tilsatt i rekrutteringsstillinger eller med prosjektoppgaver. 
Se for øvrig www.uio.no.

Bibliotekar
Fast stilling ledig ved Universitetsbiblioteket i Oslo,
Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap.

Nærmere opplysninger: Anette Breder Koch, 
tlf. 22 85 79 31.

Ltr. 30-38 (avh. av ansiennitet)

Universitetsbiblioteket i Oslo består av fire avdelings-
bibliotek, med Bibliotek for humaniora og samfunns-
vitenskap som det største. Biblioteket holder til i 
Georg Sverdrups hus på Blindern, og betjener ansatte og
studenter ved Det teologiske fakultet, Det humanistiske
fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Biblioteket har
ca 100 tilsatte.

Den som tilsettes skal arbeide i Tidsskriftgruppen og i
Utlånet, ca halvparten av tiden hvert sted. Andre opp-
gaver kan bli aktuelle.

Tidsskriftgruppen er ansvarlig for all håndtering av
tidsskrifter. Biblioteket har i underkant av 6.000
løpende tidsskrifter, hvorav ca 2.000 er elektroniske.
Gruppen har i dag fire tilsatte. Utlånet er ansvarlig for
all håndtering av lån i biblioteket, og har i dag 16 tilsatte.
Vakter i utlånsskranken inngår i oppgavene.

Til stillingen kreves godkjent bibliotekarutdanning. 
Det er ønskelig med erfaring fra publikumsarbeid og 
arbeid med elektroniske tidsskrifter. Det vil bli lagt vekt
på serviceinnstilling, nøyaktighet og evne til å takle
høyt arbeidstempo.

Søknad, CV, vitnemål og attester sendes til:
Universitetsbiblioteket i Oslo, Fellestjenesten v/personal-
konsulenten, Postboks 1085, Blindern 0317 Oslo.

Som vedlegg til søknaden må søkeren sende inn utfylt
utvidet søkerskjema. Skjemaet kan en finne på Internett,
adr.: http://www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger/
eller en kan få det tilsendt direkte ved henvendelse til
Universitetsbiblioteket, Fellestjenesten, tlf. 22 84 40 79.

Søknadsfrist: 23. november 2005. Ref. nr. 05/18757 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad
gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et
personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og
kjønnssammensetning og rekruttere personer med
innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrer-
bakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
Se fullstendig kunngjøring på UiOs hjemmeside
http://www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger
Søknaden skal påføres stillingens angitte referanse-
nummer.  

UNIVERSITETET
I OSLO
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Leie gård i Sørvest Frankrike?

Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i depar-
tementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Tou-
louse og 4 km fra middelalderlandsbyen Penne 
d’Agenais. Du leier hele gården. Hovedhuset har 
sengeplass til 12 personer fordelt pa 3 rom, og er 
fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt stor 
oppholds- og spisestue. Gården har svømme-
basseng og egner seg til generasjonsferie, ven-
neferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie, 
golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk øy, der du kan 
ha en rolig ferie i familehotellet Ampelos resort 
like utenfor den vakre landsbyen Hora. Du kan 
dyrke dine kreative sider i en opplevelses- og 
kursferie på øya. Tilbudene spenner fra maling, 
fisking, dykking og matlaging, til yoga og høsting 
av oliven. Det dansk/greske vertskapet ønsker 
deg velkommen til en ferie du kan tilpasse dine 
behov. Se våre nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

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

KAN SENDES
UFRANKERT I
NORGE,TAPIR

BETALER
PORTOEN.

Postterminalen
NO-7008 Trondheim

S VA R S E N D I N G
Avtale nr.: 140221 / 409

JA TAKK! Jeg bestiller 

……… eks. LITTERATURSØKING i medisin og helsefag ISBN 82-519-2049-3      Kr 295,–
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Redaktøren 

Stortingsvalget har gitt oss en 

rød-grønn regjering. Dette gir 

noen muligheter og utfordrin-

ger for bibliotekene og for BF. 

Kulturløftet er Arbeiderpar-

tiet, SV og Senterpartiets felles 

hovedprioriteringer for norsk 

kulturpolitikk de neste ti årene. 

Presentert i fj or, som ett av de 

første områdene der de rød-

grønne samordnet sin politikk 

med tanke på regjeringsmakt. 

De vil ”at innen 2014 skal om 

lag en prosent av statsbudsjettet 

gå til kulturformål”. Den rød-

grønne regjeringsplattformen 

fra Soria Moria gjentar løftet. 

Dette tilsvarer en økning på 

om lag 1,3 milliarder kroner 

på inneværende års kultur-

budsjett. 

Soria Moria-erklæringen er 

ellers positiv til bibliotek. Den 

sier blant annet at ”Regjeringen 

vil føre en aktiv politikk for å 

styrke folkebibliotekene over 

hele landet.” Den vil ”opprett-

holde innkjøpsordningen for 

skjønnlitteratur og gjøre inn-

kjøpsordningen for faglitteratur 

permanent”. Den vil ”hegne om 

gratisprinsippet i bibliotekene 

og arbeide for at alle innbyg-

gerne skal ha tilgang til gode og 

framtidsrettede bibliotektjenes-

ter.” Det er dessuten vilje til å 

”styrke fengselsopplæringen og 

fengselsbibliotekene”. 

Sammen med den generelle 

viljen til å satse på fellesskaps-

løsninger, er ikke dette noe å 

kimse av for bibliotekfolk. Her 

er det viktige veivalg som er 

tatt og en klar markering av hva 

man er positiv til. 

Men så var det med øko-

nomi og ansvarsområder. De 

aller f leste bibliotek får sine 

midler innenfor kommuners 

og institusjoners budsjett. Bibli-

otek som samfunnsvirksomhet 

er knapt synlig på statsbud-

sjettet, selv om vi er til stede i 

kommuner, skoler, høgskoler, 

universitet, forskningsinstitu-

sjoner, etater, museer, sykehus, 

osv. Vi er avhengige av tilsva-

rende økonomisk velvilje i disse 

kommunene, høgskolene, osv. 

Og siden de fl este av disse får sin 

økonomi bestemt av regjering 

og Storting, er det statens vilje 

til å gi tilstrekkelig økonomisk 

handlingsrom til kommuner, 

utdanningsinstitusjoner, m.m. 

som er noe av det viktigste for 

bibliotek. Øremerkede stats-

tilskudd til folke-, fylkes- eller 

skolebibliotek er nok like lite ak-

tuelt med rød-grønn regjering 

som med Bondevik & Co. 

En bedret kommuneøko-

nomi vil ikke i seg selv styrke 

folkebibliotekene. Det vil kun 

minske trykket på kommunale 

nedskjæringer generelt, og der-

med også på bibliotek.   

Under overskriften ”Kul-

turmilliard nesten oppbrukt”, 

skrev Aftenposten for et halvt 

år siden at ”en eventuell Stolten-

berg II-regjering må forholde 

seg til og følge opp særlig to 

svært dyre vedtak som er gjort 

i Stortinget for lengst. Det 

største pengesluket er oppfølg-

ningen av vedtaket fra 2001 om 

utbygging av ABM-feltet, som 

omfatter landets arkiver, bib-

liotek og museer. Der gjenstår 

rundt 111 millioner kroner.” I 

en kommentar til NBF-veven 

16. september i år, sier Arbei-

derpartiets Brit Axelsen at 

”satsing på bibliotek kommer 

til å bli en del av vår nasjonale 

satsing på kultur. Opptrap-

pingsplanen for ABM-reformen 

skal bl.a. følges og være en del 

av kulturløftet.” 

Skal vi stille krav på na-

sjonalt nivå i bibliotekpolitik-

ken, så må det forholde seg til 

virksomhet som politikerne er 

enige i skal håndteres på statlig 

nivå. Enten eksisterende insti-

tusjoner eller nye prosjekter. 

Nasjonalbiblioteket er den ene 

typen, Norsk digitalt bibliotek 

den andre. Bibliotekorganisa-

sjonene bør fokusere på disse 

når de lobbierer inn krav. Derfor 

er NBFs tydelige politikk i møte 

med Stortingets rød-grønne 

politikere svært gledelig. Norsk 

digitalt bibliotek er kanskje den 

viktigste saken som de rød-

grønnes vilje på bibliotekområ-

det kan måles i forhold til.

Blant de punktene i Soria 

Moria-erklæringa som kan 

vekke noe uro, er ønsket om 

å ”innføre en enkel, generell 

kulturlov som gir uttrykk for 

det off entliges ansvar på kul-

turfeltet”. Hvorvidt dette ønskes 

sett i sammenheng med den 

revisjonen av biblioteklova som 

kommer med bibliotekutred-

ninga, er ikke klart. Her gjelder 

det å være årvåken! Selv om 

nåværende biblioteklov ikke 

er så fyldig, gjør den mer enn 

å gi uttrykk for det off entliges 

ansvar. 

Regjeringa sier de skal satse 

på skolen. Men retninga for 

denne satsinga kan virke uklar. 

For ”skolepartiet” SV mislyktes 

i valgkampen, og nå kritiseres 

de, og hele venstresida, for å ha 

fokusert for mye på ressurser og 

for lite på kunnskap og læring i 

skolen. ”Reformpedagogikken” 

er under press. Kateterunder-

visning kan få sin renessanse, 

og det kan bety at skolebibliotek 

får det tyngre med å begrunne 

sin betydning. Men til gjengjeld 

kan vi nok forvente økte ressur-

ser til sektoren som helhet. 

Det er ingen spesielle tegn 

som tyder på at regjeringsskiftet 

vil få avgjørende betydning for 

høyere utdanning og forskning. 

Vi er kanskje mer avhengig 

av hvordan Øystein Djupedal 

setter sin egen agenda, og hvor 

langsiktig han vil være. Høg-

skole- og universitetsbibliote-

kene vil neppe merker særlig til 

regjeringsskiftet.

Så må vi ikke glemme at 

pendelen svinger. De som får 

makta nå, kan kanskje være på 

vei ut av regjeringskontorene 

om fire år. Det kan altså bli 

Fremskrittspartiet som setter 

dagsorden for regjeringa neste 

gang. Vi må altså ikke glemme 

at også Høyre, Kristelig Fol-

keparti og Venstre, for ikke å 

snakke om Fremskrittspartiet, 

må være delaktig i den begrun-

nelsen som samfunnet oppfat-

ter som legitim i forhold til 

bibliotek.  

Rød-grønn glede?
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Sitatet:
”Knowledge manager hos Th ommessen, Jan Sandtrø, tror at bibliotekarenes spesialkompetanse gjør 
at advokatene yter bedre service til klientene:
- Vi kan spare tid på å slippe å gjøre tidkrevende søk og innhente informasjon og heller bruke den 
informasjonen som blir innhentet til beste for klienten og heller bry seg mer om å gjøre juridiske 
vurderinger i saken.
Og Sandtrø er ikke i tvil om at næringslivet er en jobbarena for bibliotekarer:
- Det såkalte informasjonssamfunnet er her, eller kanskje kommer snart, og forvalte og bearbeide og 
tilrettelegge og forenkle informasjonsstrømmen, det tror jeg det er et veldig stort marked for.” 

Fra et innslag ved reporter Kaia Figenschou i NRK P2s Kulturnytt 21. oktober 2005. 


