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Lederen har ordet
Godt nyttår,
Hverdagen kommer brått på for
de ﬂeste av oss. Den er som en middagsgjest som kommer en halvtime for
tidlig. Det er ikke det at den kommer
verken uventet eller egentlig uvelkomment, det er bare det at den kom litt
for tidlig, og du var liksom ikke helt
klar. Sånn er det med hverdagen nå i
januar, den er både ventet og i og for
seg velkommen, den kommer bare så
fryktelig fort. Men nå er den her, og vi
kan ingenting annet gjøre enn å ønske
den hjertelig velkommen og gyve løs.
For Bibliotekarforbundet vil hverdagen i 2006 først og fremst by på hovedoppgjør. Selv om selve forhandlingene
først begynner i april er arbeidet påbegynt allerede på tampen av fjoråret.
Forberedelsene til hovedoppgjøret er
mange, vi skal forberede konﬂ ikt, vi
skal forberede informasjonsarbeidet i
forbindelse med oppgjøret, vi skal forberede selve forhandlingene og mulig
mekling, og fremfor alt og i første
rekke: Vi skal forberede våre krav. Vi
prøver nå ut en ny modell med rådgivende tariﬀ utvalg som en sentral del av
kravsutformingsprosessen. Utvalgets
medlemmer skal ha særlig ansvar for
å bidra til og overvåke kravsutforming
på sine respektive tariﬀområder. De får
således en viktig rolle å spille i prosessen fram mot forbundsstyrets endelige
behandling og de endelige vedtatte
kravene fra Bibliotekarforbundet.
Forbundets fylkeslag har også sendt
inn kravsformuleringer. Jeg var veldig
spent på om fylkeslagene ville bruke
denne muligheten til å bidra i utforming av kravene, og stor var gleden
over å få inn svært gode formuleringer

fra mange fylkeslag. Disse formuleringene vil vi ta med oss videre i prosessen.
Med de forbehold jeg må ta når jeg uttaler meg om noe som forbundsstyret
fatter endelig vedtak om, vil jeg si at
jeg er ganske sikker på at samtlige av
innspillene fra fylkeslagene blir med i
BFs endelige kravsdokumenter. Dette
fordi de er gode, i tråd med forbundets tariﬀ politikk slik den er nedfelt
i målprogrammet og fordi de har sitt
utspring i erfaringer fra virkeligheten,
noe som høyner både aktualitet og
viktighet.
Det høye kunnskapsnivå om tariﬀ
som etter hvert preger BFs organisasjon
er etter min mening noe av det aller
mest verdifulle forbundet har oppnådd
i sin 12 årige historie. Det er dette som
sikrer oss fremgang i de lokale forhandliger år etter år, det er dette som har
gitt oss et målprogram som faktisk kan
brukes som grunnlag for utforming av
krav, og det er dette som gjør det mulig
å sette ned Rådgivende tariﬀ utvalg og
få inn velformulerte og gode kravsformuleringer fra fylkeslagene. Det blir
godt å gå til forhandlingsbordet i april
med en slik organisasjon i ryggen. Godt
OG krevende.
Hvis vi et øyeblikk skal løfte blikket
bort fra det umiddelbart forestående,
og se litt lenger (men ikke veldig langt)
fram i tid er det helt åpenbart at BF må
utarbeide videregående kurs i forhandlinger og tariﬀspørsmål. Dette fordi en
stor del av våre tillitsvalgte og medlemmer for lengst har beveget seg forbi det
nivået vi underviser i når vi holder de
årlige forhandlingskursene om høsten.
Det hører jeg på diskusjonene, jeg ser
det i tilbakemeldingene og jeg leser det i

spørsmålene, overalt der BFere snakker
om og diskuterer tariﬀspørsmål går det
fram at kunnskapsnivået er høyt. Dette
er og vil forbli vår viktigste kapital, og
et av de aller viktigste virkemidler vi
skal møte dette og de kommende årenes
utfordringer med.
2006 vil også stå i politikkens tegn
for oss i Bibliotekarforbundet. Den
store Bibliotekutredningen vil bli lagt
fram dette året, og vi vet lite om hva vi
kan forvente, men vi har anelser. Vi har
anelser nok til allerede å ha startet forberedelsene med dette. Vi vet at utredningen kommer til å bli oﬀentliggjort på
vårparten, i en tid der vi har hendene
fulle av lønnsforhandlinger. Dette betyr
ikke at BFs innspill i forbindelse med
den politiske behandlingen av utredningen kommer til å bli nedprioritert,
det betyr bare at vi må planlegge godt
på forhånd og være tidlig ute med hva
vi har på hjertet. Men det betyr naturligvis også at vi må forberede oss på å
kunne agere raskt i forhold til uventede
utfordringer på dette feltet.
Det var litt om hva vi vet at 2006
bringer med seg, men så var det alt det
andre da, alt det som vi ikke vet. Denne
hverdagen, denne middagsgjesten som
kommer for tidlig, den er jo som regel
full av overraskelser.
Heldigvis!

Monica Deildok
Forbundsleder
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Norart endelig gratis
Fra 1. januar er Norart-basen gratis,
på linje med Nasjonalbibliotekets
øvrige baser. Dermed er en litt pinlig sak endelig avsluttet. For det har
ikke vært lett å forklare omverden
hvorfor en oﬀentlig ﬁ nansiert bibliotektjeneste, av såpass sentral karakter
som en nasjonal database over tidsskriftartikler må sies å være, skulle
avkreve 1250 kroner fra hver enkelt
innbygger som ønsker å gjøre noen
oppslag i løpet av et år.
Det analyseres i dag 437 norske tidsskrifter og årbøker i Norart. Det
dreier seg om referanser til artikler
i tidsskrifter med mer allment innhold og til artikler i vitenskapelige
tidsskrifter. Nå blir dette altså gratis
tilgjengelig for alle.

Jobb-boom neste år
Nå løsner det på arbeidsmarkedet:
Aetat spår at Norge får over 50 000
nye jobber de neste to årene. Men
bare hver tredje av disse jobbene går
til de ledige, skriver Aftenposten.
Omtrent halvparten av veksten i
arbeidsplasser er forventet å komme
i oﬀentlig sektor, fortrinnsvis i omsorg, undervisning og barnehage.
Denne trenden startet under den
forrige regjeringen, men de rødgrønnes erklærte mål om satsing på
eldreomsorgen har bidratt til store
forventninger om nye arbeidsplasser
i stat og kommune. Innenfor privat
sektor ventes de nye arbeidsplassene
å komme i oljerelatert virksomhet,
reiseliv og varehandel, samt en mer
beskjeden økning innenfor bygg og
anlegg.
Men over 50 000 nye jobber på
to år betyr ikke at ledigheten går
ned like mye. Antallet nyutdannede
som melder seg på arbeidsmarkedet er større enn antallet som blir
pensjonister. Dessuten er det ﬂere
hjemmeværende som melder seg
som jobbsøkere. Aetat regner med
at arbeidsstyrken vil stige med til
sammen 37 000 personer i år og neste
år. Dermed blir nedgangen i ledigheten bare drøyt 10 000 personer neste
år, mens den blir mye mindre i 2007.
Aetat spår at summen av ledige og
personer på tiltak vil falle fra 98 000,
som er gjennomsnittet for i år, til 82
000 i 2007.
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Vil ha anonyme søknader
Bjarne Håkon Hanssen
ønsker en forsøksordning
der jobbsøkere kan sende
anonym CV til statlige
bedrifter. Det skal hindre
at innvandrernavn velges
bort.
- Blant de tiltak jeg ønsker å diskutere med
Regjeringen, er et forsøk med anonyme CVer. Det skal hindre at arbeidsgivere bevisst
velger bort innvandrernavn. I Sverige har
man hatt suksess med denne ordningen,
sier arbeids- og inkluderingsminister
Bjarne Håkon Hanssen til Aftenposten.
Tanken er at forsøksordningen innføres
i statlige bedrifter. Hvis den blir vellykket,
kan private bedrifter bli oppfordret til å
følge opp.
Men hvordan skal arbeidsgivere kunne
kalle inn folk til intervju uten å vite navnene på dem? - Det ﬁnnes ﬂere praktiske
løsninger på det, så det skal ikke være noe
problem, svarer Hanssen til avisa. Han vil
nå jobbe aktivt for å få ﬂere med innvandrerbakgrunn inn i statlige bedrifter.

- I dag må departementene kalle inn minst en
søker med innvandrerbakgrunn til intervju hvis det
finnes kvalifiserte søkere.
Jeg vil jobbe for at denne
ordningen også skal gjelde
statlige bedrifter som for
eksempel NSB, Posten og
sykehusene. Dermed vil
f lere arbeidsplasser være
tilgjengelige for denne gruppen, understreker statsråden, som mener
at staten og statlige bedrifter bør gå foran
for å ansette personer med ﬂerkulturell
bakgrunn.
Det er en kjent sak at en del arbeidsgivere bevisst velger bort innvandrernavn
fra søkerbunken. Spørsmålet er om disse
bedriftene kommer til å ansette innvandrere selv om de ved hjelp av anonymiserte
søknader kommer inn til intervju. Dessuten
er det viktig å være klar over at de ﬂeste
stillingene i Norge aldri blir utlyst. De blir
besatt gjennom personlige kontakter. Derfor er det viktig at også innvandrerne blir
kjent med nettverkene som gir innpass til
ﬂere jobber.

Forbundsstyrets desember-møte
BFs styre rundet av fjoråret med sitt møte
5. desember. Tradisjonen tro gikk styremedlemmer og BFs ansatte ut for å spise
julemiddag etterpå.
Første sak på formiddagen var møteplan
for våren 2006. Styret vedtok å avholde ﬁre
møter det kommende halve året: 6. februar,
13. mars, 15. mai og 19. juni. Neste sak var
revisjon av BFs reisereglement. Her ble
diett-satsene og kilometergodtgjørelsen
justert noe opp, men de ligger fremdeles
under statens satser. Dessuten ble den
pålagte egenandelen (200 kroner) på reiseutgifter til deltakelse på fylkeslagenes
medlemsmøter og årsmøter fjernet, etter
en del diskusjon.
Den økonomiske statusen pr 30. november viste at forbundet går mot et overskudd i
forhold til budsjett for 2005. Forbundsleder
kunne konstatere at store utgiftsposter som
advokathonorar (når medlemmer trenger
juridisk bistand i arbeidsforholdet) og kontordrift er under bedre kontroll nå, mens
lavere forbruk enn budsjettert på kurs og
fylkeslag tyder på at aktiviteten på disse
områdene må styrkes.

Styremøtets store sak, var forslag til
plan for verving på statssektoren. Astrid
Kilvik hadde ledet en arbeidsgruppe
som i løpet av en tre måneders tid ﬁ kk
produsert en oversiktlig og vel begrunnet
styresak på dette feltet. De 9 foreslåtte
tiltakene ble inngående drøftet og i all
hovedsak vedtatt. Planen presenteres i
dette bladet.
Forbundsstyret hadde etter dette tre
saker som gjaldt forberedelser til kommende hendelser: Felles skandinavisk BFmøte uka etter styremøtet, BFs aktiviteter
på bibliotekmøtet i Trondheim i mars og
streikeberedskap i staten. Det siste skal jo
ikke oﬀentliggjøres – det er tross alt en del
av spillet å holde sine ”kampplaner” tett til
brystet: Hvem bør tas ut i første, andre og
tredje fase av en streik, hvem bør uttakene
koordineres med, osv.
Medlemsoversikten, som avslutter et
hvert styremøte, viste blant annet gledelig nyrekruttering blant bibliotekstudentene i Tromsø. Bibliotekarforbundet har
nå totalt 1461 medlemmer. Av disse er 12
prosent menn.

Molde-studentene gir biblioteket toppscore
I en stor læringsmiljøundersøkelse gjennomført ved Høgskolen i Molde før jul, ble
biblioteket vurdert i forhold til faglitteratur,
arbeidsplasser, opplæring og tilgang på hjelp.
Tilbakemeldingene studentene ga var svært
gode. 95 prosent av studentene er fornøyd
med faglitteratur og hjelp fra de ansatte. 80
prosent er fornøyde med opplæringen og 73
prosent er fornøyd med arbeidsplassene.
Til høgskolens nettsider sier hovedbibliotekar Anne Hustad seg svært fornøyd
med tilbakemeldingene som studentene har
gitt. Hun tror dette har sammenheng med
den store innsatsen som har vært gjort med
tanke på å gjøre biblioteket så brukervennlig
og tilpasset studentenes behov som mulig.

Biblioteket har hele tiden forsøkt å fornye seg
både når det gjelder tjenester overfor studentene. De gamle lesesalsplassene er byttet ut
med ﬂeksible innredninger. Skranken er lett
tilgjengelig og lokalene er i seg selv en inspirerende ramme omkring læringssituasjonen.
Etter ombygging og utvidelse i 2002 har
høgskolebiblioteket i Molde opplevd oppgang
i besøkstallene. De hadde 120 000 besøk i
2004, mot 100 000 i 2003. Utlån av bøker i
biblioteket har økt med 15%. Tallene for 2005
er ikke klare ennå. Intensjonene med ombyggingen og utvidelsen var å skape et godt læringsmiljø. Biblioteket tilbyr studieplasser og
møteplasser, muligheter til å jobbe individuelt
og i grupper, med og uten PC.

Anne Hustad foreslås som ny NBF-leder
Valgkomiteen i Norsk bibliotekforening
har lagt fram sin innstilling til vårens
landsmøte i Trondheim. Anne Hustad er
foreslått som Frode Bakkens etterfølger
i leder-vervet. Hun er i dag hovedbibliotekar ved Høgskolen i Molde. Hustad er
utdanna bibliotekar med tilleggsutdanning
innenfor informasjonskunnskap og IT, og
har erfaring fra arbeid i de ﬂeste bibliotekttyper. Hun er nestleder i styret for BIBSYS,
medlem av referansegruppa for bibliotekutredningen og medlem i styringsgruppa
for rammeverksprosjektet i Norsk Digitalt
Bibliotek.
Valgkomiteen foreslår også gjenvalg
på Bente Bing Kleiva som nestleder. Helge
Salvesen, Carol van Nuys, Eirik Newth og
Liv Marit Moland fortsetter uten å være på
valg denne gangen. Som nye i styret foreslås
Morten Haugen (Ørland kommune), Anette
Kure (Høgskolen i Østfold) og Vidar Lund
(Sør-Varanger kommune). Valgkomiteen
foreslår følgende på varaplasser: Ingeborg

Rygh Hjorthen (NRK Biblioteket), Mariann
Schjeide (Ålesund bibliotek), Hilde Rokkan
(Rana bibliotek), Halvor Kongshavn (Det
juridiske fakultetsbibliotek, UB Bergen),
Svein Arne Tinnesand (Rogaland fylkesbibliotek).

Arbeidsgivere skyr langtidsledige som
pesten. Jo lenger du går ledig, jo verre blir
det å få ny jobb, skriver Dagsavisen. Nærmere 70 prosent av dem som hadde gått
arbeidsledige i over ett år ved utgangen
av 2004, var fremdeles uten jobb et halvt
år senere. Dette går fram av en analyse
utført av Aetat. – Det blir klart vanskeligere å få jobb etter å ha gått ledig i over ett
år. Det kan synes som om arbeidsgivere
i stedet for å velge langtidsledige, velger
korttidsledige eller personer som ikke er
ledige i det hele tatt, sier arbeidsdirektør
Yngvar Åsholt. I desember hadde 8608
arbeidssøkere gått ledige i over ett år. – Vi
vet at veldig mange av de langtidsledige
er svært ﬂinke folk. Det er derfor viktig å
oppfordre arbeidsgiverne til å tenke bredt
når de ansetter, sier Åsholt.

Din økonomi i 2006
Ekspertene har sett inn i glasskulen og
spår dempet boligprisvekst og høyere renter i 2006. Nordmenn tror lommeboken
vil bli enda tykkere til neste år. 64 prosent
vurderer utsiktene for egen økonomi som
meget gode eller ganske gode, ifølge en
undersøkelse MMI har gjort for DnB Nor.
- Ja, nordmenn ser positivt på fremtiden,
vil øke forbruket, søker trygghet i sparingen og er blitt mer opptatt av pensjon, sier
forbrukerøkonom Aud-Helen Rasmussen
i DnB Nor til DN privatøkonomi.

Frontfaget består
Anne Hustad er i dag hovedbibliotekar ved Høgskolen
i Molde. Nå har valgkomiteen i NBF foreslått henne
som ny leder i foreninga.

Biblioteksentralens stipend 2006
Biblioteksentralen utlyser stipend for ansatte
i oﬀentlige bibliotek, med søknadsfrist 13.
februar 2006. Tildeling vil skje i tilknytning
til Biblioteksentralens årsmøte 22. mars.
Stipendets formål er faglig utvikling og
skal benyttes til reiser, studier, utredninger
eller prosjektutvikling. Stipendet skal bidra
til faglig utbytte som har overføringsverdi og
som kommer oﬀentlige bibliotek generelt til
gode. Stipendet skal også bidra til å utvikle
nye produkter og tjenester. Det er også grunn
til å merke seg at søknader som er i samsvar

Langtidsledige sliter

med Biblioteksentralens visjon, strategier og
planer skal prioriteres.
Ved forrige tildeling var det 20 søknader,
hvorav 5 ble innvilget med til sammen 128 000
kroner. Blant dem var Arendal bibliotek v/Ola
Eiksund, som utvikler sin ungdomsvirksomhet
der brukermedvirkning står sentralt, sambiblioteket i Drammen og Sørfold folkebibliotek v/Richard Madsen, som ser på endringene
i bibliotekarens yrkesutøvelse og rolle knyttet
til den teknologiske utviklingen, i forbindelse
med mastergrad ved Høgskolen i Bodø.

NAVO-direktør Lars Haukaas er kritisk
til frontfag-modellen, men erkjenner at
det ikke ﬁnnes noen gode alternativ. - Vi
har vært kritiske til frontfaget. Er det for
eksempel stort nok til å styre Norge? Men
vi har ikke funnet noe alternativ. Det er
derfor det eneste som har legitimitet,
konstaterte Haukaas på LO Stats kartellkonferanse. Han ﬁkk støtte av LO Stats
leder Morten Øye, som sa seg enig i at det
ikke ﬁnnes noe alternativ til frontfaget.
Frontfag-modellen innebærer at det
er den konkurranseutsatte industrien
som åpner og går i front ved tariﬀoppgjørene. Den økonomiske rammen det da
blir enighet om blir i stor grad retningsgivende for også resten av tariﬀoppgjørene
i andre sektorer. Industriens synkende
andel av sysselsettingen har åpnet for en
pågående debatt om modellen fungerer.
I LO er det spesielt serviceforbundene
som er kritiske.
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Bibliotekar i randsonen
Kristine Mesgrahl viser at det går an – at bibliotekarer kan bruke
fagkunnskapen sin også utenfor bibliotek. Det dreier seg om å
forstå og styre informasjonsflyt i en organisasjon. Det dreier seg
om å finne nye roller i et litt navnløst faglig landskap. Er det informasjonsarkitektur? Eller dokumenthåndtering? Uansett er det i
randsonen av bibliotekbransjen. Men må det også være i randsonen av det faglige fellesskapet?
TEKST & FOTO • Erling Bergan
Kristine Mesgrahl har satt av tid til en
prat med Bibliotekaren i en ellers hektisk
arbeidsdag. Vi er kilt inn mellom to andre
avtaler. - Det går i ett, sier hun. Som prosjektleder for overgangen til nytt system
for elektronisk informasjonshåndtering og
ny virksomhetsportal i Norges Røde Kors,
er det mye å gjøre. De rundt 500 ansatte
i organisasjonen, ved hovedkontoret og
distriktskontorene til sammen, samt 3000
tillitsvalgte og 30 000 frivillige, produserer og konsumerer mye informasjon. Nå
trenger de fagkunnskap for å få orden og
ﬂyt på det hele.
- Det er tradisjonelt arkiv-materiale,
saksbehandlingsinformasjon, og så videre.
Nå forsøker vi å kartlegge den informasjonen som ﬁnnes, for å kunne lagre den ett
sted. I dag er dette fragmentert, ansatte
lagrer forskjellige steder og det er vanskelig å gjenbruke dokumenter. Vår jobb er å
samle dette, og få en god oversikt.
- Er bibliotekarutdanningen en god
bakgrunn for å fylle en slik rolle?
- Den kunne gjerne vært spisset mer i
forhold til kunnskap om informasjonsﬂyt,
uavhengig av medium. Det dreier seg om
ulike typer dokumenter. Grensen mellom
bibliotek og arkiv er visket ut i det jeg jobber med nå. Informasjonen er det viktigste.
Om det er bok, på nettet, epost eller som
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brev spiller ingen rolle. Det er om å gjøre
å kartlegge den informasjonen vi har og
ﬁnne den igjen.
- Er tradisjonelle bibliotektjenester inne
i bildet?
- Den tradisjonelle bibliotekrollen, å
ﬁnne utfyllende informasjon om et emne
via bøker eller på nettet, må også bli ivaretatt. Vi ser på det også.

Informasjonsarkitekter
Kristine har registrert diskusjonene som
har gått om bibliotekarutdanningen, om
vektlegging på folke- og fagbibliotek, om
de ulike retningene utdanningen kan gå.
Hun synes Tord Høivik har skrevet mange
fornuftige ting, og er enig i mye av det han
har sagt om profesjonalisering av bibliotekarstudiet.
- Jeg jobber nå med noen folk fra
Halogen konsulentselskap. Veldig ﬂ inke
konsulenter. Selskapet har to typer konsulenter: strategiske rådgivere og noe de
kaller informasjonsarkitekter. De siste
kunne vært bibliotekarer, men de har ingen
bibliotekarutdannelse. De er utdannet som
industridesignere, IT-folk, ingeniører. De
kaller seg informasjonsarkitekter, og det
kunne bibliotekarene ﬁnt ha kalt seg også,
hvis utdanningen hadde vært vridd litte
grann. Ikke så veldig mye. Det er viktig

å oppdage kompetansen vår på denne
måten, når vi sitter og snakker om nesten
de samme tingene. Men de har litt andre
ord på det. Informasjonsarkitektene jobber
med å organisere informasjon på internett,
intranett, emneord, hierarkier, å tenke i
brukervennlighet, å legge til rette for at folk
lett ﬁnner fram til den informasjonen de
søker. Det er jo nettopp mye av det samme
som går igjen i bibliotekarutdanningen!
Det er dette som er spennende uansatt hvor
man jobber: å legge til rette og hjelpe folk å
ﬁnne informasjon.

IT og formidling
Det var en brytningstid for bibliotekarutdanningen midt på nittitallet. IT og
internett kom for fullt, med endring av
mange forutsetninger for bibliotekdrift. Og
en begynnende endring av bibliotekarrollen. Men utdanningsløpet endret seg ikke
i samme takt som omgivelsene. Kristine
Mesgrahl tok sin bibliotekareksamen fra
Høgskolen i Oslo i 1998
- Jeg hadde valgt enda klarere i retning
informasjonsteknologi, hvis det hadde vært
tilbudt da. Så hadde jeg valgt vekk en del av
den tradisjonelle formidlingstankegangen
som var på studiet. Formidling er viktig,
men jeg ville vridd litt på den. For det er ikke
bare formidling av bøker det er snakk om

Kristine Mesgrahl ser fellesskapet med informasjonsarkitektene. - Men vi burde kunne kalle oss bibliotekarer og være stolt av det, sier hun.

lenger, men også formidling på nett.
- Vil du ha forskjøvet fokus fra drift av
bibliotek, til organisering av informasjon?
- Ja, gjerne det. De tekniske sidene med
drifting av biblioteksystem blir etter hvert
mindre krevende. Det lærer man seg, det
er ikke så viktig å gå i detaljer. Det ene
systemet ligner det andre.
- Med din bakgrunn og jobberfaring
- hvordan opplever du ditt forhold til yrkesgruppa? Er du midt blant bibliotekarene
som yrkesgruppe? Er du i randsonen? Eller
er du utenfor?
- Litt av alt? Vi passer liksom ikke helt
inn noe sted. Organisasjonene er mye knyttet til bibliotektyper, spesielt folkebibliotek.
Det gjelder også BF. Artiklene i Bibliotekaren er også preget av det. Så jeg føler meg
litt utenfor. Samtidig synes jeg det er mange
bibliotekarer, kollegaer og venner som tok
bibliotekareksamen samtidig med meg,
som jobber nettopp i denne randsonen,
som egentlig ikke jobber som tradisjonelle
bibliotekarer. Her i Norges Røde Kors er
vi nå tre bibliotekarer, som alle jobber i
”randsonen”. Så det ﬁnnes noen av oss. Men
å være der, og si at man er bibliotekar, og
være stolt av det - det steget er litt viktig å
få fram. Vi må si at bibliotekarer kan gjøre

dette også. Vi er profesjonelle og må ta tilbake litt yrkesstolthet i dette nye ﬁne, kule,
hippe internettet.
- Er du stolt av yrket når du på jobben
her forteller at du er bibliotekar?
- Ja. Men jeg kommer med et tillegg: Ja,
jeg er bibliotekar, men jeg har jobbet mye
med internett og intranett. Jeg føler ofte at
jeg må fortelle litt mer om hva vi kan. Det er
teit at det skal være sånn. Det burde være en
selvfølge. De som kaller seg informasjonsarkitekter er i dag er i konsulentbransjen.
Vi kunne vært der. Ingen av oss har noen
beskyttet tittel. Uansett burde vi kunne
kalle oss bibliotekarer og være stolt av det.

Prosjektledelse
Kristine Mesgrahl ser gjerne at noen tilbyr
kurs innen de områdene hun utfordres på
for tida. Kunnskap om prosjekt og prosjektledelse kunne inngått i grunnstudiet, men
kan også godt tilbys som kurs.
- Prosjektledelse har jeg måttet lære
meg underveis. Det er mange bibliotekarer
som går inn i sånne roller, i prosjekter. Man
kommer med sin bibliotekarbakgrunn og
gir en ekstra dimensjonen, som mangler i
mange informasjonshåndteringsprosjekter.
Vi har en viktig rolle å fylle.

- Hvordan opplever du at BF fungerer
for deg som medlem, i din arbeidssituasjon nå?
- Her i Norges Røde Kors er det eget
funksjonærlag, hvor de fleste – unntatt
lederne – er organisert. Jeg har valgt å
bli værende i Bibliotekarforbundet. Jeg
synes det er greit å være organisert som
bibliotekar. Det er et valg jeg har gjort. Jeg
vet at BF forholder seg til en tradisjonell
bibliotekverden, men jeg har lyst til at det
skal være litt mer enn det.
Her har Bibliotekarforbundet åpenbart
en utfordring. Kristine Mesgrahl kan stå
som representant for en gruppe bibliotekarer som har framtida for seg, men som
neppe vil renne ned dørene til organisasjonene i bransjen. BF må nok legge seg i
selen for å gi bibliotekarer i ”randsonen”
tilbud og organisasjonsroller som stemmer
overens med deres situasjon. Til gjengjeld
vil randsone-bibliotekarene kunne tilføre
BF erfaringer og kompetanse om utdanning og arbeidsmarked som vi har alt for
lite av i dag.
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Fordomsfritt

Materialevalg og bibliotekarprofessionen
TEKST • Ågot Berger

Er materialevalg en nødvendig del af
enhver bibliotekars stillingsbeskrivelse
og praksis? Er denne funktion organisk
knyttet til det at udøve bibliotekarjobbet
kvaliﬁceret?
Lad mig starte med min konklusion:
Nej!

Historien
Kampen om bogvalget har altid været
central i de danske bibliotekers historie.
I mellemkrigsårene var bogvalget til diskussion på stormfulde møder i den danske
biblioteksforening. Bibliotekstilsynet og
centralbibliotekerne i amterne(fylkerne)
– udgav vejledninger og førte tilsyn med
bogvalget i sognebogssamlingerne. Bogvalget havde historisk blevet besluttet
og styret af de lokale lærere eller præster
som drev samlingerne, og de var mildt
sagt utilfredse med at staten begyndte at
blande sig. (Se bogen Det stærke folkebibliotek, 100 år med Danmarks Biblioteksforening. Kbh. 2005)
I nyere tid har debatten bølget om
bogvalget er for efterspørgselsstyret, for
præget af kvindelige bibliotekarers egne
præferencer osv. Med den nye bibliotekslov i Danmark i 2000 blev der understreget
at medierne skal ligestilles. Derfor snakker
vi nu om materialevalg – ikke bogvalg.
I ﬂere folkebiblioteker i Danmark, bl.a.
i Århus og København ligger indkøbet
af ikke-boglige materialer (musik, dvd
og pc-spil) i dag på omkring 25 % af det
samlede materialebudget. På dette punkt
er der ikke den store uenighed, skønt
nogle få mener det ikke er bibliotekernes
rolle at stille pc-spil til rådighed, og at
bibliotekerne er for styret af efterspørgselen. Generelt er der dog konsensus om
materialevalgslinien.

Den store kamp om
materialevalget
Der hvor bølgerne går højt i disse dage,
er hvordan materialevalget skal foregå. I
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Ågot Berger har fra 1. januar 2006 ny jobb. Hun går da over i stilling som utviklingssjef for bibliotekene i
København. (Foto: Erling Bergan)

Københavns Kommunes Biblioteker bliver
der fra 1. januar indført centralt koordineret materialevalg. Der er nedsat grupper
på 2 til 3 som forestår valget for samtlige
20 biblioteker i kommunen. Nogle vælger
romaner og lydbøger, andre vælger faglitteratur, ﬁ lm, spil og musik. Den beslutning er ikke sket uden sværdslag, hårde
debatindlæg og meget hjerteblod. Den
bibliotekariske identitet er åbenbart i høj
grad knyttet til valget af materialer – eller
det vil sige primært bøger.
Jeg har været en af de som har argumenteret for rigtigheden af koordineret
materialevalg. Der er mange gode grunde
til omlægningen:
 Servicen for brugerne bliver bedre. En
gruppe der koordinerer for hele byen
kan bedre sikre det rigtige antal titler
set under et. Suppleringer ligeledes.
 Optimal anvendelse af materialekontoen, som bl.a. giver mulighed for









at styrke købet af andre medier og
nyere engelsksproglig litteratur (fag
og skøn).
Den lokale proﬁ l er efter indføring af
globale reserveringer – ikke interessant. Materialerne flyder alligevel
rundt mellem bibliotekerne
Den meget specielle lokale profil
har vist sig at være en konstruktion
i bibliotekarernes hoved. Det er de
samme bøger der købes, med meget
små udsving. Der bliver en mindre
konto på alle bibliotek til særlig proﬁ lering, lokalhistorisk stof, etc.
For meget arbejdstid er blevet brugt
på at vælge og teknisk bestille (de
samme) boglige titler. Koordineret
indkøb giver også mulighed for at
eﬀektivisere indgåelsen af materialerne.
Den frigjorte tid bør bruges til at
opdatere bibliotekarerne på netinfor-



mation, samt at indgå i udviklingen
af nationale netjenester som litteratursiden.dk, biblioteksvagten.dk og
spoergolivia.dk På danske forskningsbiblioteker udgør digitale udlån i dag
omkring 70 % af det samlede udlån.
Den trend vil også præge folkebibliotekerne. Derfor skal vi ændre fokus.
Kendskab til litteraturen er stadig
vigtig, men indgår som en del af den
tid man bruger på at orientere sig i alle
materialer vi formidler.

Kvalitetssikring
Hvad med kvaliteten? I bibliotekernes
lovgrundlag garanterer vi kvalitet, aktualitet og alsidighed i materialetilbudet. Det
betyder af gode grunde at vi er forpligtiget
til at sikre at bibliotekernes materialetilbud
er baseret på de tre elementer. Kvalitetssikringen foregår imidlertid primært fra
forlagene. Det er forlagene som bestemmer
hvad som udgives af faglitteratur og hjemlandets forfattere, og hvad som oversættes.
De lægger de afgørende rammerne for det
vi har i bibliotekerne. De der forestår materialevalget i det centrale materialevalg
skal selvsagt kritisk vælge og prioritere ud
fra lovens kriterier. Det endrer ikke ved
det forhold at større biblioteker køber det
meste, med mindre det er rene kioskbaskere eller pornohæfter.

Utfordringen
Beslutning om at indføre centralt koordineret materialevalg i de københavnske
folkebiblioteker er derfor både nødvendig
og rigtig. Andre medier end bøger er en
stigende del af bibliotekernes udlån (p.t.
ca. 33 %). Det kræver at bibliotekarerne
ændrer vaner og fokus. Vi er i skarp konkurrence for at beholde bibliotekernes
rolle som det sted hvor man bedst får hjælp
til at ﬁnde materiale som inspiration og
information. Vores største udfordrer er
ikke en anden faggruppe, men Google.
Der er to muligheder;
1. at ignorere udfordringen og på sigt
udspille vores rolle
2. at tage handsken op, være Googles
og Internettets mest kompetente
partnere.
Jeg tror vi skal positionere os på model 2.
Vi skal vide hvordan man ﬁnder de bedste
kilder og søger mest eﬀektivt i Google,
netkilder og fuldtekstbaser. Bibliotekarerne skal markedsføre sig som de som
kan hjælpe alle, fra ﬁskeren til professoren
– med den bedste viden om informationskompetence. Dette bliver tema for min
næste spalte.

Foreningen ”IFLA 2005 Oslo” oppløst
- overskuddet til bibliotekfond
På en ekstraordinær generalforsamling i
”Foreningen IFLA 2005 Oslo” 29. november ble foreningen oppløst. Til postlista
Biblioteknorge skriver NBF-leder Frode
Bakken: - Dette skjedde etter planen og
stemningen var meget god. Foreningens
leder Jon Bing ble hyldet for sin innsats
gjennom 5 år og sekretariatet ble takket
for det arbeidet som var utført.
På det siste hovedkomitemøtet i
foreningen umiddelbart før generalforsamlingen drøftet en hva som skulle
skje med overskuddet på kr. 800.000.
Hovedkomiteen gjorde følgende enstemmige vedtak:
”Hovedkomiteen vedtar at overskuddet disponeres i et fond som administreres av NBF. Følgende organisasjoner
inviteres til å oppnevne en representant
i fondsstyret: Norsk bibliotekforening,
Nasjonalbiblioteket, ABM-utvikling
og Biblioteksentralen. Fondets midler
disponeres til de formål og på den måte
som er listet opp i NBFs forslag til IFLA
2005 Oslo.
Dette forslaget er veiledende for
fondsstyret:
• Det skjer en årlig utbetaling fra fondet
etter søknad og et fondsstyre bestående
av en representant fra hver av aktørene
beslutter om bruken av midlene
• Bruken av midlene skal benyttes til
formål lik formålet til foreningen IFLA
2005 med vekt på følgende:
- bidra til å utvikle det internasjonale
biblioteksamarbeid
- bidra til å utvikle det nasjonale biblioteksamarbeid
- framheve og støtte biblioteksaken i
Norge

En tar sikte på å avvikle fondet i løpet
av 4 år slik at årlig utbetaling kan være en
sum på mellom kr 200.000 og 250.000.
Forvaltningen kan foretas gjennom NBFs
system. Målsettingen er at midlene benyttes til formål i tråd med det opprinnelige
formål; at midlene forvaltes av norsk
biblioteksektor; at det er en viss størrelse
på årlig beløp og at dette tar slutt (etter 4
år - første år 2006 - siste år 2009)
Målsettingen er samtidig at alle kan
søke på midler fra dette fondet og en kan ta
seg tid med å vurdere fornuftig bruk.”

Dyrere studielån
i 2006

Nytt selskap for
salg av lærebøker

Fra årsskiftet gikk fastrenten på studielån med tre års bindingstid opp fra 3,8
til 4,3 prosent. Ved fem års bindingstid
går renten opp fra 4,1 til 4,6 prosent.
Med oppgangen er fastrenten på studielån nå på det høyeste nivået siden 1.
januar 2004. Ifølge en pressemelding
fra Statens lånekasse tyder prognosene
på at den ﬂytende renten kommer til å
stige fra 3,1 til 3,3 prosent fra 1. april.
Søknadsfrist for fastrente var 10. januar
2006. De som ikke aktivt valgte fast
rente innen fristen, beholder ﬂytende
rente fra 1. januar.

Norli Gruppen AS og Biblioteksentralen
AL vil i løpet av januar etablere et nytt felles
selskap som blir leverandør av lærebøker,
bøker til skolebibliotek og annet materiell
til grunnskolemarkedet. I en pressemelding
fra de to selskapene heter det: ”Det nye selskapet, BS Norli skole AS, vil bli en ledende
leverandør til grunnskolene i hele landet.
Selskapet bygger på Norlis store bredde
i sortiment og kompetanse på skolemarkedet, Biblioteksentralens kompetanse og
tjenester til alle landets skolebibliotek og
Edda Bokhandels konsept for leveranser
av lærebøker til grunnskolen.”

Overskuddet fra IFLA-konferansen i Oslo har nå blitt
et fond på 800.000 kroner, som alle kan søke fra i
årene som kommer. Her fra et arrangement om flerkulturelle bibliotektjenester under konferansen.
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Yrkesetisk dilemma

Tjenester til streikende kollegaer?
I sitt daglige arbeid kommer bibliotekarer opp i mange ulike valgsituasjoner. Vi
bruker faglige kunnskaper, lover, regler - og - etiske holdninger for å kunne treffe
riktige valg. Gjeldende yrkesetiske normene for bibliotekarer kan bidra til avklaring
av dilemmaer. Like viktig er det å gjøre de
etiske refleksjonene vi foretar til felleseie. I
Bibliotekaren bringer vi framover små uforløste historier, med et par bibliotekarers
vurderinger av hvor veien burde gå videre.
Første sak er skrevet av Tine Dahl, bibliotekar
ved NRKs bibliotek på Marienlyst og medlem
av Yrkesetisk råd. Saken gjelder bibliotektjenester - eller ikke - til streikende kollegaer...
Illustrasjonsfoto fra Trondheim i 1995,
under AF-streiken som BF var med på.

TEKST • Tine Dahl
Bibliotekar
NRK-biblioteket
og medlem av
Yrkesetisk råd for bibliotekarer
Det er streik blant en stor gruppe ansatte
i bedriften Normus. Biblioteket er ikke
tatt ut, og bibliotekarene går på jobb som
vanlig. De betjener vanligvis alle de ansatte med gjenﬁnning og framskaﬃng av
dokumentasjon og bakgrunnsstoﬀ til bruk
i embeds medfør.
Streiken kan bli langvarig, og det er
roligere dager enn normalt i biblioteket.
En morgen ringer en medarbeider som er
i streik. Han beﬁnner seg i fagforeningslokale et annet sted, og har som streikende
selvfølgelig ikke fysisk adgang til arbeidsstedet, og da heller ikke biblioteket. Mannen er en flittig bruker av bibliotekets
tjenester, men regnes for å være ganske
brysk og bestemt, så bibliotekaren som er
ny på stedet blir litt engstelig når hun hører
hvem som ringer.
Han er smørblid i dag, sier det er kjedelig å streike, han må ha noe å gjøre. Sammen
med en annen medarbeider har han en god
idé til noe han kan jobbe med når streiken er
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over. Han ønsker nå å bruke streikeperioden
til å forberede seg slik at han kan sette i gang
med en gang streiken blir avblåst, og ber
bibliotekaren lete fram stoﬀ. Siden han ikke
kommer seg inn i bedriften, ber han om at
bøkene blir lagt utenfor bygningen på et
avtalt tidspunkt samme ettermiddag, men
da må han være sikker på at det er fremskaffet så han blir enig med bibliotekaren om at
han skal ringe på slutten av arbeidsdagen og
høre om hun har funnet noe relevant. Han
sier også at han gleder seg til å ta fatt. Han
har ikke mobiltelefon, og kan derfor ikke
nåes tilbake.
Etter at telefonsamtalen er avsluttet
begynner bibliotekaren straks å lete, og
hun ﬁnner fram en del stoﬀ. Men så slår
det henne plutselig: Mannen er jo i streik,
og når man er i streik skal man heller ikke
jobbe med noe som helst som er relatert til
bedriften. Det må vel være streikebryteri?
Og hvis hun hjelper ham, så er hun delaktig
i streikebryteriet. Og det strider virkelig
mot hennes overbevisning. Hun støtter jo
streiken hundre prosent.
Bibliotekaren konfererer med sine kolleger, som alle er enige: Mannen kan ikke
få tjenester av bedriftens bibliotek mens
han er i streik.
Resten av arbeidsdagen går biblioteka-

ren og gruer seg til den streikende mannen
skal ringe. Hva skal hun svare ham? Hun
har jo lovet å hjelpe ham. Hun har funnet
fram stoﬀ. Og innerst inne kjenner hun at
det også dreier seg om bibliotekarens egen
personlige yrkesintegritet: Brukerne skal få
det de ber om til rett tid og i rett mengde,
uansett.
Eller må hun bare fortelle ham at han
ikke kan få det han har bedt om likevel?
At hensynet til spilleregler under streik og
solidaritet med de streikende veier tyngre
enn bibliotekarens forpliktelser til å levere
informasjon raskt til brukerne?
Helt på tampen av dagen ringer mannen, og med forventning i stemmen spør
han om hun har funnet mye stoﬀ.
Hva bør bibliotekaren gjøre?

Yrkesetisk råd tar gjerne imot henvendelser om etiske dilemmaer man
opplever på jobben. Ta kontak t
med rådets leder Stig Elvis Furset
(stig.furset@rygge.kommune.no) eller
noen av de andre medlemmene av rådet
(se BFs nettsider www.bibforb.no for
kontakt-informasjon).

Kommentar I
TEKST • Anne Katrine Gullvåg
Bibliotekar
Medisinsk bibliotek
Sykehuset Østfold HF
I dilemmaet er jo egentlig avgjørelsen
tatt: Mannen kan ikke få tjenester
av bedriftens bibliotek mens han er i
streik. Det er alle enige i og da er det
jo bare å formidle dette standpunktet
til låneren.
Jeg ville derfor når mannen ringte
tilbake, si at dette jo er en spesiell situasjon som biblioteket ikke tidligere har
vært i, men at vi har diskutert saken
og blitt enige om at det ikke er riktig
å gi tjenester til ansatte som er i streik.
Dersom dette er et bibliotek bare for
bedriftens ansatte, kunne man sikkert
henvise til at ved en streik opphører
arbeidsforholdet midlertidig og at
medarbeideren derfor ikke har adgang
til bibliotekets tjenester. Jeg ville ikke
bruke ord som streikebryteri. Jeg ville
videre henvise han til folkebiblioteket,
og dessuten si at jeg håpet at han ville
komme tilbake som låner etter at strei-

ken var over.
Skulle vedkommende begynne å
krangle, kunne denne nye bibliotekaren
få lov å henvise han til bibliotekets leder.
Biblioteket burde i ettertid sette denne
bestemmelsen ned på papiret, slik at
det ikke skulle bli en annen utgang på
dilemmaet ved en senere anledning.
Men hadde jeg kommet til samme
konklusjonen? Helt ærlig?
Min umiddelbare reaksjon da jeg
leste dilemmaet var en rynke i panna
og følgende tanker meldte seg:
”er dette streikebryteri eller medvirkning til streikebryteri?”
”det er nå litt sært å skulle møte vedkommende utenfor arbeidsplassen, men
”medvirkning til streikebryteri?” er ikke
det å dra det litt vel langt?”
”Skal jeg bedømme hva han skal
bruke litteraturen til? Skal de ikke få
bruke tida i streik til å oppdatere seg
faglig?”
”Usympatisk og brysk låner som nå
plutselig var smørblid” - hadde det vært
annerledes dersom det var en svært
sympatisk låner – kanskje en venn
– eller en av bibliotekets støttespillere,

en forsker som alltid snakker varmt om
hvor viktig biblioteket er i de ”rette fora”.
Ville det endre på avgjørelsen?
Med fare for å bli kalt både naiv og
usolidarisk må jeg bare innrømme at det
er stor sjanse for at jeg, og spesielt dersom jeg var eneste bibliotekar i biblioteket, og dessuten ikke hadde hatt tid til å
fundere, nok hadde funnet frem og gitt
han stoﬀet jeg hadde funnet fram.
Men man har jo kolleger, heldigvis.
Og jeg tror det spesielt ville vært dette
med å levere bøkene til vedkommende
utafor bedriftens lokaler som ville fått
mine varsellamper til å blinke. Så jeg
ville helt sikkert diskutere dette med
mine to kolleger. Og hadde jeg hatt tid til
å lete litt i lovverk, og sjekket litt rundt/
lest litt på nettet – er det nok større
sjanse for at jeg ikke hadde gitt han
denne tjenesten og kommet til samme
konklusjon som i dilemmaet. Men igjen
- helt ærlig, hva hadde jeg gjort? Er jeg
enig med meg selv? Det vet jeg ikke helt
– akkurat for øyeblikket.

bliotekaren har noen forpliktelser mht
å yte ham tjenester.
Problemstillingen oppstår fordi
han har et intellektuelt arbeid, og til
tross for streiken kan man jo ikke skru
av hjernen. Dermed kan ingen hindre
ham i å jobbe med ideer også mens
han streiker. Men det er drøyt å be
om tjenester fra arbeidsplassen i denne
situasjonen. Den litt fordekte måten
materialet skulle leveres på understre-

ker vel bare dette.
Jeg mener det er feil å se det som
en plikt å levere materiale til alle, uansett. I dette tilfelle er det jo snakk om
bedriftens bibliotek, ikke et oﬀentlig
(folke-)bibliotek.

Kommentar II
TEKST • Ingeborg Motzfeldt
Konsulent
Xtra Personell Norge AS
Her kan jeg egentlig ikke se at det foreligger noe stort dilemma. Mannen er
i streik, og skal da ikke utføre arbeid
for bedriften. Det er også tvilsomt
om han kan deﬁ neres som ”bruker” av
biblioteket under streiken, dvs. om bi-

HJELP JORDSKJELVOFRENE I SØR-ASIA

Vinteren nærmer seg, over tre millioner har mistet alt de hadde. Halvparten av disse
er barn. Røde Kors hjelper mange av ofrene med mat, vann, medisinsk hjelp og
varme. Men vi trenger din hjelp for å kunne hjelpe enda flere - før det er for sent.

Benytt konto 10

Ring 820 44 001

(nett-/telegiro: 8200.06.08331)

(175,-)
www.redcross.no
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Ledelse

Jakten på formidleren
Det er tid for ansettelse igjen.
Jeg skal på vegne av biblioteket lyse ut en stilling.

TEKST • Anne Torill Stensberg Lura,
Avdelingsleder, Stavanger bibliotek
Det er tid for nytenking. Jeg må tenke
gjennom den samlede kompetansen i mitt
personale. Hvilken kompetanse har biblioteket i dag? Hvilket bibliotek skal den
nye medarbeideren være med å forme?
Jeg tar fram lista over de ansatte. Halvparten av personalet har bibliotekfaglig
eller annen relevant utdanning.
Ledelsen og st yret har gjennom
diverse strategier og planer pekt ut retningen for biblioteket. Kursen er staket
ut. Et av de viktige målene for 2006 er at
biblioteket skal bli et mer synlig bibliotek.
Undersøkelser viser at omlag halvparten
av innbyggerne ikke bruker biblioteket.
Her ligger det en utfordring for meg
nå. Den jeg ansetter skal være med på å
forme det synlige biblioteket. Jeg trenger
en synlig bibliotekar. Jeg trenger en som
kan fronte alt biblioteket har å tilby, jeg
trenger en formidler.
Jeg skriver stillingsannonsen ferdig.
Kravet om godkjent bibliotekfaglig utdanning eller tilsvarende er tatt med i
teksten. Den godkjennes av min nærmeste
leder. Annonsen går av gårde til aviser og
tidsskrifter.
Ved søknadsfristens utløp har jeg
mottatt 20 søknader. 14 av disse oppfyller
kravet om godkjent bibliotekarutdanning.

12 |
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I mellomtiden har telefonen min ikke
stått stille. Mange har ringt. Mange gode
formidlere har besøkt mitt kontor, de har
mange spennende fag i fagkretsen : mediefag, filmfag, litteraturfag, musikkfag
osv. Studenter, selgere, musikere, lærere
for å nevne noen. Noen bibliotekarer har
jeg også hatt på tråden. De har spurt om
lønn.
Jeg forbereder meg godt til intervjuene. Jeg skal ha en god formidler.
Alle kandidatene er bibliotekarer. Alle
sier de er gode til å registrere bøker. Dette
interesserer ikke meg så mye siden jobben
ikke handler om det. Jeg spør den ene kandidaten om hun bruker kulturtilbud, og
om hun kan gi eksempler på det. Så fyrer
jeg av mitt yndlingsspørsmål: Leser du
bøker? Leser du aviser? Kan du formidle
meg en god bok eller en hendelse som
har gjort inntrykk på deg? Eller sitter du
på kunnskap om et spesielt tema som du
kan formidle til meg?
Alle kandidatene vrir seg litt over
dette spørsmålet. De var tydeligvis ikke
forberedt på dette.

Vi har bedt fire bibliotekarer veksle med å
skrive om ledelsesrelaterte temaer. Først ut
er Anne Torill Stensberg
Lura. Hun er avdelingsleder for kultur- og
faktabiblioteket ved
Stavanger bibliotek.
Neste måned skriver
R an d i R ø nn in g e n,
overbibliotekar ved
UB Oslo, i mars skriver Marit Gro Berge,
biblioteksjef i Lindås
kommune, og i april
skriver Else Norheim,
hovedbibliotekar ved
Høgskolen i Østfold.
I mai er Anne Torill
Stensberg Lura tilbake
igjen...

Direkte formidling av et tema - face to
face - var noe alle kandidatene slet med.
Det er rett og slett noe som bibliotekarer
generelt ikke kan mye om. Litt merkelig
egentlig med tanke på at det er det dette
yrket handler mye om, å kunne kommunisere med mennesker, å formidle en bok,
et tema, et arrangement. Det handler om å
selge biblioteket, å selge biblioteket i hele
dets prakt og bredde.
Hvilken av kandidatene valgte jeg?
Det var den kandidaten som ikke bare
solgte seg selv, men som tente på biblioteket som idé, som selv var en storforbruker
av kulturtilbud, og som likte å snakke til
andre om det.
Hvorfor må jeg lete med lys og lykte
for å ﬁnne en bibliotekar som er glad i å
formidle til andre? Hvorfor kommer bibliotekarene til kort her? For de gjør det.
Eller er det noe galt med utdanningen?
Det må jeg reﬂektere over neste gang
jeg lyser ut en stilling, og er på jakt etter
kompetanse…

Hvorfor må jeg lete
med lys og lykte for
å finne en bibliotekar som er glad i
å formidle til andre,
undrer Anne Torill
Stensberg Lura.
(Illustrasjonsfoto:
Erling Bergan)

For kun 195 kr kan du prøve Morgenbladets vektklubb i 3 måneder! Her er oppskriften du vil få glede av i både
arbeids- og selskapslivet: Ukentlig lesing av gode artikler om kultur, politikk og forskning. Du kan melde deg inn på
www.morgenbladet.no, eller sende en e-post til abonnement@morgenbladet.no, eller en sms med kodeordet MORGEN til 1960.
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Politisk streik i Porsgrunn
I Porsgrunn kommune gikk de ansatte til en times politisk streik torsdag 15. desember. Kl. 9.00 denne dagen startet bystyret sin budsjettbehandling for 2006.
Kl. 8.30 sto representanter fra så godt som alle kommunens fagforeninger samlet
på Rådhusplassen for å gi politikerne sitt klare budskap med inn i salen.

TEKST • Elisabeth Bergstrøm
BF-tillitsvalgt
Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune er inne i en nedbemanningsprosess. Det ble tatt ca 50
stillinger i 2005, og det er signalisert en
nedbemanning på ytterligere 20 stillinger
i 2006.
Dette er en prosess som er politisk
behandlet og vedtatt, så den kampen er
på sett og vis kjørt. Men signalene fra en
ny regjering om nye frie midler til kommunene, og den rød-grønne regjeringens
satsning på ”Kulturløftet”, ga oss et håp
om at den signaliserte nedbemanningen
kunne reduseres, og at Porsgrunn fortsatt
skulle kunne bevare sitt image som kulturkommune. Vi har i to av de siste fem årene
blitt kåret til Telemarks kulturkommune,
og et år ble vi sågar nominert til Norges
kulturkommune.
Vi ble derfor svært skuﬀet da den arbeiderpartistyrte kommunen Porsgrunn
valgte å gå inn for å bruke 16 av de i alt
21,3 millionene på reduksjon av eiendomsskatten.
Og nedbemanningsprosessen står
fast!
Dette satte sinnene i kok blant de ansatte i Porsgrunn kommune, og en politisk
streik ble planlagt. De tre fagforeningene
som organiserer de ansatte innenfor kulturområdet i Porsgrunn - Fagforbundet,
Samfunnsviternes fagforening og Bibliotekarforbundet - valgte å gå sammen om
en uttalelse vi ville overlevere medlemmene i Porsgrunn bystyre. I den uttalelsen
tar vi utgangspunkt i den rød-grønne
regjeringens fokus på kultur gjennom
”Kulturløftet”, og alle de verdier Porsgrunn
kommune har opparbeidet seg over tid som
en kulturkommune vi kan være stolte av å
jobbe og leve i.
Vi har fått god pressedekning på dette
utspillet, og gjennom dette samarbeidet
har Bibliotekarforbundet fått markert seg
grundig både i aviser og på lokal-TV langt
ut over det medlemsmassen vi representerer
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skulle tilsi.
Fra BFs side var det viktig for meg å
vise til den nedbemanningen biblioteket
allerede har måttet tåle og hva en ytterligere
nedbemanning kan få å si for åpningstidene
våre. Vi hadde midlertidig stengt på lørdager en periode, og da ble det ramaskrik
både fra brukerne våre og fra politikerne.
Med hensyn til mer faglige argumenter
syntes jeg det var viktig å få fram bibliotekets rolle i et multikulturelt samfunn der
lett og gratis tilgjengelig informasjon er
viktige brikker for integrering og demokratisering.
Dessuten, for kommunens politikere,
som jo også er våre arbeidsgivere, bør det
være viktig med et tilgjengelig bibliotek
som kan fungere som et utdanningsbibliotek for kommunens ansatte som tar
videreutdanning, og som kan gjøre dette
nettopp fordi de har et lokalt bibliotek på
hjemstedet som kan gi dem den litteraturen
de trenger.
Med dette og mange andre gode budskap fra ansatte og innbyggere gikk kommunens folkevalgte til møte, og vi tilbake
på jobb etter en times storslått markering.
Det føltes godt å være med på en slik streik.
En streik der målet ikke var høyere lønn til
oss selv, men der vi heller ga avkall på lønn
for å kjempe for innholdet i jobben vår og
tilbudet til befolkningen.
Men resultatet var ikke oppløftende.
Bystyret vedtok å bruke
pengene på eiendomsskatt, nedbetaling av
gjeld og by ut v ik ling
framfor å opprettholde
tjenestetilbudet, og vi
må gå julen i møte med
usikkerheten i magen.

BF-tillitsvalgt Elisabeth Bergstrøm
forsvarte bibliotektilbudet i Porsgrunn
på TV Telemark 14.
desember i fjor.

Etter jul får vi vite hvilke virksomheter
det må kuttes i, og må ta stilling til hvilke
konsekvenser dette vil gi.
Det scenariet som har utspilt seg her
i Porsgrunn i disse årets siste dager er
helt sikkert ikke spesielt for Porsgrunn.
Kommuneøkonomien har blitt skviset
gjennom flere år, og mange opplever det
absurde i at vi blir rikere og rikere i dette
landet, mens den offentlige fattigdommen
bare øker og øker. Og dette var jo en av
de sakene vår nye rød-grønne regjering
skulle gjøre noe med! Og faktisk har gjort
noe med! Porsgrunn kommune ble 21,3
millioner rikere på grunn av regjeringsskiftet!
Nå er vi langt inne i det politiske landskapet, og de prinsipielle meningene om
dette kan være mange. Som fagmenneske
og som fagforeningsrepresentant synes jeg
i alle fall at det er viktig å kjempe for faget
mitt og for arbeidsplassen jeg er tillitsvalgt
på. Det har vært en ﬂott opplevelse å se at
tre ulike fagforeninger (jeg har tross alt
”kapra” siste rest av Fagforbundets bibliotekarer nå i høst) med felles engasjement
på kulturfeltet har stått sammen og hjulpet
hverandre fram i media slik vi har gjort i
denne saken.
Nå ønsker vi oss selv et Godt nytt bibliotekår! – og håper det beste for oss og
vårt.

Bibliofil har alle muligheter

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

Bibliotek 10 i Helsinki er et virkelig hybridbibliotek. Det er rift om alle tilbud fra cd-innspillinger til bruk av internett. (Foto: Kari Lämsä)

En ekte hybrid i Helsinki
På Bibliotek 10 er
musikk-biblioteket og
it-biblioteket smeltet
sammen. Her låner finnene musikkinstrumenter
og spiller inn cd-er på
biblioteket.

TEKST • Jens Lauridsen
Biblioteksjef
Tårnby kommune
Danmark
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På biblioteksområdet har Finland i de sidste
mange år været kendt for dels meget raﬃnerede, arkitekttegnede biblioteker, meget
høje udlånstal og en dygtig og fokuseret
udvikling af digitale biblioteksservices. I
2000 modtog Helsinki City Library ”Bill
Gates prisen” for et fremragende, brugerorienteret udviklingsarbejde koncentreret om
aktiviteterne i IT-biblioteket Kabelboken
Kabelboken eksisterer ikke mere men
er genopstået i en ny version ”Bibliotek 10”.
- Bibliotek 10 er en sammensmeltning af
byens musikbibliotek, der tidligere lå på
banegården og IT-biblioteket Kabelboken.
Bibliotek 10, der blev indviet i februar
måned d.å., er med ca. 1000 kvadratmeter
placeret i en flot monumental posthusbygning fra 30´erne. Sortering og administration er ﬂyttet ud men her er stadig
postekspedition og et postmuseum. Selvom
arkitekturen og den bygningsmæssige kvalitet i bedste ﬁnske tradition er eksklusiv,
er det så afgjort indholdet der gør, at Bibliotek10 er en omtale værd.

Publikum strømmer til
Det første man møder på Bibliotek 10 er
en lille sekvens med et udvalg af ﬁnske og

udenlandske aviser. Avislæsning er en klassisk og stadig populær biblioteksdisciplin.
Avislæsepladserne er jævnt hen fyldt op
det meste af dagen. Ved siden af avislæsepladserne er der placeret et antal internet-pc´ere. Disse computere kan bruges i
en ½ time af gangen og det er ikke muligt
at booke. Publikum strømmer hurtigt til.
Maskinerne er optaget hele dagen. I lange
perioder er der kø.
Udlånet af materialer er ikke overvældende stort på grund af bibliotekets
karakter. Alligevel er der installeret en
aﬂeveringsrobot, så personalet kan koncentrere kræfterne om formidling. Det første
personale man møder er placeret ved en
”Lobby-service-desk”. Her kan man booke
én af bibliotekets i alt ca. 35 computere,
man kan booke musikinstrumenter med
henblik på indspilninger i studierummet og
man kan book´e enten mødelokalet forsynet
med alt tænkeligt IT-udstyr incl. digital
tavle eller videoredigeringsrummet og lydredigeringsrummet. Her ved servicedesken
kan man også få generelle henvisninger til
det fysiske bibliotek. Orienteringen lettes
af en enkel struktur med en klar akse ned
i bunden af biblioteket. Langs aksen er 5

En tur i Eventyrernes Klubb, hvor man tilbys reiselitteratur i inspirerende, lærduftende omgivelser.
(Foto: Kari Lämsä)

Eller hva med en tur på nettet? (Foto: Kari
Lämsä)

store, bærende søjler brugt til at understøtte
organiseringen af biblioteket, søjlerne er
tydeligt nummererede 1-5.
Udover den generelle informationsmulighed er der to informationspunkter på
Bibliotek 10. For det første et par computere
der er dedikeret til ”ask anything about
music or anything else”, en ﬁnsk pendent til
BiblioteksVagten. Computerne er tydeligt
eksponerede i InfoGas-station-stil. For det
andet er der et bemandet servicepunkt. Her
kan publikum få vejledning i forbindelse
med informationssøgning og man kan få
assistance til brugen af de mange avancerede computerprogrammer der ﬁndes på
bibliotekets maskiner. De bibliotekarer der
er ansat på Bibliotek 10 er typisk ret unge og
de har et godt greb om såvel informationssøgning som om teknisk fejlretning m.v. Devicen er hjælp til selvhjælp. Hver vejledning
har karakter af en undervisningssituation
der skal gøre låneren mere informationskompetent og iøvrigt i stand til at anvende
relevant programmel i forbindelse med
digital bearbejdning af information.

lydbehandling, digitalisering af lysbilleder,
redigering og opsætning af diverse dokumenter er nogle af de aktiviteter der ﬁnder
sted her. Der er i øvrigt adgang til Linux
såvel som til Windows og nogle af de mest
avancerede desptop-programmer afvikles
på kraftige Apple-maskiner. Det er muligt
at reservere computerne via nettet.
De 35 computere på nettet er inddelt
i 7 forskellige kategorier der er deklareret
på Bibliotek 10 hjemmeside med hensyn til
anvendelse, forskellige tidsbegrænsninger,
speciﬁkationer m.v. De allermest specielle
pc´ere er i bibliotekets 3 små studier til
indspilning (man kan også låne musikinstrumenter), lydredigering og videoredigering.
Det skal nævnes at der er en workstation
for handicappede; døve såvel som blinde
og der er ligeledes en computersekvens
fra det gamle Kabelbok bibliotek som er er
beregnet til sidemandsoplæring.
Naturligvis ﬁndes trådløst publikumsnetværk på Bibliotek 10 og har man ikke
et trådløst netkort kan man talrige steder
koble sig på nettet med et kabel. Det er i øvrigt muligt at låne memorysticks og hovedtelefoner, sidstnævnte såvel til computerne
som til de talrige musikaﬂytningssteder.

Videoredigering er én av de mange populære
ting man kan gjøre på Bibliotek 10. (Foto: Kari
Lämsä)

Klassiske biblioteksmaterialer
Udover aviserne er der også andre materialer i fast form på Bibliotek 10. Her er bøger,
tidsskrifter, dvd og cd-rom om musik, edb
og rejser. Hver materialetype placeret sit
specielle sted. Rejselitteraturen er klart
bedst eksponeret med forskellige eksotiske
genstande og et lædersofa-arrangement
med eventyrklub-look.

De klassiske biblioteksmaterialer har
deres plads og de er vigtige på Bibliotek 10.
De mange computere der er fordelt over
hele biblioteket er imidlertid nok så iøjnefaldende. Brugerne sidder tæt i de forskellige klynger. Ikke mindst sekvensen med
avancerede redigerings- og publiceringsprogrammer er eftertragtet. Billed- og

Storbyens åbne lounge.
Værestedsfunktionen er åbenlys på Bibliotek 10. Hele biblioteket fungerer som en
inspirerende ikke-kommerciel lounge i
forhold til det centrale Helsinki.
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Folk sidder i Avislæsesalen og ved alle
computerarbejdspladserne men der er
også en række siddearrangementer- og
muligheder af forskelligt tilsnit, man kan
sidde gruppevis, man kan samtale to og to
og det kan også lade sig gøre at trække sig
ud i en lomme hvor man kan sidde for sig
selv. Møblerne er – bortset fra de brune
lædermøbler i rejsesektionen – elegante
ﬁnske stålrørsmøbler.

Det hybride bibliotek.
I bunden af biblioteket er ”The stage” med
lys, lyd og et ﬂygel. Her er mulighed for optrædener af forskellig karakter. Når der ikke
er optræden kører forskellige powerpoints
på væggen: interaktive digitale kunstværker, lokalhistoriske film, musikvideoer,
bibliotekspræsentationsprogrammer etc,
Bibliotek 10 er det bedste bud på det
”hybride bibliotek” jeg hidtil har set. Der
er en fremragende og koordineret præsentation af bibliotekets digitale og fysiske
potentiale. Tilmed har biblioteket karakter af en inspirerende midtbylounge med
udgangspunkt i biblioteksfunktionen og
der er lagt vægt på læringsdimensionen,
interaktivitet og visuel præsentation og
formidling. Bibliotek 10 er pumpet med det
bedste og det mest avancerede IT-udstyr
og tilhørende programmer. Personalet på
Bibliotek 10 er unge mennesker der med

hensyn til IT-kompetencer matcher et
meget blandet og stadig mere vidende og
krævende publikum.
Bibliotek 10 er identisk med information
og oplevelse. Her sker noget. Og det der
sker er struktureret, dedikeret vidensformidling, læring og kulturudveksling med
fokuseret udgangspunkt i bibliotekets proﬁl
og centrale placering.
Og det ser ud som om der er brug for
sådan et tidssvarende bibliotek. Når det er
rusch-our ligger besøgstallet på ca. 500 i
timen: turister, punkere, forretningsmændog kvinder, studerende, pensionister i et
stort mangfoldigt møde.
Med Bibliotek 10 bidrager Helsinki City
Library på bedste vis til udviklingen af et
nutidigt bibliotekskoncept.
Læs mere om Bibliotek 10 på internet:
http://www.lib.hel.ﬁ/.
Spørgsmål om Bibliotek 10 kan rettes til: afdelingschef Kari Lämsä ( kari.
lamsa@hel.ﬁ)

Jens Lauridsen er en jevnlig bidragsyter
av artikler om biblioteklokaler i dansk BFs
tidsskrift Bibliotekspressen. Denne artikkelen sto i Bibliotekspressen 17-2005.

Værsågod, scenen er din! Du kan opptre, eller du
kan spille inn en cd. (Foto: Kari Lämsä)

Du som er YS-medlem

YS Gruppelivsforsikring

God rådgivning til YS-medlemmer

Medlemsfordeler i Gjensidige 2006

YS har forhandlet frem en rimelig

Alle forsikringsordninger under YS-avtalen er

gruppelivsforsikring som sikrer dine nærmeste

frivillige og fleksible. Dette medfører at du får

hvis du skulle falle fra.

en skreddersydd forsikringsavtale tilpasset deg
og din families forsikringsbehov - til YS-priser.

YS innbo

YS Familieulykkesforsikring

YS Gruppelivsforsikring er fleksibel og valgfri.

-

Forsikringen dekker hele familien ved

Du kan velge mellom 12 og 24 G, og du kan

medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter

velge å medforsikre ektefelle/samboer.

Vår rådgivning bygger blant annet på:

etter en ulykke.

Premie avhenger av alder og forsikringssum.

-

Forsikringer via arbeidsgiver

-

Forsørgerbyrde

-

Familiesituasjon

Bedre dekning til lavere pris
Distrikt

1

2

3

250.000

521

409

357

1.750.000

1.040

818

713

NYHET! Fra 2006 endres denne forsikringen til
å gjelde hele døgnet og ikke bare i fritiden.

-

-

Inkludert utvidet innbo, som dekker skade

Kvinner

18-35

314

186

Medlemmets familiesituasjon bestemmer

36-40

558

352

med inntil kr 100.000,-

forsikringssum.

41-45

890

594

Inkludert flytteforsikring ved privat transport
Dekker løsøre i bil med inntil kr. 5000,-

Enslig medlem:

38G

46-50

1.388

898

Med ektefelle/samboer:

18G hver

51-55

1.752

1.184

Med barn:

18G til medlem

56-60

2.104

1.408

24G pr barn*

61-65

2.230

1.464

66-70

2.864

1.780

NYHET! YS Gjensidige-avtale

Med ektefelle/samboer

12G hver

Medlemmer* i YS og medlemmets

og barn

18G pr barn*

ektefelle/samboer har rett på YS Gjensidige-

* barn er medforsikret frem til første forfall

avtale. Rabatten gjelder for private

etter at barnet fyller 20 år.

Tabellen viser premie for 12G

NYHET! YS Uføreforsikring Pluss

skadeforsikringer.

YS Uføreforsikring Pluss gir deg månedlig

Medlemsavtalen får nå to nivåer:

Forsikringen inkluderer behandlingsutgifter for

-

16 % rabatt** for kunder med 1-2

inntil kr. 50.000,- pr ulykke i inntil 3 år etter

forsikringer i Gjensidige

skadedato. Egenandel på behandlingsutgifter er

20 % rabatt for kunder med 3 eller flere

kr. 500,-.

-

Menn

på ting i boligen som faller ned eller velter

med inntil kr. 100.000,-

Alder

utbetaling når du har vært minimum 50 %
sykmeldt i minst 12 måneder
sammenhengende. Hvis du skulle bli varig ufør,
vil du få utbetalt forsikringssummen minus

forsikringer i Gjensidige

allerede utbetalt forskudd under

Du kan velge å halvere forsikringssummen i

sykemeldingsperioden.

*gjelder de YS-forbund som har avtale med

tabellen over.

Premie er avhengig av alder, kjønn og valgt

Gjensidige

Pris for hel forsikringssum

kr. 1.064,-

Pris for halv forsikringssum

kr.

forsikringssum.

600,-

** Overgangsordninger i 2006:

YS Kritisk Sykdom - 10 % rabatt

Alle kunder med 1-2 forsikringer i Gjensidige vil

YS Kritisk Sykdom gir deg utbetaling etter

dette året beholde 18 % rabatt. Dette gjelder

spesifikke diagnoser. Forsikringen kommer til

også nye kunder med 1–2 forsikringer i

utbetaling dersom den forsikrede er i live 30

Gjensidige.

dager etter at diagnose er stilt.
Forsikringen er ment som økonomisk
førstehjelp til en familie i en vanskelig
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YS Ung
For deg som er 23 år og yngre, og har egen bil
anbefaler vi at du forsikrer bilen i ditt navn. Da
opparbeider du bonus. Innbetalt
ungdomstillegg utbetales etter 5 år, og senest
når du fyller 25 år, hvis du har kjørt skadefritt.

Tam Tam

Inkluderende arbeidsliv
i fire år til

– der svarene finnes...

– Det har vært en uventet tøﬀ prosess, men jeg er veldig godt
fornøyd med resultatet, ikke minst statsrådens tydelige bekreftelse på at mangfold og innvandrere skal tas på alvor, sier
YS-leder Randi G. Bjørgen.
- Vi har lenge vært opptatt av at IA-avtalen i seg selv skal
bli mer inkluderende. Derfor har vi ment at det er nødvendig å
snakke om mangfold på en måte som ikke stigmatiserer noen
grupper, men som anstrenger seg for å oppfylle arbeidslinja
for alle grupper som ikke har et arbeidsforhold, sier YS-leder
Randi G. Bjørgen: - Jeg er glad for at statsråden så tydelig har
delt vårt syn på dette punktet. YS har ganske alene blant annet
vært opptatt av å ta på alvor den utfordringen som ligger i en
urovekkende og uakseptabel høy ledighet blant innvandrere.
Forhandlingsprosessen rundt avtalen har til min skuﬀelse
avslørt stor motvilje mot å forplikte seg på dette punktet. Vi
er likevel kommet frem til en løsning som jeg tolker på samme
måte som statsråden. Innvandrerledigheten omfattes i realiteten nå også av avtalen.
YS-lederen er tilfreds med en mer oﬀensiv målformulering i den nye IA-avtalen. - YS har vært opptatt av ﬂere ting
når den nye avtalen skulle på plass, og jeg er glad for at vi har
fått mye støtte. Vi får nå en avtale som fortsatt skal ha som
delmål å jobbe med sykefravær, men i tillegg rette søkelyset
på jobbnærvær. Det siste er viktig for å understreke at vi skal
ha en avtale som er mer oﬀensiv enn den vi hittil har hatt, sier
YS-lederen:
- Dette skal nemlig være en avtale også for alle som vil
og kan delta i arbeidslivet. Derfor er det viktig å begynne å
snakke om jobbnærvær. Jeg tror nemlig mange, for eksempel
arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, i mye større grad vil
og kan delta i arbeidslivet. Problemet er ofte mangel på enkle
justeringer. Det samme kan sies om erfarne medarbeidere,
hvor mange ønsker mer jobbnærvær enn det tillates eller legges til rette for.
YS-lederen poengterer behovet for å være konkret. - En av
de viktigste erfaringene vi har med oss fra den første IA-avtalen, er at arbeidet langt på vei må kunne sies å ha gitt gode
resultater på kun ett av tre delmål. Min vurdering er at dette
henger sammen med at målformuleringen var klarere og mer
konkret på det første delmålet enn de øvrige, sier Bjørgen:
- Også dette poenget anser jeg langt på vei er innarbeidet
i den nye avtalen. Det gjenstår fortsatt litt arbeid knyttet til
avklaringer bl.a med hensyn på virkemidler, men dette forventer jeg vi vil komme til enighet om. Alt i alt er YS fornøyd
med den avtalen som nå er inngått. Nå er det opp til alle ute i
virksomhetene å ta avtalen i bruk. Skal vi ha et reelt inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, forutsetter det at vi sammen,
arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter tar arbeidet på
alvor, avslutter YS-leder Randi Bjørgen.

Aktive Mikromarc-brukere
blir samarbeidspartnere
– ikke bare kunder …

Styret i brukergruppen for skolebibliotek 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,
deler kunnskap og hygger seg sosialt.
Neste brukermøte blir 23. og 24. januar 2006 på
Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.
Kontakt Mona hos Bibits for mer informasjon:
2208 9844 eller mona.heden@bibits.no

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

Myndighetene og arbeidslivets
parter ble i midten av desember
enige om teksten til en ny
avtale om inkluderende arbeidsliv,
den såkalte IA-avtalen.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys:

Stolt verbal mitraljøse
Hun haster noe forsinket inn fra ett møte og skal
straks videre til et annet, men får tid til en prat med
oss innimellom slagene. - Jeg er en verbal mitraljøse,
så dette skal gå greit, sier hun på vei inn til kontoret,
og vi skjønner etter hvert hva hun mener. For hun er
en energisk, engasjert og utålmodig dame, vår nye
fornyingsminister.
TEKST • Jens Christian Batt
og Kristine Sandvik
- Jeg skulle gjerne kunnet alt, og hatt
oversikt over alt med en gang, så det er en
utfordring å ta seg tid. Fornyelse ser man
ikke resultater av over natten, men mer
i et langsiktig perspektiv, supplerer hun.
- Man må ha tålmodighet og se resultater
på sikt.

Hvem er hun egentlig?
- er spørsmålet vi starter med. Jeg er vel
mest kjent som en førskolelærer nå etter
Hegnars utspill, sier hun og ler. Trygve
Hegnars utsagn ”Vi kan knapt tenke oss et
dårligere valg enn en førskolelærer fra SV
som ny fornyelsesminister” har hun ikke
tatt nevneverdig inn over seg, og synes det
mest er morsomt. For hun er stolt av den
yrkesgruppen hun tilhører og synes seks
års høyskole er god nok bakgrunn til jobben
som minister. Betalt for den selv har hun
også, yngstemann i en søskenﬂokk på ﬁre
hjemme i Bremanger.
Politikk begynte hun for alvor å interessere seg for siste året på ungdomsskolen
og med en mor som satt i kommunestyret
så hadde hun noe å slekte på. Det var livlig
hjemme og diskusjonen gikk ofte høyt, med
det resultat at det gjerne var barna som gikk
når foreldrene bråkte og ikke omvendt. Politiske verv har hun hatt siden 1992 da hun
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ble valgt inn i formannskapet og bystyret i
Flora kommune. Yrkesmessig har hun seks
år bak seg som pedagogisk leder deretter
tre år som styrer i den berømmelige barnehagen. De siste ﬁre årene har hun sittet
på stortinget og ble renominert, men kom
akkurat ikke med for en ny periode. Vel
tilbake i Flora rakk hun to uker på jobb før
hun ﬁkk telefonen fra Jens.

Hvordan er du forskjellig fra
forgjengeren din?
- Synet på oﬀentlig sektor og en erkjennelse
av at vi trenger et nært og godt samarbeid
med organisasjonene, svarer Grande Røys
kontant. - Det vil ikke nødvendigvis si at
vi skal være enige i alt, men gode prosesser er viktige. Som det fremgår av Soria
Moria-erklæringen så er medbestemmelse
og medvirkning viktig. Å fjerne opparbeidede rettigheter vil vi ikke starte med, tvert
imot. Regjeringen har startet med å fjerne
innstrammingen i arbeidsmiljøloven og
tjenestemannsloven. Ventelønnsordningen

”Vi må få ”
kvinner til
å tørre.

skal den også jobbe videre med uten at ministeren vil love noe, annet at en partssammensatt gruppe skal settes ned. Dette lyder
noe annerledes fra forgjengeren, tenker vi,
og lover bra for organisasjonene?

Hvorfor fornying i stedet for
modernisering, Heidi Grand Røys?
- I Soria Moria-erklæringen hadde man
behov for å ta avstand fra begrepet modernisering som mange forbandt med
konkurranseutsetting og heller komme
med et navn som beskrev vår ideologi. Det
ble først fornyelse, men så fornying. I følge
norsk språkråd betyr det første å pusse opp,
mens det andre betyr mer å legge til og å
forbedre.

Hva kan vi vente?
Soria Moria-erklæringen er ikke særlig
presis på hva vi kan forvente fra hennes
departement, så vi er nysgjerrige. Hun er
forsiktig med å love noe konkret ut over de
store områdene som allerede er peket ut
som f.eks. IT, NAV og regionsreform. Men
mer generelt så får vi henne lett på gli.
- Regjeringen ønsker en sterk satsing på
oﬀentlig sektor hvor tanken er at tilbudet
blir så bra at enkeltindividene ikke skal ha
behov for å etterspørre private tjenester.
Stor interesse viser hun for inkludering og
integrering, og vil gjeninnføre obligatorisk
norskopplæring. De vil også satse mer enn
den forrige regjeringen på arbeidsmessige
tiltak rettet mot innvandrere. Også i IAsammenheng er man opptatt av dette.
Hun kommer tilbake til Hegnar-historien og temaet likestilling, for her er det
fortsatt mye ugjort. Til tross for at vi har
fått en kvinnelig ﬁ nansminister, så sliter
vi med kvinneandelen på mange områder
og ulike tiltak må til. Vi må få kvinner
til å tørre. Da Jens først ringte, sa jeg nei
til denne jobben hvilket nok er en typisk
”jente”- reaksjon. – Når jeg ﬁ kk tenkt meg
om, så jeg at dette var noe jeg hadde lyst
til, og måtte våge. Forsøksordning med 6timersdag kan være ett tiltak, som bedrer

Fornyingsminister Heidi Grande Røys mener at et godt organisert arbeidsliv er et konkurransefortrinn:
- Samarbeidet med organisasjonene har i så måte vært en suksesshistorie, sier hun. (Foto: Jens Christian Batt)
kvinneandelen i høyere posisjoner, og jeg
syns YS’ modell med redusert arbeidstid for
småbarnsforeldre er interessant. Hun ønsker å få fram de gode eksemplene – enten
det er for småbarnsforeldre eller 62-åringer.
Ulike løsninger må til for å oppnå de mål
som er satt. Ellers har hun ambisjon om å
få ﬂere kvinner fra ufrivillig deltid over på
fulltid, få ned sykefraværet, få inn personer
som i dag står utenfor arbeidslivet og å få
folk til å stå i yrket sitt lenger.

med organisasjonene og legger opp til forhandlinger uten konﬂikt, selv om nettopp
det av og til kan være fornuftig – det gjør
at vi skjerper oss. - Vi har et konkurransefortrinn med et arbeidsliv som er så godt
organisert, og samarbeidet med organisasjonene har i så måte vært en suksesshistorie. De store spørsmålene mener hun må
tas sentralt i kollektive avtaler samtidig
som det må være en viss åpning for lokale
løsninger.

Å være arbeidsgiver for 120.000
statsansatte, mot de 20 hun hadde i
barnehagen. Hvordan ser hun på det?

Statlige arbeidsplasser

Det skremmer henne ikke nevneverdig og
hun ser på det med et lyst sinn. Fornyingsministeren legger stor vekt på samarbeidet

utrede om deler av den eksisterende statlige
virksomheten kunne ﬂyttes ut av Oslo. Hun
legger vekt på ordet utrede og forsikrer oss
om at dette skal skje med medvirkning og
i samarbeid med organisasjonene. Det har
skjedd en rekke omstillinger og ﬂyttinger
de senere år. Nå må vi få en oversikt og
evaluere de prosesser som har skjedd, blant
annet skal vi evaluere den utﬂyttingen som
allerede er foretatt.
Jobb nr 1 er imidlertid å skaffe seg
oversikt over det hun har ansvar for. Lykke
til! – sier vi.

Vi kunne ikke unnlate å spørre om hvordan hun så på spørsmålet om utﬂytting
av statlige arbeidsplasser. Ikke uventet vil
et hovedgrep være at nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo. Så skal de
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Den som leter...

SveMed+
For mange er det en daglig utfordring å finne relevante tidsskriftartikler. Og kanskje særlig for bibliotekarer som jobber med
studenter og andre på forskjellige utdannings- og forskningsinstitusjoner. En god kilde for artikkelreferanser er SveMed+,
som jeg synes fortjener litt oppmerksomhet.
TEKST • Liv Inger Lamøy
Innholdet i SveMed+ er referanser til artikler fra ca. 130 nordiske tidsskrifter. Blant
disse er det ca. 20 norske. I tillegg til tidsskrifter inkluderes avhandlinger, oversiktsartikler, kontrollerte undersøkelser, m.m.
Emneområdet for SveMed+ er medisin og
helse. I SveMed+ ﬁnner du tidsskrifter fra
forskjellige faggrupper, som for eksempel
norske Ergoterapeuten, Fysioterapeuten og
Sykepleien. Her dekkes også tidsskrifter som
publiserer forskningsartikler, for eksempel
Vård i Norden, Scandinavian Journal of
Occupational Therapy og Scandinavian
Journal of Public Health. I tillegg ﬁnner du
tidsskrifter fra andre områder enn det rent
medisinske, som Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift og Nordisk Sosialt Arbeid.
SveMed+ produseres i Stockholm av
Karolinska Institutets Bibliotek. Den dekker tidsperioden fra 1977 og framover.
Naturlig nok er det mest svensk materiale i
databasen, men også mye på engelsk og noe
på norsk og dansk. Som søkespråk er svensk
og engelsk aktuelt.
Litt kronglete er det at en del av tidsskriftene i SveMed+ også indekseres i
Norart, men ikke nødvendigvis i de samme
tidsperiodene. For eksempel ble Scandinavian Journal of Occupational Therapy og
Nordisk Alkohol- & narkotikatidskrift tidligere kun dekket i SveMed+, men fra 2004
ﬁnnes begge to i både SveMed+ og Norart.
Scandinavian Journal of Public Health
indekseres imidlertid bare i SveMed +. Det
er i det hele tatt fort gjort å gå i surr her og
nitid granskning av tidsskriftlister i de to
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basene må til for å ﬁnne ut av forskjeller og
likeheter i dekningen.
Når det gjelder tidsskriftlisten har jeg
forresten hatt god nytte av de røde E’ene
og V’ene:
Disse gjør det enkelt å ﬁnne ut i hvilke
tidsskrifter det ﬁ nnes vitenskapelig materiale og hvilke tidsskrifter som ﬁnnes i
elektroniske utgaver:
I SveMed+ kan du velge mellom en enkel
og en avansert søkemulighet. I det enkle søkefeltet gjør du et vanlig fritekstsøk, altså søk
i alle felter i databasen. Trunkeringstegnet
i SveMed+ er $. Avgrensninger som ﬁnnes
er svensk språk og oversiktsartikler. I tillegg kan du avgrense søket til kun å omfatte
referanser hvor det er lenke videre til enten
abstrakt eller til artikkelen i fulltekst.
Avansert søk gir mulighet til å søke i
bestemte felter, som forfatter, tittel og år.
Søkefeltet fra enkelt søk inngår i det avanserte søkebildet. Her kan du også kombinere tidligere søk og søke i de forskjellige
indeksene:
I SveMed+ brukes emneord fra MeSH
(Medical Subject Headings). MeSH er oversatt til svensk, og både de engelske emneordene fra MeSH og de svenske oversettelsene
er listet opp i hver enkelt referanse. Her er

det ﬁne tips å hente i letingen etter gode
søkeord på begge språk.
Fra avansert søk er det mulig å gå inn og
søke på emneord i MeSH og dermed kvalitetssikre søket på en bedre måte. For eksempel vil
et søk på breast cancer sette deg på sporet av
uttrykket breast neoplasms som er emneordet
som brukes for brystkreft i MeSH.
Hvordan disse to søkeuttrykkene gir
forskjellig resultat illustreres godt i søkehistorikken:
Etter at du har gått inn i MeSH-søket og
funnet rett emneord kan du gjøre søket direkte, uten å måtte gå tilbake til de ordinære
søkeskjermene. For eksempel kan du, etter
å ha funnet emneordet breast neoplasms,
trykke på explode.
Det blir da gjort et søk på breast neoplasms pluss eventuelle underordnede emneord i MESH-hierarkiet.
De som er interessert i å se nærmere
på MeSH kan gå inn på valget Sökhjälp medicinsk information fra søkeskjermene
i SveMed+.
SveMed+ er gratis og fritt tilgjengelig
for bruk for alle som har tilgang til verdensveven.
Refera n se : ht t p ://m icr.k ib.k i. se/
netahtml/arti.html

Vi har bedt tre bibliotekarer veksle med å skrive om ressurser og søking på internett.
Først ut er Liv Inger Lamøy. Hun er bibliotekar ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling
for helse- og sosialfag. Sammen med kollega Astrid Kilvik har hun nettopp utgitt boka
”Litteratursøking i medisin og helsefag”. Neste måned skriver Jan Tore Dahl, konsulent
ved Deichmanske bibliotek, og i mars skriver Wenche Lund, leder for faktaredaksjonen
i Stavanger Aftenblad. Og i april er Liv Inger Lamøy tilbake igjen...
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Debatt

NBFs leder og nestleder hevder i dette innlegget at det ikke er noe prinsipielt problematisk i at bibliotekeierne er med på å utforme de yrkesetiske
retningslinjene. Det pågår for tiden en debatt mellom BF og NBF om hvilke
roller de ulike aktørene i bransjen bør ha i arbeidet med yrkesetikken.

Etisk standard – hvem og hva?
TEKST • Bente Bing Kleiva
og Frode Bakken, NBF
NBF er utfordret av ﬂere innlegg i Bibliotekaren til å redegjøre for arbeidet som nå
pågår i NBF for å utvikle etiske retningslinjer
i bibliotekene. Det er ﬂere viktige problemstillinger involvert. Blant annet: Hvem skal
”eie” de etiske retningslinjene? Og videre: Er
det riktig at NBF er involvert i arbeidet med
å utvikle etiske retningslinjer?
Men først ønsker vi kort å orientere om
det arbeidet NBF har vært involvert i på
dette området de siste årene.

Bakgrunn
Spørsmålet om etiske retningslinjer for bibliotekvirksomhet har vært reist som tema
i mange år. Saken ble fremmet på NBFs
landsmøte i 1990, men det konkrete forslaget til etiske retningslinjer ble nedstemt
av landsmøtet ved den endelige voteringen.
Riksbibliotektjenesten henvendte seg i 2000
til bl.a. NBF med forespørsel om å delta i
utarbeidelse av etiske retningslinjer for fagbibliotekene. NBF stilte seg positiv til henvendelsen, men da Riksbibliotektjenesten
avslo å trekke inn fagforeninger i arbeidet
og ikke ville informere om hvem som skulle
vedta de endelige retningslinjene, valgte
NBF å si nei til å delta i dette arbeidet.
NBFs avslag på å delta i Riksbibliotektjenestens arbeid med å utvikle etiske
retningslinjer for fagbibliotekene var ikke
et nei til å bidra til etablering av etiske retningslinjer generelt. NBF besluttet derfor
samtidig at NBF ville reise dette spørsmålet i
Bibliotekparaplyen. NBF tok saken opp allerede på stiftelsesmøtet i Bibliotekparaplyen
15. mars 2002 ut fra en tankegang om at det
var ønskelig at ﬂest mulig kunne være med
på det å ”eie” disse etiske retningslinjene.
På Bibliotekparaplyens møte 23. okt 2002
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ble saken drøftet og Robert Vaagan deltok
som innleder etter initiativ fra NBF. Det ble
også fra NBF på møtet foreslått at Vaagan
skulle koordinere det videre arbeidet i regi
av Bibliotekparaplyen med bakgrunn i den
kompetansen Vaagan har på området (bl.a.
redaktør av IFLA-publikasjonen The Ethics
of Librarianship: An International Survey
– 2002 og leder av RBTs arbeidsgruppe
2000-2001). Det ble ikke oppslutning i
Bibliotekparaplyen om å arbeide sammen
for å utvikle felles etiske retningslinjer. Et
resultat av drøftingene var imidlertid at
det ble gjennomført et temamøte under
bibliotekmøtet i Molde i 2004 om etikk i
bibliotekene. Dette møtet var et engangstiltak som ikke skulle føre til nye oppfølgende
aktiviteter i Bibliotekparaplyen. (På sitt
landsmøte 15.02.2005 vedtok Bibliotekarforbundet veiledende etiske retningslinjer
for bibliotekarer.) Samtidig har en rekke
enkeltbibliotek (bl.a. Deichman og Bærum)
tidligere vedtatt egne etiske retningslinjer.
En viss bevegelse er derfor å spore.
NBF har hele tida vært interessert i at det
skal være aktivitet på dette området men har
ikke lykkes så langt med å få til en bred behandling i Bibliotekparaplyen. NBF vedtok
derfor på sitt hovedstyremøte 30. mai 2005
at det i NBF-regi utarbeides en veiledende
policy på dette området med sikte på en
behandling av dette spørsmålet på NBFs
landsmøte i mars 2006. En arbeidsgruppe
ble opprettet med oppgave å fremme et
forslag til NBFs etiske retningslinjer i løpet
av september 2005. Arbeidsgruppen har
bestått av Robert W. Vaagan, leder (medlem
av styret i NBFs spesialgruppe for ﬂerkulturelle bibliotektjenester) Mariann Scheide
(medlem av styret i NBFs spesialgruppe for
folkebibliotekpolitikk) og Annette Breder
Koch (leder av Norsk Fagbibliotekforening
- som er kollektivt tilsluttet NBF).
Arbeidsgruppen leverte sitt forslag

innen fristen og forslaget ble sendt på høring i NBFs organisasjonsledd. Det kom inn
10 høringssvar. Ingen av disse reﬂekterte
synspunkter som innebar at NBF ikke
skulle befatte seg med spørsmålet om etiske
retningslinjer. Men en rekke høringssvar
kommenterte at arbeidsgruppen hadde
benyttet begrepet ”bibliotekar” som subjekt
i retningslinjene og alle disse ønsket isteden
en formulering av typen ”bibliotekansatt”.
Vi har også fått konkrete henvendelser fra
både Fagforbundet og Kulturforbundet
om det samme og arbeidsgruppen har tatt
dette til følge. Forslaget ble også drøftet
på NBFs kontaktmøte i oktober 2005 hvor
også Bibliotekarforbundets leder Monica
Deildok deltok meget aktivt i debatten. De
synspunktene som er fremmet i Bibliotekaren om at NBF ikke bør befatte seg med
etiske retningslinjer, ble også fremmet på
kontaktmøtet av Deildok. Det var likevel
intet krav fra kontaktmøtet om at NBF
skal legge til side dette spørsmålet. Det
var imidlertid interesse for å gå dypere inn
i den konkrete diskusjonen om de etiske
retningslinjenes innhold og NBF arrangerer
8. februar 2006 et dagsseminar om etiske
retningslinjer. Samtidig med denne prosessen har det siden sommeren 2005 vært en
fortløpende prosess mellom NBF og BF med
sikte på å klargjøre om organisasjonene kan
komme til enighet om en omforent løsning
på uenigheten som er belyst.

Til saken
Vi vil gjerne kommentere noen spørsmål
som er reist av Bibliotekarforbundet gjennom bl.a. artikkelen i Bibliotekaren nr.
11/2005 (side 13-14) hvor det sies entydig
at:
”Bibliotekenes eiere, brukere eller
støttespillere ikke skal være med i beslutningene om de ansattes profesjonelle yrkesetikk.” og det vises i den sammenheng også

til BFs landsmøte i
2005 hvor landsmøtet
gjennom vedtektene
pålegger forbundsstyret å samarbeide med
”andre organisasjoner
for bibliotekarer” i
arbeidet med ”yrkesetiske normer for bibliotekarer.”
Våre betraktninger er i første omgang
som følger:
Vi mener det er altfor snevert å operere
med at bare bibliotekarer skal delta i utformingen av etiske retningslinjer. Bibliotekarene er den desidert største, men ikke
den eneste yrkesgruppen i bibliotekene og
vi er helt sikre på at alle bibliotekansatte
kan bidra til å utforme etiske retningslinjer
og på en god måte å praktisere disse i det
konkrete arbeidet med å drive bibliotekene
og møte brukerne.
Men viktigere enn dette er spørsmålet
om det er riktig at bibliotekeierne er med
på å utforme retningslinjene. Dette er
kjernen: Er det riktig at NBF deltar i dette
arbeidet i og med at også bibliotekeiere er
NBF-medlemmer (eksempel: Trondheim
kommune eller Høgskolen i Vestfold).
Det har vært NBFs holdning siden etiske
retningslinjer igjen kom på dagsorden i
2000, at dette må være etiske retningslinjer
som ”eies” av alle involverte og ikke noe som
utelukkende ”eies” av bibliotekarene eller
de bibliotekansatte. Derfor forsøkte vi å få
til dette gjennom forslag som ble fremmet
i Bibliotekparaplyen.
Vi må innrømme at vi ikke forstår at
det er noe prinsipielt problematisk i at
”eiere” går inn for etiske retningslinjer av
god standard. Det motsatte ville jo være lite
akseptabelt: med andre ord at bibliotekeiere manglet etisk standard eller ikke ønsket
å fremme arbeid med høy etisk standard
ved driften av bibliotekene. Når vi som
enkeltpersoner går til valg i kommune, fylkeskommune eller stortingssammenheng
er det jo ut fra et ønske om at kommunen,
fylkeskommunen eller staten skal ha en
drift og en oppførsel som er det vi oppfatter som etisk akseptabel. Diskusjonen om
oljefondet og etiske krav i en slik sammenheng er her utrolig interessant. I starten ble
det av noen – og dette var mektige aktører
- sett på som vanskelig eller umulig å etablere en etisk standard ved investeringer
fra oljefondet. Dette har vist seg å være
tatt ut av lufta. I dag øker interessen for

og bevisstheten om etisk standard i slike
sammenhenger.
Bibliotekdrift er et område som naturlig bør påkalle interesse fra alle – og ﬂest
mulig bør drøfte etisk standard på dette
området.
Interessant er det å registrere at staten
via Moderniseringsdepartementet det siste
året har utviklet egne ”Etiske retningslinjer
for statstjenesten” (sendt ut fra departementet 7. sept. 2005). NBF har i ﬂere sammenhenger (bl.a. i kronikk i Dagsavisen
26. juli 2005 Aud Jorunn Aano/Frode
Bakken) det siste året tatt opp spørsmålet
om ytringsfrihet for ansatte i bibliotekene
og pekt på at dette er en grunnleggende
rettighet og en etisk retningslinje.
Nå har vi ikke noen spesiell tro på at Bibliotekarforbundet ikke støtter arbeidet for
ytringsfrihet for bibliotekansatte – snarere
tvert imot. Men går vi til Bibliotekarforbundets etiske retningslinjer så er dette
forholdet ikke omtalt.
I forslaget til etiske retningslinjer fra
den nedsatte arbeidsgruppen i NBF er
dette spørsmålet belyst i en egen (av åtte)
retningslinjer.
Det er også interessant å lese hva den
norske regjering (Bondevik II) ønsker å
sette i fokus i en slik sammenheng. For det
første heter det
”3.3. Ansattes ytringsfrihet
Statsansatte, så vel som alle andre, har
en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre
forhold.”
Og
”3.4 Varsling om kritikkverdige forhold
(whistleblowing)
Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen. Før
varsling skjer, bør forholdet være forsøkt
tatt opp internt.”
Vår kommentar vil her være at BF og
mange andre inkludert NBF har noe å lære
av alt som skjer der ute og at det også kan
være noe å lære av det som skjer i statsapparatet – med andre ord, det som omtales
som en del av ”bibliotekeierne”.
I Kommunal rapport (1. desember 2005)

informeres det om at
også KS har opprettet en arbeidsgruppe
som skal se på etikk:
Samfunnsansvar og
antikorrupsjonsarbeid. Det er på det
nåværende tidspunkt uklart hva dette vil
føre til.
I artikkelen i Bibliotekaren vises det til
en episode under NBFs landsmøte i 1990.
Det heter i Bibliotekaren: ”En episode
under behandlingen på NBFs landsmøte
kan være tankevekkende. En av politikerne,
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.”
Vår kommentar til dette er: Dette vil
være parallelt til alle andre saker NBF
behandler på sine landsmøter. Det er opp
til ethvert medlem å selv vurdere hvilken
”ryggdekning” en skal ha lokalt før en deltar på landsmøter og stemmer for det ene
eller andre forslag. Det er helt frivillig for
enhver bibliotekeier å være medlem eller
ikke medlem av NBF. Og NBF er en fri og
uavhengig sammenslutning som velger utformingen av sin politikk gjennom vedtak
på landsmøtene. Mellom landsmøtene tar
de landsmøtevalgte organer sine beslutninger helt på lik linje med andre organisasjoner. Hvis bibliotekeiere ønsker å true med
utmelding for å påvirke NBFs politikk, så
er det å håpe at NBF ikke gir etter for press
men på selvstendig grunnlag former sin
politikk. Et godt eksempel som kan nevnes
er striden om gratisprinsippet i 1996 hvor
særlig aktører fra Stavanger varslet at hvis
NBF valgte å stå på sitt standpunkt om et
uavkortet gratisprinsipp, så kunne dette
ende med at Stavanger kommune meldte
seg ut av NBF. Heldigvis valgte NBF å forme
sin politikk uavhengig av denne type uakseptable trusler. NBF bestod prøven
Som en oppfølging av debatten på NBFs
kontaktmøte i oktober, arrangerer NBF i
februar et særskilt seminar om etikk for bibliotekansatte. Synspunkter og holdninger
som kommer til uttrykk her vil være viktige
innspill til Hovedstyrets innstilling overfor
landsmøtet, som til syvende og sist beslutter
om NBFs politikk på området.
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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!

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 !

2 0805

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

22:22
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Ved Stavanger bibliotek er det ledig 2 stillinger som bibliotekar:

Bibliotekar Skolebiblioteksentralen
Skolebiblioteksentralen er en bibliotektjeneste til de ca. 40 grunnskolene i Stavanger kommune. Skolebiblioteksentralen
tilbyr referansetjeneste for lærerne, rådgivningsvirksomhet overfor skolebibliotekarene og utsending av materiell til skolene.
Organisatorisk vil stillingen ligge under leder for barn- og ungdomsbiblioteket. Leder for Skolebiblioteksentralen har det faglige ansvaret.
Stillingens oppgaver:
 referansetjeneste for lærere
 veiledning av skolebibliotekarer
 formidling
 registrering
 andre faste oppgaver som alle i biblioteket er med på
Du må ha:
 erfaring fra arbeid med barne- og ungdomslitteratur
 relevant IT-kompetanse
 personlig egnethet, serviceinnstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til selvstendig og målrettet
arbeid.
Kontaktperson:
Gro Fjæstad Haugastuen, konst. Leder for barne- og ungdomsbiblioteket
51 50 79 81 / 99 47 80 75 /
gro.f.haugastuen@stavanger-kulturhus.no

Bibliotekar kultur og faktabiblioteket
Kultur- og faktabiblioteket har ansvaret for skjønnlitteratur og faglitteratur for voksne ved Stavanger bibliotek.
Stillingens oppgaver:
 administrere fjernlån fra andre bibliotek
 klassebesøk
 skrive for nettet
 veilede publikum
Vi er på jakt etter en fleksibel person som liker å arbeide i et hektisk fagmiljø. Gode datakunnskaper er en forutsetning.
Kontaktperson:
Anne Torill S Lura, leder kultur- og faktabiblioteket
51 50 71 57 / 99 42 95 55/
anne.torill.s.lura@stavanger-kulturhus.no

Felles for begge stillingene:
Godkjent bibliotekfaglig utdanning fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende. Stillingene lønnes som bibliotekar, etter kode og
ansiennitet. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Stillingene inngår i foretakets
vaktplan med kvelds-, lørdags- og søndagsvakter i bibliotekavdelingene.
Vi tilbyr:
Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med ambisjoner!
Vi ber i første omgang om søknad med kortfattet CV. CV kan bli brukt som utvidet søkerliste.
Søknaden sendes: Sølvberget KF, postboks 310, 4002 Stavanger. Eller til: biblioteket@stavanger-kulturhus.no .
Søknadsfrist: 1. februar 2006
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Stokke kommune

"IBLIOTEKSJEF
Stokke kommune har 10 000 innbyggere og ligger midt i Vestfold fylke (se www.stokke.kommune.no )
Kommunen har et moderne bibliotek med 6 ansatte, hvorav 3 har biblioteksfaglig utdanning. Biblioteket er
organisasjonsmessig plassert i virksomhet kultur. Bibliotekssjefen deltar i virksomhetsleders lederteam og har det
faglige og administrative ansvar for av biblioteket.
Vår biblioteksjef går over i annen stilling og vi søker hennes etterfølger.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Bibliotekfaglig utdanning og erfaring i ledelse av bibliotek.
• Kontinuerlig fokus på utvikling av tjenestetilbudet.
• Kulturrelaterte interesser og ambisjoner.
• Gode samarbeidsevner samt kunne vise til resultater.
• Er initiativrik, kreativ og utadrettet med ambisjoner om å videreføre biblioteket som en synlig og aktiv
aktør i det offentlige rom.
• God kjennskap til IKT.
Vi tilbyr:
• Et moderne, aktivt, og utadrettet bibliotek som;
o også låner ut grafikk (artotek)
o er aktivt innenfor ABM-prosjekter (herunder foto, kulturminner)
o står for egne arrangementer og er aktivt med i Litteraturuka i Vestfold
o er arena for ulike utstillinger
o organiserer leseprosjekter
o samarbeider med skoler, kulturskolen, Den kulturelle skolesekken (DKS), Bibliotekets Venner
og andre kulturaktører
Lønn: Etter avtale.
Søknadsfrist: 1. februar 2006
Tiltredelse: Snarest / etter avtale
Kontaktperson: Virksomhetsleder kultur Bjarne Sætre (33 29 52 00) eller biblioteksjef Unni Minsås (33 29 52 20).
Se www.stokke-bibliotek.no.

Korrekt medlemsinfo?
Har vi korrekt informasjon om deg? Gå
inn på BFs nettsider og velg ”Oppdatering av medlemsregisteret”.

Holmestrand kommune søker:

Kryssordet
... i Bibliotekaren tar en pause.
Vinner av forrige kryssord var
Gunvor Kloster, Stavanger.
Premien er sendt i posten.
Her er rett løsning på forrige
måneds oppgave :
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BIBLIOTEKSJEF
Fullstendig utlysning:
www.holmestrand.kommune.no
www.aetat.no

Øvre Eiker kommune

Spydeberg bibliotek - barnebibliotekar
Nyopprettet stilling som barnebibliotekar i 70%
stilling (50% fast + 20%vikar, med mulighet for fast
stilling i 70 %) er ledig ved Spydeberg bibliotek.
Søknadsfrist 1. mars 2006.
Biblioteket har biblioteksystemet Mikromarc og
sentral drift.
Bibliotek og offentlig servicetorg er planlagt samlokalisert fra 2007.
Fullstendig utlysningstekst kan du lese på
Spydeberg kommunes hjemmesider:
http://www.smaalensveven.no/ledige_stillinger/
Nærmere informasjon gis ved henvendelse til
biblioteksjef Brit Haugbro, tlf. 69 83 36 02,
e-post brit.haugbro@spydeberg.kommune.no

Ledig stilling som biblioteksjef
Øvre Eiker kommune vil snart lyse ut
100% stilling som biblioteksjef. Den
blir ledig fra 01.05.2006. Fullstendig
utlysningstekst vil være tilgjengelig fra
19.01.06 på kommunens hjemmeside:
www.ovre-eiker.kommune.no
Søknadsfrist 11.02.2006.
Spørsmål om stillingen kan rettes til
kultursjef Britt Kjenong, tlf. 32 25 12 01
eller biblioteksjef Arnbjørg Torgersen
tlf. 32 25 12 07.
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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:

PRØV KLASSEKAMPEN
3 UKER GRATIS!

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

– Di større avis,
di dummare framside, ser det ut til.
Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...
Berge Furre

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!

DAG OG TID
Pilestredet 8,
0180 Oslo7044
• Tlf:St.
21 Olavs
50 47 21
• E-post:
Postboks
plass,
0130tinging@dagogtid.no
Oslo
Tlf.
21 50 47 21
Årsabonnement
kostarE-post
kr 895,–tinging@dagogtid.no
Tilbodet gjeld nye abonnentar

Utfordrer det etablerte
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Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
Leder:
Rådgiver:
Konsulent:
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-post:
URL:

Monica Deildok
Thor Bjarne Stadshaug
Eva Trønnes
Lakkegt. 21, 0187 Oslo
22 17 04 95
22 17 04 96
bf@bibforb.no
www.bibforb.no
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Forbundsstyret
Leder
Monica Deildok
Tlf. mobil: 41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no
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3TUDENT
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Nestleder
Hanne Brunborg
Gol bibliotek
Tlf. mobil: 99 69 64 80
E-post: hanne.brunborg@bibforb.no

!RBEIDSSTED

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik
og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek
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Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Fylkeslag
Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek,
Telefon: 78 40 71 75
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

Sogn og Fjordane
Kasper Vejen
Sogndal bibliotek
Telefon: 57 62 96 63
E-post: kasper@sogndal.folkebibl.no

Vestfold
Marit Bunæs Gossner
Horten bibliotek
Telefon: 33 08 53 25
E-post: maritb@horten.folkebibl.no

Troms
Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek & byarkiv
Telefon: 77 79 09 05
Epost: stine.fjeldsoe@tromso.kommune.no

Hordaland
Hanne Fosheim
HALOS UNIFOB AS
Telefon: 55 58 99 85
E-post: hanne.fosheim@halos.uib.no

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

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

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

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

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

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

Østfold
Marianne Thorsen
Borg videregående skole
Telefon: 69 97 31 12
E-post: marianne@borg.vgs.no

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

Telemark
Carl Bodenhagen
Bamble folkebibliotek
Telefon: 35 96 56 56
E-post: carl@bamble.folkebibl.no

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon: 63 80 10 20
E-post:
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no
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B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Wiki meg her og wiki meg der
Det ﬁnnes en rekke kanaler for informasjonsformidling, og mange arenaer for
debatt. I storsamfunnet har vi dagsaviser,
radio, fjernsyn, tidsskrifter og internett
– for å nevne noen.
Innen fagmiljøer har vi fagblader, nettsider, postlister, seminarer og konferanser
– med mye mer. De ulike kanalene og arenaene utfyller hverandre. Vi får stadig nye
muligheter, blant annet gjennom blogger
og wikier. Flotte redskaper til sitt bruk.
En viktig forutsetning for at denne
miksen skal fungere konstruktivt og
demokratisk, er at aktørene har klart for
seg hva de vil før de kaster seg på nye
muligheter. NBFs bruk av Wiki til debatt
om bibliotekutredninga er et sørgelig eksempel på at slik forståelse mangler.
Fra NBFs nettsider blir det henvist
til ”BibliotekReform - en strategisk wikidugnad”, som ligger på adressa http://
bibliotek.wikicities.com/wiki/BibliotekReform. Der inviterer NBF ”alle medlemmer og andre interesserte til å være med i
debatten om bibliotekenes framtid”.
Men hva slags debatt er dette? Hvordan
forestiller NBF seg at wiki-formatet skal
stimulere til debatt? For wiki er et kollektivt og anonymt dokument, det motsatte av
hva debatt dreier seg om. En god utveksling
av ideer blant noen tusen mennesker i vår
bransjen forutsetter at avsenderne har
navn og adresse. Hadde vi derimot vært
en liten arbeidsgruppe på fem-seks mennesker, som kjente hverandre godt, kunne
kanskje wiki brukes til å forme en samlet

mening eller bygge en samlende tekst.
Men i større format? Nei.
Wikipedia ser derimot ut til å ha en formidabel styrke som kollektivt leksikon, der
feilskjær med påstander om Stoltenberg
som pedoﬁ l nærmest er å betrakte som
unntaket som bekrefter regelen: Det ser ut
til å være påfallende korrekt det som står
i Wikipedia. En undersøkelse foretatt av
tidsskriftet Nature i desember i fjor, viste at
Wikipedia er likverdig med Encyclopedia
Britannica når det gjelder hvor korrekt den
vitenskapelige informasjonen er. Med 4
millioner artikler i den engelske utgaven
er det imponerende.

En hver ny it-mulighet må ikke nødvendigvis benyttes. Det er en viktig leveregel i vår
teknologi-frikete tid. Wiki som debatt-arena
er en slik mulighet man trygt kan la passere.
Nettavisenes åpning for debatt etter enkeltartikler på nettet, er derimot en vellykket
utvidelse av samfunnets diskusjons-arenaer.
Blogger er også av en viss interesse, nærmest
som nettbaserte ”Speakers Corner”.
Men wiki som debatt-arena? Det blir
som å starte vinsmaking ved å tømme ulike
ﬂasker i en og samme bolle først.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet
”De gjer faen i oss onge og sprege,
bare ta ein titt på Sola, og Høyre ordførar Håkon Rege.
Han legge ner biblioteket for å bygga ei kjerka.
Han e på mi lista av kem eg ønske å kverka.”

Utdrag av en ræpp av Joakim Fjelde Nilsen, tidligere
leder i Sola Sosialistisk Ungdom. Sola Høyre anmeldte
Nilsen for drapstrulser på grunn av denne teksten.

