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HiO Jambo! 

I forrige nummer av Bibliotekaren kunne du lese om fi re 
masterstudenter fra Høgskolen i Oslo (HiO) som reiste til 
Nairobi på prosjektarbeid. Nå er de på plass i Kenya og 
sender en stemningsrapport tilbake til Norge. 
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Lederen har ordet

Hanne Brunborg
Fungerende forbundsleder

Sponsing og gaver
Det er sikkert noen som nå tenker: Å nei, 

ikke mer om dette nå! Men hva er da grun-

nen til at vi i styre og sekretariat fortsatt har 

dette temaet høyt på dagsorden?

Fordi det griper rett inn i vår rolle 

som yrkesutøvere. Det er ikke tilfeldig at 

bibliotek landet over scorer veldig høyt på 

de fl este brukerundersøkelser, både i kom-

muner og ved høyskoler/universiteter. Selv 

om vi driver en virksomhet hvor brukerne 

stort sett kommer positive og frivillig over 

dørstokken, så skal vi ikke kimse av slike 

resultater. Brukerne har tillit til oss! Ragnar 

Audunsson hadde et innlegg på bibliotek-

norge-lista 8. mars, der han poengterer hvor 

viktig det er at vi holder vår faglige integri-

tet høyt. Det er BF enig i. Klarer vi ikke det, 

så undergraver vi vårt eget yrke. Slik jeg ser 

det så gjelder dette for alle bibliotekarer, 

men de som er ansatt i det off entlige vil ha 

et særlig ansvar.

Hvor går så grensene mellom akseptabel 

og uheldig sponsing? Det er det ingen andre 

enn vi selv som kan defi nere gjennom dialog 

i fagmiljøet. Gjennom American Corner-

saken i Stavanger og i andre byer, så er det 

påbegynt en viktig og nyttig diskusjon. 

Et av kriteriene vil måtte være – hvem er 

avsender? Er det et off entlig organ som Kul-

turrådet som bidrar til et prosjekt eller med 

kulturfondbøker, så er det ikke sponsing 

men en off entlig satsing som biblioteket er 

en del av. ”Mitt” bibliotek på Gol har nett-

opp startet opp med Forbrukerinfo, i regi av 

Forbrukerrådet. For meg er det en naturlig 

forlengelse av de vanlige tjenestene vi skal 

yte i et off entlig bibliotek. Der vi må være 

kritiske, er til initiativ som kan fremme 

avsenders særinteresser på en måte som 

påvirker bibliotekets tyngdepunkt. Som 

Audunsson så riktig påpeker, så er det ikke 

mangelen på amerikansk kultur som preger 

norske biblioteker i dag. Derfor har også BF 

uttrykt bekymring for en mulig ”slagside” i 

bibliotektilbudet.

Kan formen på sponsingen rokke ved 

tilliten fra brukerne? Her ser BF en vesens-

forskjell i type sponsing. Dersom biblioteket 

skal ha et tema-arrangement om Sør-Øst 

Asia i mai, så er det helt naturlig å henvende 

seg til bl.a. ambassadene  til Singapore og 

Indonesia for å skaff e aktuelle forfattere og 

materiale til utstillinger etc. Vi forutsetter 

at det i markedsføring og informasjons-

materiell  går tydelig fram hvem som er 

sponsorer. Da vil dette være et tidsavgrenset 

arrangement med klare rammer hvor også 

avsenderen er tydelig for de som besøker 

biblioteket. Intensjonsavtalen mellom 

Stavanger bibliotek- og kulturhus og Den 

amerikanske ambassaden er en løpende 

avtale, foreløpig ut 2006, i en form som gjør 

det utydelig for brukerne om det foreligger 

sponsing eller ikke. Filmer, forfattere og 

bøker skal innlemmes i driften. Dersom 

våre brukere begynner å bli usikre på om 

det er bibliotekansatte som styrer bibliotek-

tilbudet ut fra faglige kriterier eller om det 

er særinteresser som påvirker og fi nansierer 

tilbudet, så vil det rokke ved tilliten. 

Er det forskjell på gaver og sponsing? 

Både ja og nei. En enkel defi nisjon kan være 

at en gave gis uten at det fører med seg noen 

forpliktelser, mens sponsing forutsetter en 

gjenytelse. Men alle har vel mottatt gaver til 

jul som en ikke direkte jublet over, men like-

vel følte seg forpliktet til å beholde for ikke å 

skuff e giveren? Her vil det være mange ulike 

tilfeller og en usikker grenseoppgang. Det 

er viktig uansett å si fra til giveren, gjerne 

skriftlig, at biblioteket overtar eierforholdet 

helt og forbeholder seg retten til å vurdere, 

gi videre og evt kaste det som ikke tas inn 

i samlingen. I American Corner-sakene 

tilbyr ambassaden også fra samlinger som 

allerede er utvalgt og innkjøpt , og som 

mottaker kan si helt eller delvis ja til. Bi-

blioteket kan ikke sies å stå fritt til å bruke 

sponsormidlene til å anskaffe selv. Og 

hvis en ønsker å bli sponset med et høyre-

orientert tidsskrift, så må en forplikte seg 

til å motta et venstreorientert også. Eller 

omvendt. Altså legges det forutsetninger 

for ”gaven”.

Er drift av folkebibliotek et off entlig 

ansvar? Ja, det må og skal det være. Folke-

bibliotekene som institusjon har ikke utspilt 

sin rolle som kunnskaps- og kulturbase og 

formidler. Det er påvist at forskjellene i 

samfunnet øker igjen, slik at 2/3-samfunnet 

fortsatt er en realitet og at særlige enslige 

foreldre sliter økonomisk. Vi vet at lese- og 

skrivevansker er en realitet for mange og at 

minst 20% av elevene går ut av skolen som 

funksjonelle analfabeter. Antall fl erspråk-

lige i det norske samfunn øker. Biblioteket 

er den eneste off entlige arenaen som tilbyr 

en uforpliktende, valgfri, gratis og inklude-

rende møteplass for alle. 

Vi som bibliotekarer må ikke bruke 

off entlig fattigdom som begrunnelse for 

å gå inn på avtaler og ordninger som kan 

rokke ved den formidable tilliten vi møter 

til daglig, men heller jobbe for at det of-

fentlige tar sitt ansvar. Det vil BF fortsette 

å kjempe for.
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Det er Sølvi Karlsen som sier dette. Hun er 

foredragsholder når BF holder grunnkurs 

for tillitsvalgte 8. – 10. mai i år. – Jeg har 

gjort dette to ganger før, og blir veldig glad 

hvert år når Th or Bjarne Stadshaug ringer 

fra BF-sekretariatet og spør om jeg har lyst 

i år også. Og det har jeg. Det er kjempeartig 

å treff e nye tillitsvalgte.

- Hvorfor er det så viktig å ha et godt 

tillitsforhold til arbeidsgiver?

- Man må kunne være uenig, men likevel 

takle å være på samme arbeidsplass. Til-

litsvalgt og arbeidsgiver kan være uenige 

om en del problemstillinger. Det gjelder å 

prøve å fi nne løsninger. Kanskje vi ikke blir 

enige. Men likevel skal vi fortsette å være på 

samme arbeidsplass. 

- Hva skal gjennomgås på kurset i mai?

- Vi skal gjennomgå avtaleverket, grunn-

laget for å være tillitsvalgt og grunnlaget for 

å greie å forholde seg til arbeidsgiver som 

tillitsvalgt. Vi skal gå gjennom hovedavtale, 

hovedtariff avtale, ferielov og arbeidsmiljø-

lov. Det siste er det fagforeningsveteranen 

Olav Helge som skal lose oss gjennom. 

Sølvi Karlsen innrømmer at hun liker å 

holde kurs, og mener det må dreie seg om 

noe med sirkushester og sagmugg. Hun var 

nemlig den første ansatte i Bibliotekarfor-

bundet, da hun ble faglig sekretær i 1995. 

Nå er hun førstekonsulent ved Trondheim 

folkebibliotek. 

- Det er kjempeartig å møte tillitsvalgte 

og snakke om ting jeg føler jeg kan, som 

jeg har erfaring med. Jeg kan komme med 

praktiske eksempler og hjelpe tillitsvalgte å 

beherske rollen sin bedre. 

- Hva er det kursdeltakerne pleier å 

spørre om?

- Som regel er det veldig konkrete ting: 

Kan vi diskutere arbeidstid med sjefen? Når 

kan vi diskutere arbeidstid? Kan arbeidsgi-

verne gjøre akkurat som de vil med ferien 

vår? Hva slags tillegg skal vi ha for kvelds-

jobbing? På et kurs oppdaget vi en gang at 

det var et bibliotek i Norge som aldri hadde 

utbetalt kveldstillegg. Det er greit å kunne 

bruke kurset til å fi nne løsninger på konkrete 

problemstillinger fra egen arbeidsplass. Man 

lærer best med praktiske eksempler.

- Du sitter vel på ”den andre siden av 

bordet” i din nåværende jobb?

- Jeg gjør nok det. Men vi skal bruke det 

samme avtaleverket enten vi sitter på den ene 

eller andre siden av bordet. Vi må bli enig 

med tillitsvalgte om hvordan vi skal tolke 

avtaleverket. For det er jo felles avtaleverk 

vi har. Det skal egentlig ikke være to sider 

av bordet.

- Men det er forskjell på arbeidsgiver og 

tillitsvalgt? 

- Begge parter skal ha et eierforhold til det 

felles framforhandla avtaleverket. Men når vi 

kommer til forhandlinger, kan vi snakke om 

to sider av bordet.. For da har arbeidsgiver en 

pott som tillitsvalgte konkurrerer om, selv 

om potten egentlig også er framforhandla 

i fellesskap. Det er et maktforhold. Du får 

lønna di hos arbeidsgiver. Så selvfølgelig er 

det ulike roller. Men avtaleverket skal være 

et felles verktøy, mener jeg. 

- Er bibliotekarer fl inkere til å være til-

litsvalgte enn andre yrkesgrupper?

- Vi er jo veldig ordentlige. Vi leser 

kanskje alt i lover og avtaler, setter oss inn 

det hele, leser noen ganger for mye og lurer 

på hva alt betyr. Så skjønner man kanskje 

ikke alt, henger seg opp i det man ikke har 

forstått, i stedet for å forstå det man trenger 

å forstå der og da. Som fersk tillitsvalgt må 

man kanskje gjøre noen valg, for man skal 

tross alt gjøre jobben sin også, i tillegg til å 

være tillitsvalgt. 

- Men som regel svarer det seg vel å være 

godt forberedt?

- Absolutt. Det er hovedsakelig en 

styrke for bibliotekarer at BFs tillitsvalgte 

er så nøyaktige. De kommer som regel vel 

forberedt når de møter arbeidsgiver over 

forhandlingsbordet. De vet hva de skal gjøre, 

sier Sølvi Karlsen, som åpenbart ser fram til 

kurset i mai. • 

Når BF-sekretariatet ber Sølvi Karlsen forelese på 
grunnkurs for tillitsvalgte, føler hun seg som en 
sirkushester som lukter sagmugg. Hun var nemlig BFs 
faglige sekretær i annen halvdel av 1990-tallet. 

- Godt tillitsforhold til arbeidsgiver
- Den største utfordringen for tillitsvalgte er å opprette et godt 
tillitsforhold til arbeidsgiver, både i freds- og krigstid. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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Stipend for BF-medledmmer

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt 
av inntil kr. 45 000 til stipend for medlemmer 
av BF i 2006. Stipendet skal gi BFs medlemmer 
mulighet til fagpolitisk eller organisasjons-
relatert kompetanseoppbygging. Hensikten er 
å styrke BFs evne til å nå sine mål. Alle som 
er medlem av BF kan søke stipend. Søknaden 
kan gjelde prosjekt, kurs, studieopphold, e.l. 
Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt 
om å søke. 

Forbundsstyret tildeler stipend etter en vurde-
ring av innkomne søknader. Etter at stipendet 
er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet 
rapport om hva som er gjort og hvordan mid-
lene er brukt.

Søknad sendes Bibliotekarforbundet, 
Lakkegata 21, 0187 Oslo.

Søknadsfristen er satt til 20. april 2006.

Bibliotekarforbundets
grunnkurs for tillitsvalgte
8.-10. mai 2006

Sted: Bibliotekarforbundets lokaler – 
Lakkegata 21 (Grønland) Oslo.
Kursholder: Sølvi Karlsen, førstekonsulent 
ved Trondheim folkebibliotek.

Påmeldingsfrist:  Snarest mulig.
Meld på til: Sekretariatet
Epost: bf@bibforb.no, Tlf.:  22 17 04 95

NB! Det er viktig at du oppgir mailadresse og 
telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også 
oppgi om du skal bo på hotell, og hvor mange 
netter.

Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men 
du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet 
booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du 
lurer på i forbindelse med kurset.

Vedtaket om å gå inn i det planlagte sel-

skapet skjedde på et styremøte 23. mars. 

Rektor ved høgskolen har nå fått fullmakt 

til å medvirke til etablering av aksjesel-

skapet AMB-media AS og til å bruke 

inntil 215 000 kroner av avsatte midler fra 

opparbeidet virksomhetskapital til kjøp av 

aksjer i selskapet.

ABM-utvikling er det statlige organet 

for utvikling og samordning av sektorene 

arkiv, bibliotek og museum, underlagt 

Kultur- og kirkedepartementet. Høgskolen 

i Oslo har en del kontakt med ABM-utvik-

ling gjennom at Avdeling for journalistikk, 

bibliotek og informasjonsfag (JBI) driver 

utdanninger og faglig utviklingsarbeid for 

alle disse tre sektorene.

HiO inn i ABM-media
Styret ved Høgskolen i Oslo har vedtatt å gå videre i 
d røftinger med ABM-utvikling med sikte på å etablere 
ABM-media. Det dreier seg om et medieselskap som 
blant annet skal være publiserings- og for midlingskanal 
for arkiv, bibliotek og museumsområdene.

– AMB-media vil være viktig for fag-

miljøet ved JBI, sier dekan Øivind Frisvold 

til høgskolens egne nettsider. – Vi bygger 

nå opp kompetanse på hele ABM-sektoren, 

og sett fra vår side er det nå tre ønsker som 

kan realiseres. Det første er at vi kan få på 

beina et solid fagtidsskrift med referee. 

Det andre er vi nå får et bedre apparat for 

produksjon av faglitteratur og lærebøker, 

og det tredje et at det her blir bedre mulig-

heter for forskningsformidling og kontakt 

med hele fagsektoren.

– I det videre arbeidet blir det viktig 

at ABM-media blir godkjent som pu-

bliserings- og formidlingskanal innen 

UH-sektorens fi nansieringssystem. Dette 

er nå lagt inn som intensjon i den videre 

planleggingen, sier Frisvold.

ABM-media skal etableres i et sam-

arbeid mellom Høgskolen i Oslo, Norsk 

museumsforbund og Landslaget for lokal- 

og privatarkiv. Selskapet vil få ansvar 

for å utgi de etablerte fagbladene Bok og 

Bibliotek og Museumsnytt. Verken Norsk 

bibliotekforening eller Biblioteksentralen 

ser ut til å bli med når det endelige toget 

for etablering av selskapet går. • 

Dekan Øyvind Frisvold ønsker bedre mulighe-
ter for forskningsformidling innen ABM-feltet. 
Høgskolen i Oslo sprøyter inntil 215.000 
kroner inn i ABM-media, som dermed kan bidra 
til å realisere blant annet dette målet.
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TEKST • Niels Windfeld Lund
 Professor
 Det humanistiske fakultet
 Universitetet i Tromsø

For omkring 20 år siden, i 1985 på Danmarks 

Biblioteksskole, blev den hidtidige uddan-

nelse af bibliotekarer til folkebiblioteker lagt 

sammen med den tilsvarende uddannelse 

af bibliotekarer til fag- og forskningsbiblio-

teker og man fi k den fælles bibliotekar DB 

uddannelse. Denne sammenlægning fandt 

dog ikke sted uden protester, specielt fra 

folkebibliotekaruddannelsen. 

Undertegnede var på det tidspunkt 

lærer på folkebibliotekar-uddannelsen på 

DB’s nordlige afdeling i Aalborg og var ak-

tivt med i kritikken af sammenlægningen. 

Et af argumenterne mod sammenlægnin-

gen var, at der i det nye oplæg blev taget for 

lidt hensyn til de specielle træk ved folkebi-

bliotekerne, som skiller dem fra fagbibliote-

kerne, f.eks. omkring kulturformidling, og 

for meget hensyn til fagbibliotekernes fokus 

på informationssøgning. Folkebibliotekerne 

drejer sig om mere end om informations-

søgning, sagde jeg og de andre modstandere 

af det nye oplæg.

En annen situasjon i dag
Det kan måske derfor undre  nogen, at 

jeg nu, 20 år senere, ikke kan følge fylkes-

bibliotekchef Ellen Østgård i hendes 

skeptiske holdning til forslaget om en bred 

dokumentforvaltnings-master indenfor 

dokumentationsvidenskab, dokvit, på Uni-

versitetet i Tromsø. Jeg står ved kritikken 

dengang, men samtidig mener jeg at situa-

tionen er en anden i dag end den var i ’85. 

Baggrunden for det vil jeg prøve at vise ved 

at se på fællestræk og forskelle mellem de to 

situationer og videre vurdere om bibliote-

kerne, spc. folke- og skolebibliotek, i stedet 

for at tabe noget måske kan have fordel af 

det nye master-oplæg med en disciplinær 

dokumentteori-retning og en professions-

orienteret dokument-forvaltningsretning.

I begge tilfælde handler det om et 

forhold mellem en håndværks/færdigheds-

orienteret uddannelse på den ene side og en 

mere videnskabelig/teoretisk uddannelse 

på den anden side. Sammenlægningen på 

DB i 1985 var starten på en udvikling som 

kulminerede i 1997 med navneændring af 

skolens navn på engelsk fra Royal School 

of Librarianship til Royal School of Library 

and Information Science, som udtryk for 

en videnskabeliggørelse af bibliotekar-

professionen i form af LIS (Library and 

Information Science). I Tromsø kan man 

sige, at man nærmest startede omvendt ved 

at starte med den generelle videnskab, do-

kvit, og derefter udbyggede med  et særligt 

studietilbud i bibliotekkundskab indenfor 

rammerne af dokvit. Denne forskel i ræk-

kefølge er ikke uvæsentlig for den aktuelle 

situation i Tromsø. 

Bredt perspektiv
Mens man på LIS-skolerne i København, 

Oslo, Borås m.fl . på godt og ondt, systema-

tisk har forhåndsprioriteret bibliotekerne, 

L, i den generelle L&IS-videnskab, så har 

dokvit fra starten principielt sat bibliotek 

på lige linie med skole, arkiv, museum, 

informationstjeneste, avisredaktion og alle 

mulige andre dokumentations-funktio-

ner/organisationer/institutioner. At man 

ikke for længst har haft oplæg for skole, 

arkiv, museum m.m. svarende til bibliotek-

kundskab, er principielt en tilfældighed. (I 

det oprindelige forslag fra ’89 var der også 

forslag om et tilsvarende arkivkundskabs-

studium.) På alle de nævnte områder 

beskæftiger man sig med produktion, ord-

ning og brug af dokumenter. Således har 

studenter på dokvit lige siden dokvit’s start 

i 1996 gennemført projekter om dokument-

produktion, -ordning og -brug indenfor 

uddannelse, kultur, næringsliv, administra-

tion etc. Men det er klart, at man kan spørge 

om ikke denne bredde i perspektiv kan true 

en faglig fordybning og gå på bekostning 

af faglig kvalitet og om det ikke ville være 

bedre at koncentrere sig om bibliotekernes 

verden og deres specifi kke problemer og 

uddanne nogen dygtige bibliotekarer  til 

såvel folke- og fagbiblioteker? 

Mit svar vil være at det muligvis ville 

have været rigtigt for 20 år siden, men at 

situationen er en ganske anden i 2006. 

Jeg mener at tiden er løbet fra en speciel 

bibliotekaruddannelse og at man trænger 

en bred uddannelse og forskning omkring 

dokumentforvaltning i samfundet som 

sådan. 

For at give vores kandidater en chance 

på fremtidens arbejdsmarked må vi give 

dem en bredere uddannelse i at udvikle 

og forvalte dokumenter, dels gennem en 

disciplinær dokvit-uddannelse fra BA til 

ph.d., dels gennem at tilbyde en doku-

mentforvaltningsmaster til BA-kandidater 

fra mange forskellige fag og tilbyde dem 

en dokument-forvaltningsdimension til 

deres BA-fag.

World brain
En væsentlig faktor i denne udvikling er 

naturligvis udviklingen af den digitale 

teknologi, som også var helt afgørende for 

den brede defi nition af leveringspligtigt 

Om den nye Tromsø-master i et historisk perspektiv

Bibliotekar - en blandt mange 
dokumentforvaltere  

Debatt
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materiale til Nasjonalbiblioteket m.fl . i hen-

hold til pligtafl everingsloven fra ’89. Overalt 

i samfundet, i off entlig administration, i 

butikker, på skoler, museer, biblioteker, ar-

kiver etc. har vi tilgang til Internet og søger 

på Google. Mens man i 60erne og 70erne 

forestillede sig en stor database, en world-

brain med al ”information” i ren form, så 

har udviklingen fra 80erne og fremefter 

gået i retningen af mange forskellige medier 

på Internet og mange forskellige databaser i 

både privat-kommercielt regi, ”ngo”-regi og 

off entligt kontrolleret regi. Informations-

søgning træder mere og mere frem som 

dokumentsøgning, en søgning efter ”gode” 

dokumenter. Disse dokumenter kan befi nde 

sig på mange forskellige steder på tværs af 

institutionelle, sociale, geografi ske grænser. 

Man kan ikke længere operere med forestil-

lingen om at have al relevant information 

indenfor egne rammer, f.eks. et enkelt bibli-

otek med tilhørende kvalitetskontrol, selv 

ikke indenfor et globalt biblioteksnetværk 

(ej heller Google klarer det på trods af deres 

ambitioner). 

Biblioteket som vi kender det i dag 

og har kendt det gennem århundreder er 

grundlæggende udfordret på sine kerneom-

råder. Det samme er tilfældet med museer, 

arkiver, uddannelsesinstitutioner og mas-

semedier. Udfordringen består i de mange 

nye muligheder, som er til rådighed for 

både enkeltpersoner og private og off ent-

lige organisationer for at etablere mediale 

netværk og udnytte både gamle og nye 

medier i forskellige kombinationer. Dermed 

etableres nye dynamiske dokumentsamlin-

ger som eksisterer så længe der er brug for 

dem og de bliver holdt vedlige. 

Ikke så spesielle lenger
Alt dette betyder at bibliotekaren i stigende 

grad bliver en blandt fl ere dokumentforval-

tere med sin særlige tradition for at lægge 

hovedvægten på trykte dokumenter, bøger 

og tidsskrifter. Sidstnævnte dokumentty-

per spiller selvfølgelig stadig en væsentlig 

rolle, men ligesom bibliotekerne må se sig 

selv på linie med andre dokument-institu-

tioner, så må bøgerne og tidsskrifterne også 

sættes på linie med cd-er, video, mange 

forskellige digitale dokumenttyper, såvel 

som med udstillinger, arrangementer, teater 

etc. For såvidt har denne udvikling været 

længe undervejs indenfor bibliotekernes 

egne rammer, uden at man for alvor har 

opdaget at man pludselig ikke er så speciel 

længere. 

Man kan se alt dette som en trussel mod 

bibliotekernes eksistens og bibliotekarpro-

fessionens fremtid, men man kan også se 

det som en historisk chance for at træde 

frem på en ny arena som nogen af de bedste 

dokument-forvaltere og være med til at 

skabe nye muligheder for samarbejde, ikke 

mindst på basis af de solide traditioner for 

dokumentforvaltning indenfor biblioteker, 

arkiver, museer, massemedier, forskning 

etc. Jeg håber man vælger det sidste og ser 

frem til konstruktivt samarbejde. •

Bibliotekaren blir i stigende grad en blant fl ere dokumentforvaltere med sin særlige tradisjon for å legge 
hovedvekten på trykte dokumenter, bøker og tidsskrifter, skriver professor Niels Windfeld Lund i dette 
innlegget der han imøtegår Ellen Østgårds kritikk av den foreslåtte nye ”ABM-masteren” ved Universitetet 
i Troms. Østgårds innlegg sto i forrige nummer av Bibliotekaren.

I forbindelse med årets Kapittel-festival 

i Stavanger, inviterer Stavanger kultur-

hus Sølvberget, Rogaland fylkesbibliotek 

og Norsk bibliotekforening til debattse-

minar om bibliotekenes troverdighet 

i forhold til medievalg, pressgrupper, 

sponsorer og yrkesetikk. Arrangemen-

tet går av stabelen torsdag 14. september 

10.00 – 15.00. Informasjon om program 

og påmelding skal komme på www.

rogaland.fylkesbibl.no. 

Seminaret har fått tittelen ”Er bi-

bliotekene egentlig så nøytrale som vi 

liker å tro?” Dermed er det duket for 

debatt om ett av aspektene som er truk-

ket fram i forbindelse med saka om den 

amerikanske ambassadens sponsing av 

Stavanger bibliotek. Det skal godt gjøres 

at seminaret ikke berører American 

Corner-saka, ettersom eventuell for-

nying av avtalen mellom Sølvberget og 

ambassaden skal avgjøres på den tida. 

Men seminar-tittelen rommer også 

andre spørsmål, om bibliotekarenes 

smak påvirker samlingsutviklingen, 

om betydningen av kulturfondbøkene, 

om betydningen av gaver bibliotekene 

får, om kostnadene ved å vurdere frem-

medspråklig litteratur like grundig som 

litteraturen på norsk og nære språk, 

m.m. 

Kapittel er navnet på den inter-

nasjonale festivalen for litteratur og 

ytringsfrihet som hvert år arrangeres 

i Stavanger. Årets utgave, KAPITTEL 

06, arrangeres i perioden 13. – 17. sep-

tember 2006. Det blir den tolvte i rek-

ken. Årets tema er SVART  |  HVITT.  

Afrika vil prege festivalen i betydelig 

grad, ikke minst ved hjelp av Stavangers 

nåværende gjesteforfatter Chenjerai 

Hove fra Zimbabwe. I tillegg vil årets 

tema åpne for debatter og opplevelser 

om kontraster, motsetninger og kon-

fl ikter, i litteraturen, i samfunnet og i 

enkeltmennesket.

Arrangørene lover: ”Du risikerer 

å dra fra KAPITTEL 06 både klokere, 

gladere, tristere, sintere, mer nyansert, 

mindre pessimistisk – med andre ord 

berørt.” Dette gjelder sikkert både de 

som drar derfra og de som blir igjen. •

Om troverdighet 
i Stavanger
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Den nye bachelorgraden i dokumenta-

sjonsvitenskap fra høsten 2006 består av 90 

dokumentasjonsfaglige studiepoeng. Etter 

førstesemesteret med ex. phil og ex. fac. gis 

det i andre semester et innføringskurs i tre 

emner i faget dokumentasjonsvitenskap. På 

basis av disse emnene arbeider studentene 

med et større prosjekt i tredje semester hvor 

teknologiske, sosiale og kulturelle faktorer 

i dokumentasjonsformer integreres. Etter 

de valgfrie emnene i 4. og 5. semester der 

studentene kan velge fra de forskjellige 

studietilbudene ved universitetet, gir 6. 

semester en fordypning i dokumentasjons-

vitenskapelige problemstillinger. Emnet gir 

mulighet for faglig fordypning på sentrale 

områder innenfor dokumentasjonsviten-

skap og omfatter empirisk analyse og prak-

tisk dokumenthåndtering på grunnlag av 

samfunnsvitenskapelige, humanistiske og 

naturvitenskapelige perspektiver. I løpet av 6. 

semesteret skal studentene også på studietur 

til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. 

Årsenheten i bibliotekkunnskap inngår 

ikke lenger i bachelorgraden. Bibliotek- og 

institusjonsrelevante emner kommer nå 

på mastergradsnivå og i et betydelig større 

omfang enn tidligere. Innenfor mastergraden 

kan studentene velge mellom to studieret-

ninger: dokumentteori eller dokumentfor-

valtning. 

Behandling og opptakskrav
Det humanistiske fakultet ved UiTø opp-

nevnte høsten 2004 en komité for gjennom-

gang av bibliotekutdanninga. Komiteens 

mandat var å foreslå ”en nyorganisering av 

dokumentfaget på bachelor- og masternivå 

hvor studiet av ABM-institusjonene profi -

leres sterkere enn i dag”. Det såkalte ABM-

utvalget bestod av Andreas Vårheim og Niels 

Windfeld Lund (dok.vit.), Helge Salvesen 

(Universitetsbiblioteket) og Ole Karlsen 

(Institutt for kultur og litteratur). 

Da dok.vit. feiret sitt 10-årsjubileum i 

januar i år, var studieplanene vedtatt på fa-

kultetsnivå, men IKKE i universitetsstyret. 

Universitetsstyret behandlet saken (sak S 04-

06) den 16. februar og godkjente de foreslåtte 

studieplanene, bortsett fra studieretningen i 

dokumentforvaltning.1 

Dette skjedde under henvisning til 

bestemmelsene i Forskrift om krav til mas-
tergrad, § 3 der det heter at ”mastergrad av 

120 studiepoengs (2 års) omfang bygger 

på ett av følgende fullførte utdanningsløp: 

bachelorgrad, cand.mag.-grad, eller annen 

grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års 

omfang utdanning som i henhold til § 3-4 i 

lov om universiteter og høyskoler er godkjent 

som jevngod med ovennevnte grader eller 

utdanningsløp. Innenfor ett av de nevnte 

utdanningsløp må det inngå: fordypning i 

fag, emne eller emnegruppe av minimum 

80 studiepoengs omfang eller integrert 

yrkesrettet utdanning av minimum 120 

studiepoengs omfang innenfor fagområdet 

for mastergrad.” 

I etterkant av styrevedtaket ble to alter-

nativer diskutert: 1) gjøre studieretningen i 

dokumentforvaltning til en erfaringsbasert 

mastergrad som ikke gir anledning til å fort-

sette på ph.d.-graden etter fullført master, 

eller 2) ha de samme opptakskrav til denne 

studieretningen som til studieretningen 

i dokumentteori, altså en bachelorgrad i 

dokumentasjonsvitenskap eller tilsvarende. 

Faggruppen bestemte seg for alternativ 2, 

nettopp med tanke på at også denne mas-

tergraden skal gi mulighet for en påfølgende 

ph.d.-utdanning.

Fylkesbiblioteksjef Ellen Østgård argu-

menterer i Bibliotekaren 3/2006 mot den 

opprinnelige planen for studieretningen i 

dokumentforvaltning med opptak på bak-

grunn av spesialiseringer fra forskjellige fag 

slik man i USA med stort hell har praktisert 

opptaket til blant annet bibliotek- og andre 

profesjonsutdanninger. Et slikt opptaks-

grunnlag hadde også kunnet gi det norske 

bibliotekvesenet nye impulser i dag som den 

gangen Haakon Nyhus kom hjem fra USA for 

hundre år siden, men det lot seg dessverre 

ikke realisere i denne omgang.  

Mastergrad i dokumentforvaltning
Mastergraden i dokumentforvaltning består 

av to hoveddeler:

* Dokumentasjonsvitenskapelig teori (20 

stp.), dokumentforvaltning (20 stp.) og 

emner i tilknytning til de forskjellige typene 

ABM-institusjoner inkludert dokumentfor-

midling (20 stp.).

* Prosjektdel med metodeundervisning, 

feltarbeid/datainnsamling og praksis i 

ABM-institusjon eller tilsvarende (30 stp.), 

og mastergradsoppgave (30 stp.).

Målet med denne mastergraden er:

* å kvalifi sere studenter for arbeid og ledelse 

innenfor dokumentforvaltning i privat næ-

ringsliv og off entlig sektor.

* å gjøre studenten i stand til å anvende do-

kumentasjonsvitenskapelig kunnskap, teori 

og analyseverktøy i FoU-arbeid.

* å gi studenten ferdigheter i å planlegge, 

gjennomføre og kritisk vurdere et dokumen-

tasjonsvitenskapelig forskningsprosjekt.

* å kvalifi sere studenten for opptak til ph.d.-

studier i dokumentasjonsvitenskap.

Ønsket om å etablere en mastergrad med 

studieretning i dokumentforvaltning gjen-

speiler et ønske om i større grad å integrere 

bibliotekutdanningen i dokumentasjons-

vitenskap og å løfte den til mastergradsnivå. 

Studieretningen i dokumentforvaltning 

følger dessuten opp ABM-meldingen og er 

samtidig et svar på en voksende interesse 

for dokumentforvaltning på forskjellige 

samfunnsområder. Mange tilsynelatende 

bibliotekspesifi kke problemstillinger som 

dokumentorganisering, indeksering, klassi-

fi sering, søkemetoder, kvalitetsvurdering og 

ikke minst håndtering av mange forskjellige 

medier, er felles for hele ABM-feltet, men 

også for helsevesenet og for den off entlige 

administrasjon. I studieplanen er det derfor 

formulert: “Studieretningen er orientert mot 

Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet 
i Tromsø – nye studieprogrammer
I forrige nummer av Bibliotekaren skrev fylkesbiblioteksjef Ellen Østgård 
kritisk om det nye studieprogrammet i Tromsø. Her følger fagkoordinator 
Roswitha Skares gjennomgang av det nye som er på gang.

TEKST • Roswitha Skare
 Fagkoordinator for 
 dokumentasjonsvitenskap

Debatt



dokumentforvaltningsfeltet og spesielt mot 

arbeid og ledelse i arkiv, bibliotek og mu-

seum, og andre organisasjoner i off entlig og 

privat virksomhet som har dokumentforvalt-

ningsoppgaver (organisering og gjenfi nning 

av dokumenter av forskjellige typer, f.eks. 

handskrifter, trykte dokumenter, digitale 

dokumenter (herunder multimediale doku-

menter og hjemmesider) og tredimensjonale 

dokumenter som skulpturer, redskaper, 

m.m.).”

For å oppnå disse målene og for å sikre 

kandidatene gode jobbmuligheter, er det 

viktig å balansere forholdet mellom ferdig-

hetslæring (f.eks. kurs i katalogisering og 

indeksering) og undervisning med hoved-

vekt på teoretisk refl eksjon. For å kunne ha 

best mulig utbytte av praktisk skolering og 

teoretisk refl eksjon f.eks. omkring forskjel-

lige gjenfi nningsmetoder av dokumenter og 

data, er det en forutsetning å kunne gi en god 

innføring i datateknologi. 

En mastergrad i dokumentforvaltning 

bygger på dokumentasjonsfaget hvor doku-

mentet er det sentrale studieobjektet, ikke en 

bestemt dokumentinstitusjon. Studentene vil 

arbeide ut fra en bred dokumentforståelse, et 

bredt utvalg av prinsipper og teknikker for 

handtering av dokumenter. Dette samsvarer 

godt med ideene i ABM-meldingen. Det er 

et stort utviklingspotensial for dokumen-

tasjonsvitenskapelig forskning. Bibliotek er 

et forskningsområde blant fl ere. Å fokusere 

all oppmerksomhet på bibliotek i Østgårds 

forstand vil vanskeliggjøre utviklingen av 

dokumentasjonsvitenskap som fag. Av hen-

syn til å vedlikeholde nyskapningen innenfor 

dokumentasjonsvitenskap er det nettopp et 

poeng at det forskes og undervises i relasjon 

til et utvalg av dokumentinstitusjoner. •

1 ”Universitetsstyret godkjenner ikke studi-

eplanen for mastergrad i dokumentasjonsviten-

skap, studieretning dokumentforvaltning.

Opptakskravene til studieretning i doku-

mentforvaltning må være i henhold til forskrif-

ten, og det faglige innholdet for masterstudiet 

må bearbeides i samsvar med dette.”

Roswitha Skare under 10 årsjubileet for dokumen-
tasjonsvitenskap i Tromsø tidligere i vinter: - Å 
fokusere all oppmerksomhet på bibliotek vil van-
skeliggjøre utviklingen av dokumentasjonsvitenskap 
som fag, hevder Roswitha Skare i dette tilsvaret til 
Ellen Østgårds innlegg i forrige nummer av Biblio-
tekaren. (Foto: Erling Bergan)

ABM-skrift er en skrift serie utgitt  
av ABM- ut vikling. Pub li ka  sjonene 
inne holder fagrelevant stoff for 
hele abm-sektoren og fås gratis 
ved henvendelse til ABM-utvikling.

noen bibliotekrelevante skrifter i serien

#6 Sømløs biblioteklov for sømløse bibliotektjenester

#14 Biblioteket. Det normale rommet i fengselet

#17  Norsk-engelsk ordliste med bibliotektermer

#18  Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid

#20  Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert 
strategiprosess

#22  Bibliotekene og det fl erkulturelle Norge. En delrapport i 
bibliotekutredningen

#24  Danser med ulver. Bibliotekene, utgiverne og de 
elektroniske kunnskapskildene
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Ledelse

TEKST • Else H. Norheim
 Bibliotekleder
 Høgskolen i Østfold

Bibliotekmøtet 2006 er vel over, og det er 

grunn til å takke dyktige arrangører og alle 

som har bidratt til å skape en fl ott møteplass 

for bibliotekfolk. Jeg sitter igjen med økt 

kunnskap og inspirasjon til å arbeide videre 

med å utvikle en god bibliotektjeneste.

Som leder for et middels stort høgskole-

bibliotek i et av våre tettest befolkede fylker, 

er jeg opptatt av at vi ser bibliotekvesenet 

som en enhet, på tvers av sektorer. Et felles 

faglig møte for alle innen sektoren styrker 

en slik tankegang.

Prosjektet Biblioteket Østfold er ikke 

lenger et prosjekt, men har gått over i en 

mer normal driftsfase. Hva har høgskolen 

fått ut av prosjektet, og hva innebærer be-

grepet sømløst bibliotek for oss? Prosjektet 

Biblioteket Østfold har ført bibliotekarene 

i fylket sammen og har skapt en dialog vi 

ikke hadde klart å få til tidligere. Samtidig 

som høgskolebiblioteket har økt ressursene 

til undervisning i bruk av bibliotektjenester, 

og på den måten i større grad bevisstgjort 

egne studentgrupper på hvordan høgsko-

lens bibliotektjeneste kan utnyttes, har 

også folkebibliotekene lært mer om oss 

og hvilke ressurser vi har. Det viktigste 

konkrete resultatet av prosjektet er bok-

transporten, som blant annet innebærer at 

våre studentgrupper, og for øvrig alle andre 

lånere, får bøkene kjørt til det biblioteket 

som er nærmest dem. Dette medfører økt 

bruk av våre samlinger og en god service 

til brukerne. For oss fagfolk er dialogen og 

felles innsats for økt service veldig viktig. 

Det sømløse i tilbudet innebærer i stor grad 

spesialisering og aksept av at vi er gode på 

forskjellige områder. 

Vårt høgskolebibliotek er i prinsippet 

åpent for alle brukere, og vi tar ikke betalt 

av enkeltpersoner. Høgskolen skal spille en 

rolle i sin region som et kunnskapssenter, 

og høgskolebiblioteket bør være en allmenn 

tilgjengelig ressurs for alle interesserte 

brukere. Jeg blir ofte møtt med argumenter 

om at vi må ta vare på egne studenter og 

ansatte, og at vi ikke bør åpne for ”hvem 

som helst”. Realitetene er at fagfolk som 

høgskolen selv har utdannet i økende grad 

fi nner ut at de kan bruke våre samlinger for 

gratis, faglig påfyll. Vi har også enkeltper-

soner som holder på med større prosjekter 

som mastergrad og doktorgrad, som benyt-

ter våre samlinger og også får fj ernlån gjen-

nom oss. De blir aldri mange, og de har krav 

på service fra norske bibliotek. For mange 

er folkebiblioteket en utmerket løsing, for 

andre er våre bibliotek mer interessante 

på grunn av spesialsamlinger. Det skulle 

bare mangle at vi ikke tok i mot dem! Det 

krever tid, ja vel, men vi kan ikke klage på at 

vi har brukere av biblioteket! Hvilke kom-

mersielle aktører klager 

på at produktene deres 

er populære? 

Ressursinnsats kon-

tra arbeidsmengde er et 

lederspørsmål som må 

tas alvorlig, men vi må 

aldri få for liten tid til 

brukerne. Et problem 

som uunngåelig dukker 

opp når mange oppdager at vi har åpne 

bibliotek, er at enkelte personer som har 

det vanskelig bruker biblioteket som en 

varmestue. Så lenge vi sier at vi har åpent 

for alle, kan vi ikke avvise lånere og si at 

vi kun  hjelper egne studenter og ansatte. 

Dette gir noen utfordringer som vi må klare 

å fi nne løsninger på.

Når jeg nå har lagt bibliotekmøtet bak 

meg, håper og tror jeg at vi også i fremtiden 

vil ha denne møteplassen for fag- og folke-

bibliotek. Det bidrar til å styrke forståelse, 

samhold og utvikling av bibliotektjenester 

for oss i distriktene. Mange innvender at 

møtet blir for stort, uoversiktlig og mang-

foldig. Det er for mye som ikke interesserer. 

Tenker andre profesjoner slik? Alle kan 

orientere seg innen sin spesialitet, samtidig 

som forelesninger på tvers kan øke kunn-

skap og forståelse. Det blir ”ja takk,  begge 

deler”, både fordypning og bredde, akkurat 

som biblioteksamarbeidet i Østfold. Vi er 

en liten profesjonsgruppe - og jeg synes 

derfor det er godt å oppleve å være mange 

bibliotekarer samlet på et sted. •

Sømløse tanker etter det 
70. norske bibliotekmøte i Trondheim

Hva innebærer begrepet ”sømløst b ibliotek” for høgskolebibliotekene i 
Østfold? Hva har høgskolen fått ut av prosjektet Biblioteket Østfold, som 
nå er gått over fra prosjekt til driftsfase? Bibliotekleder Else H. Norheim 
ved Høgskolen i Østfold gir her noen svar.

Høgskolebibliotekene i Østfold 
er i prinsippet åpent for alle 
brukere, skriver bibliotekleder 
Else H. Norheim. (Illustra-
sjonsfoto: Erling Bergan)
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Det er Reidun Koksvik som sier dette til Bi-

bliotekaren etter NBFs landsmøte. Der tok 

hun ordet under beretningsdiskusjonen, og 

fortalte om gjennombrudd i den årelange 

kampen for fagbrev for biblioteksekretærer. 

For nå har partene i arbeidslivet blitt enige 

om hvordan en fagutdanning for denne 

gruppa skal se ut.

- Fagforbundet har vært pådriver 

overfor utdanningsmyndighetene. For at 

et fag skal bli til, må arbeidsgiversida og 

arbeidstakersida være enige om at det er 

behov for et slikt fag. I dette tilfellet er 

det Kommunenes Sentralforbund (KS) og 

Fagforbundet som er hovedaktørene. De er 

blitt enige om at det er viktig å få faget på 

plass i forbindelse med Kunnskapsløftet, 

sier Reidun Koksvik. Hun har gjennom en 

årrekke vært engasjert i denne saken, både 

gjennom verv i Fagforbundet og i Norsk 

bibliotekforening. 

- Vi har ønsket å få til en utdanning 

både for de som allerede er i yrket og for å 

sikre fremtidig rekruttering, sier Reidun, og 

legger til: - En fagarbeider i bibliotekfag vil 

være en godt 

k v a l i f i s e r t 

s a m a rb eid s-

partner for bi-

bliotekaren. Vi 

kan trekke en 

parallell til for-

holdet mellom 

hjelpepleiere 

og sykepleiere, 

sier hun. 

Flere mu-

l i g e  u t d a n -

n i n g s l ø p  e r 

bl it t vurdert 

underveis i ar-

beidet med å 

få til en biblio-

teksekretær-

utdanning. Nå 

er det altså be-

stemt å legge fagområdet bibliotek til faget 

Kontor og administrasjon. De får felles 

kompetanseplattform, som er betegnelsen 

på hva kandidaten skal beherske ved avslut-

tet utdanning. Prosessen med å få dette 

tilbudet innen videregående utdanning på 

plass, skal være ferdig om ca 2 år.

- Som siste instans er det opp til biblio-

tekene å tilby seg som lærlingevirksomhe-

ter. Det må til for å få denne nye utdanninga 

på plass, avslutter en optimistisk Reidun 

Koksvik. •

Endelig fagbrev for biblioteksekretærer

- Det er hele personalet som må være med og yte 
god service til bibliotekbrukerne. Derfor er det viktig 
at alt personale som møter publikum har nødvendige 
basiskunnskaper. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

Reidun Koksvik er medlem av Rådet for bibliotekansatte i Fagforbundet og sitter også 
i NBFs arbeidsgruppe for oppfølging av biblioteksekretærutdanningen.

Vinteren er her, med temperaturer ned til under minus ti grader om natten.
Røde Kors sender nå 18 erfarne fjellfolk med kjøretøyer for fjellområder for å gi
nødhjelp til de som er stengt inne av snø og dårlig vær i fjellene. Mange familier
er isolert og det haster med å få frem hjelp.

JORDSKJELVOFRENE I SØR-ASIA FRYSER

Benytt konto 10
(nett-/telegiro: 8200.06.08331)

Ring 820 44 001
(175,-)

www.redcross.no
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Den som leter...

Brukerundervisning er en utfordrende og 

spennende oppgave. Undervisningen kan 

oppleves vekselvis som ”krydder i hver-

dagen” eller bare håpløs, alt avhengig av 

respons eller mangel på respons fra grup-

pen du har foran deg. Som oftest er det en 

morsom, givende og litt annerledes arbeids-

situasjon. I alle fall gir det å holde kurs en fi n 

mulighet til å få skjerpet egne kunnskaper 

om kilder og kildekritikk, søketeknikker og 

søkeprosesser.  

Det fi nnes undersøkelser som kretser 

rundt temaet brukerundervisning i biblio-

tek. Mange av dem har fokus på eff ekten 

av undervisningen og av forskjellige un-

dervisningsopplegg. Et annet 

spørsmål, som er like viktig og 

som vi blir konfrontert med 

til daglig er spørsmålet om 

ressurser. I et knapt beman-

net bibliotek kan det være tøft 

å få ressursene til å strekke 

til. Og brukerundevisning er 

ressurskrevende. Undervis-

ningsopplegget skal være til-

passet gruppen vi har foran oss 

når det gjelder valg av kilder, 

tema, eksempler og oppgaver. 

Både forberedelser, selve undervisningen, 

evaluering og organisering krever tid. Vi 

opplever i tillegg at etterspørselen etter kurs 

er økende. Ved HiST, Avdeling for helse- og 

sosialfag/Avdeling for sykepleie hadde vi i 

fj or en økning i undervisningsmengde på 

20%, en økning som ser ut til å fortsette 

også i år. Vi ser at studentene skriver fl ere 

oppgaver enn før og at de starter skrivingen 

tidligere i utdanningsløpet. Årsaken ligger 

blant annet i krav fra Kvalitetsreformen 

for høyere utdanning om mer studentak-

tive læringsformer. Økt etterspørsel etter 

undervisning fra biblioteket er en naturlig 

konsekvens av dette.

Som et svar på noen av utfordringene 

i brukerundervisningen er det utarbeidet 

nettbaserte veiledninger som skal bidra 

til økt informasjonskompetanse hos stu-

dentene. To slike tjenester er ”råd&VINK” 

som er laget av Høgskolen i Telemark og 

Høgskolen i Stord/Haugesund og VIKO fra 

universitetsbiblioteket i Trondheim.

Begge disse gir støtte til arbeidet med 

forskjellige deler av et prosjektbasert stu-

dentarbeid og til kildevalg, informasjon-

søking og kildekritikk. ”råd&VINK” har 

hentet inspirasjon fra danske SWIM og er 

laget delvis som en tegneserie. Informa-

sjonen blir presentert på en fi n og morsom 

måte, tilpasset målgruppen som er lavere 

grads studenter. I ”råd&VINK” fi nner du 

blant annet levende demoer som viser 

hvordan du søker i forskjellige kilder, og de 

er supre. – Korte, men dekker likevel det 

viktigste. Jeg lar meg imponere over at man 

ikke faller i ”detaljeringsfella” her!

VIKO har hentet ideer fra amerikan-

ske Merlin og har 7 forskjellige moduler. 

Innholdet ligner det vi fi nner i råd&VINK” 

- naturlig nok fordi både mål (informasjons-

kompetanse) og hovedmålgruppe  er sam-

menfallende. Etter å ha brukt veiledningen 

litt sitter jeg igjen et inntrykk av at dette er 

en oversiktlig og god tjeneste som det er 

lett å navigere i. VIKO er for øvrig vinner 

av Bibliotekprisen i Sør-Trøndelag for 2005 

og prisen ble overrakt under bibliotekmøtet 

i Trondheim i mars. 

Både ”råd&VINK” og VIKO ser fl otte 

ut på skjermen og er sannsynligvis gode 

hjelpemidler for studenter som er aktive 

brukere av internett. Spørsmålet mitt er om 

de kan sies å være ressurssparende i forhold 

til brukerundervisningen? Karen Buset fra 

Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) 

og Patricia Flor fra Høgskolen i Telemark 

har vært med på å utvikle henholdsvis 

VIKO og ”råd&VINK”. De gir 

begge uttrykk for at veilednin-

gene for en stor del brukes som 

supplement til undervisningen. 

VIKO brukes i noen tilfeller 

som basis for undervisnings-

opplegg ved UBiT. Det oppnås 

likevel en ressurssparing fordi 

også faglærere og læringsassis-

tenter har tatt tjenestene i bruk 

som støtte i sin egen veiledning 

av studentene. Tjenestene har i 

tillegg en selvstendig tilværelse 

i og med at de ligger ”der ute” og kan blir 

brukt av studenter og andre som måtte være 

interesserte.

Både VIKO og ”råd&VINK” åpner for 

lenking til hele eller deler av veiledningene. 

- En fi n mulighet for bibliotek rundt om til 

å nyttiggjøre seg det arbeidet som allerede 

er gjort. Det må sies å være ressurssparing 

i praksis. Vi tar gjerne i bruk de nettbaserte 

veiledningene i informasjonskompetanse 

og ærer dem som æres bør! •

Lenker: 

http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php

http://vink.hit.no/

TEKST • Liv Inger Lamøy
 Høgskolen i Sør-Trøndelag

Mer effektiv brukerundervisning 
med nye verktøy?
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I  oktober sendte professor Ragnar 

A udunson en e-post til masterstudentene 

på bibliotek- og informasjonsstudiet ved 

Høgskolen i Oslo. Der beskrev han et ”po-

tensielt prosjektarbeid” som gikk ut på å 

utvikle et bibliotek i slummen i Nairobi. 

Prosjektet skulle gjennomføres i samar-

beid med den kenyanske organisasjonen 

SIDAREC, hvis mål det er å gi et løft til 

barn og unge i slummen. Mye har skjedd 

siden vi først fi kk høre om prosjektet. Unni 

Knutsen, masterstudent og HiO-ansatt, 

reiste på prosjektbesøk til Nairobi i Kenya. 

SIDARECs Lucy Mathai kom til Oslo i ja-

nuar. Disse to besøkene dannet grunnlaget 

for selve prosjektarbeidet: Hva skulle gjøres 

og hvordan. 

Siden Lucy Mathai reiste tilbake til 

Kenya har vi stått foran en overveldende 

arbeidsoppgave. Samtidig var prioriterin-

gen klar. SIDAREC trengte bibliotekfaglig 

kompetanseoverføring, et bibliotek system, 

og de ønsket å presentere prosjektet og 

biblioteket på internett. Studentene, godt 

hjulpet av HiOs egen IT-ekspertise, job-

bet med testing av biblioteksystem og 

utvikling av nettsted for organisasjonen 

og biblioteket. 

Valg av teknologi ble den første utfor-

dringen. Vi vil gjerne understreke at det 

ligger mye refl eksjon bak teknologivalgene, 

og ingen løsninger var gitt av seg selv. Å 

trekke inn en Open Source-basert system-

løsning til et bibliotek som knapt nok har 

telefonforbindelse, var ikke gitt av seg selv. 

Det var absolutt argumenter som talte for 

en god, gammeldags kortkatalog: Stabili-

tet, pålitelighet og enkelhet. Når vi likevel 

valgte et digitalt system som gir mulighet 

for å laste ned poster fra internett, var det 

fordi vi mente det ville være den beste løs-

ningen for SIDAREC-biblioteket - på både 

kort og lang sikt. 

Open Source
Biblioteksystemet KOHA bygger på Open 

Source-teknologi og kan lastes ned og 

brukes gratis, med god, nettbasert sup-

port fra et aktivt utviklermiljø. Derfor 

har KOHA blitt stadig mer populært, og 

brukes i dag av mer enn 50 bibliotek verden 

over. Kombinasjonen av oppdatert, funk-

sjonell teknologi og lave kostnader gjorde 

at KOHA umiddelbart skilte seg ut som et 

godt alternativ for prosjektet vårt. Samtidig 

var det en tiltalende tanke å introdusere 

Open Source-teknologi i et område som 

mangler ressurser, men trenger kvalitet. 

Biblioteket manglet riktignok det vesent-

ligste - internettforbindelse - men siden 

teknologi og kompetanse er i framvekst 

i Kenya, tok vi dette som en utfordring 

framfor et problem. 

SIDAREC har i lengre tid hatt en 

statisk hjemmeside servet fra en lokal 

internett leverandør, og de har i liten grad 

hatt muligheten til å gjøre oppdateringer. 

Prosjektet åpnet for å gi organisasjonen 

økt kontroll over eget nettsted, samt å 

utvikle egne sider til biblioteket, med en 

søkbar bibliotekkatalog og kvalitetssikrede 

nettressurser. Vi valgte en løsning med 

CMS-tjenesten Flux, som ikke bare var et 

rimeligere alternativ, det ga også SIDAREC 

selv muligheten til enkelt å redigere inn-

holdet og endre utseendet på eget nettsted. 

I løpet av de siste månedene har vi testet 

systemet, og laget en demoversjon. Under 

oppholdet vårt skal utseendet og arkitektu-

ren tilpasses, og innholdet utvikles etter lo-

kale ønsker og behov. Organisasjonen skal 

selv være i stand til å gjøre oppdateringer 

og endringer etter at vi har reist.  

Det gikk på engelsk og norsk, 
s wahili og sheng
Nå har vi har vært i Kenya i litt over to 

uker. Tiden fl yr og hver dag bringer med 

seg noe nytt - i form av mennesker, hen-

delser og inntrykk. For å begynne med det 

faglige: Vårt første inntrykk av biblioteket 

var langt bedre enn forventet. Vi stusset 

likevel over måten bøkene var kategori-

sert på, og at de var innelåst i skap. Håkon 

Nyhuus sprang oss umiddelbart i hu. Det 

gledet imidlertid våre bibliotekarhjerter å 

se at småbarna kastet seg over bildebøkene 

etter skoletid. Lesesalen i andre etasje ble 

HiO jambo!
I forrige nummer av Bibliotekaren kunne du lese om fi re masterstudenter 
fra Høgskolen i Oslo (HiO) som reiste til Nairobi på prosjektarbeid. Nå er 
de på plass i Kenya og sender en stemningsrapport tilbake til Norge. 

TEKST & FOTO • Sunniva Evjen, Anne 
Karine Sandberg, Kim A. Tallerås
Masterstudenter i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo
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også fl ittig brukt av studenter. For dem var 

imidlertid bibliotekpersonalet bokstavelig 

talt nøkkelpersoner. 

Etter en relativt grundig gjennomgang 

av bokstammen i biblioteket, var en ting 

åpenbar: overvekten av amerikansk littera-

tur. Dette skyldes at samlingen i stor grad 

består av utrangerte bøker fra amerikanske 

bibliotek, donert via organisasjonen ”Books 

for Africa”. Et omdiskutert uttrykk som 

”Th e American Corner” fi kk for oss dermed 

et nytt og reelt innhold. Det er en skrikende 

mangel på lokale ressurser, både med hen-

syn til språk  og innhold. Kiswahili, Kenyas 

andre offi  sielle språk, er knapt representert 

i samlingen. Innkjøpsbudsjett eksisterer 

foreløpig kun i form av et lønnlig håp. Det 

heter seg at ”Beggars can’t be choosers”, 

men vi har likevel oppfordret biblioteket til 

å utarbeide en plan for samlingsutvikling 

og akkvisisjon. 

Biblioteket i Pumwani får radiobasert internettforbindelse: En ikke alt for godt sikret mann får på plass en mottaker 80 fot over bakken!  

�
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Vi har stilt oss litt på sidelinjen i forhold 

til denne akkvisisjonsplanleggingen, og 

overlatt den til lokale krefter. Og priori-

teringen deres har vært klar: Skolebøker 

er viktigst. De lokale skolene og elevene er 

dårlig utrustet med pensumlitteratur, og 

barna vil få en betraktelig lettere hverdag 

dersom de kan komme til biblioteket på 

ettermiddagen og gjøre leksene der. 

Stabilt og raskt internett
Når det gjelder det rent teknologiske har 

ting tatt seg betraktelig opp i løpet av 

prosjektperioden. I februar innvilget NBF 

30.000 kroner til prosjektet. Pengene ble 

øremerket internettilgang i biblioteket. 

Arbeidet med å velge leverandør ble gjort 

av SIDAREC, i samarbeid med Høgskolen 

i Oslo. Til tross for enkelte barnesykdom-

mer, kan vi nå konstantere at SIDAREC har 

relativt rask internettilgang som fungerer 

og er stabil - noe som ikke sier lite i Kenya, 

det kan vi skrive under på! 

I tillegg til den fagutdannede bibliote-

karen, Gladys Gitongo og daglig leder Al-

banous Gituru, har vi i hovedsak arbeidet 

nært med bibliotekets egen fokusgruppe. 

Den består av om lag ti unge fra nærmiljøet. 

De er knyttet til SIDAREC gjennom frivil-

lig arbeid, og er ”ressurssterke” medlemmer 

av lokalsamfunnet. Mye av arbeidet så langt 

har hatt utgangspunkt i idémyldringer 

og diskusjoner med denne fokusgruppa. 

I begynnelsen holdt vi oss bevisst i bak-

grunnen, men etter hvert som vi har blitt 

kjent med medlemmene i gruppa, og har 

holdt kurs og ført faglige diskusjoner, har 

vi blitt trukket mer og mer inn i planleg-

gingsarbeidet. 

For oss er det viktig at kunnskapsut-

vekslingen skal være gjensidig: Vi har mye 

å lære bort, men samtidig har vi veldig mye 

å lære om lokale forhold og andre kulturelle 

rammer. Noe av det mest gledelige så langt 

har vært å bli kjent med folk som har så 

totalt forskjellig bakgrunn fra oss selv, og 

oppdage at vi har noe til felles og trives i 

hverandres selskap. Man glemmer mye av 

frustrasjonen over dårlig nettforbindelse, 

dysfunksjonelle mobiltelefoner og støv, 

eksos og støy i møte med engasjement og 

livsglede.  

Unni under hett blikktak
En av hovedhensiktene med prosjektet har 

vært kunnskapsoverføring. At det var nød-

vendig med kursing i det rent bibliotekfag-

lige, som katalogisering og klassifi kasjon, 

kjente vi til. I tillegg har ungdommene i 

fokusgruppa ønsket å lære mer om data, 

internett og generelle aspekter ved biblio-

tekdrift, så vi har improvisert kurs med 

fokus på disse emnene også. Men - selv om 

vi har blitt positivt overrasket over forhol-

dene både på SIDARECs hovedkontor og på 

biblioteket - er det ikke til å stikke under 

en stol at standarden er milevis fra den vi 

er vant med hjemmefra. 

Å holde katalogiseringskurs i 30 graders 

varme er utvilsomt en utfordring i seg selv. 

Når en i tillegg står under et blikktak, som 

er godt varmet opp av Afrikas brennende 

sol, ja så nærmer selv en frossen nord-

mann seg både koke- og smeltepunktet. 

De trauste klasserommene på Høgskolen 

En av hovedhensiktene med prosjektet har vært 
kunnskapsoverføring. Her driver den norske mas-
terstudenten Kim A. Tallerås bibliotekkursing i 
slumområdet Pumwani i Nairobi.

Det er overvekt av amerikansk litteratur i SIDARECs 
bibliotek, som i stor grad består av utrangerte bøker 
fra amerikanske bibliotek, donert via organisasjonen 
”Books for Africa”. Det er en skrikende mangel 
på lokale ressurser, både med hensyn til språk og 
innhold, forteller de norske masterstudentene fra 
slummen i Nairobi.

�



fortoner seg herfra som utopier hva gjelder utstyr og standard. 

Her fi ns ingen tavle, ingen prosjektor, ei heller pedagogikkens 

seigliva overheadmaskin. Og når man kan velge mellom å ha vin-

duene åpne (og bli støy- og støvforgiftet) eller lukke dem igjen (og 

risikere galopperende heteslag), da sender man en vennlig tanke 

hjem til kulda og den forfriskende lufta i Ibsentunnelen. 

Legal aliens 
Det er vanskelig å beskrive den første turen til Pumwani. Vi kan 

skrive om søppelet, om støvet, om luktene, om den knapt farbare 

veien, eller om menneskene som stirret på oss, utenforstående 

hvite, men verken ord eller piksler fanger den virkeligheten som 

møtte oss. Bortsett fra Unni er vi noviser i Afrika, og noviser i 

slummen.

Pumwani, der biblioteket ligger, er en av de eldste og mer 

sentrumsnære slumområdene i Nairobi. Folk bor hovedsaklig i 

blikkskur eller kommunalt eide murhus. Som i resten av Nairobi 

og Kenya er det også her den uformelle økonomiske sektoren 

som folk fl est livnærer seg av. I tillegg til småskalahandel på gata, 

såkalt ”hawking”, er det sexhandelen som dominerer i Pumwani. 

Fattigdommen er påtrengende, og sykdom fl orerer på grunn av 

dårlige sanitærforhold og overbefolkning. 

”If you give people lemon, they’ll make lemonade.” Slik 

beskrev SIDARECs leder, Lucy Mathai den enkle menneske-

lige natur på en kjøretur gjennom slumområdene Pumwani og 

Mukuru. Så kan man da spørre: er det ikke andre ting en heller 

bør satse på enn bibliotek? Det kan utvilsomt diskuteres, og det 

fi ns neppe noe fasitsvar. Men utviklingsarbeid bør strekke seg 

utover ren nødhjelp. Det bør også handle om å overføre kunn-

skap og kompetanse. SIDAREC ønsker ikke bare å gi hjelp - de 

vil gi hjelp til selvhjelp. De ønsker ikke bare å heve enkeltmen-

nesket - de ønsker å heve et lokalsamfunn. Nøkkelen bak slike 

løft er tett knyttet til utdanning og kunnskap. Og gjennom dette 

prosjektet håper både vi og SIDAREC at Pumwani vil komme et 

skritt videre på veien. •

Småbarna kaster seg over billedbøkene etter skoletid: Slikt gleder et biblio-
tekarhjerte. 
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Mandag 13. mars 2006 var forbundsstyret 

samlet til sitt fj erde møte for året. Det var 

mange forfall blant de faste representantene 

og mange vararepresentanter til stede. Li-

kevel fi kk de behandlet en del tunge saker, 

som gjaldt både pengespørsmål i forbundet 

og bibliotekpolitikk i den store verden. 

Regnskapet for 2005 ble tatt til et-

terretning. Men det er bare den formelle 

siden av saken. Realiteten er at dette er en 

fi n anledning for styremedlemmene å bli 

fortrolige med hvordan penger kommer inn 

til forbundet og hva de blir brukt til. Lett er 

det likevel ikke. Elisabeth Bergstrøm foreslo 

derfor at nye styremedlemmer fi kk kursing 

i budsjettforståelse. Som varamedlem til 

styret kan det i tillegg være litt vanskelig å 

ta inn alle tallene. 

Heldigvis er tallenes tale av den gode 

sorten. Inntektene er høyere enn budsjet-

tert og utgiftene lavere enn budsjettert. 

Og når diff eransen mellom inntektene og 

utgiftene gir rundt en halv million i over-

skudd, gir fj orårsregnskapet ingen grunn 

til bekymring. Overskuddet er tilført kon-

fl iktfondet og egenkapitalen.

Det var naturlig å ta en revisjon av 

2006-budsjettet etter at fj orårets regnskap 

var godkjent. 2006-budsjettet ble vedtatt på 

siste landsmøte, men når forutsetningene 

endrer seg, er det forbundsstyrets oppgave 

å justere de enkelte postene, samtidig som 

de skal ivareta helheten i budsjettet. I dette 

tilfellet ble både inntekts- og utgiftssida økt 

med 30.000 kroner. Kontingent (+ 10.000) 

og annonser (+ 20.000) må ta dette på 

inntektssida, mens Drift kontor (+ 10.000) 

og Bibliotekaren (+ 20.000) får dette på 

utgiftssida.

Så gikk forbundsstyret over til de po-

litiske sakene. De hadde fått kopi av brev 

fra YS og Kommunal- og regionaldeparte-

mentet om forvaltningsreformen. Departe-

mentet ville ha innspill til arbeidet som nå 

pågår om oppgaver tillagt de nye regionene 

og om forholdet mellom regionene og kom-

munene. Forbundsstyret drøftet en del sider 

ved saken, som fungerende forbundsleder 

Hanne Brunborg kunne bruke til å lage inn-

spillene til YS. Du kan lese resultatet annet 

steds i dette nummeret av Bibliotekaren.

Forbundsstyret drøftet forslag til nye 

studieplaner for bibliotekarutdanningen i 

Tromsø, den såkalte ABM-masteren. Stu-

dieplanen er ikke sendt på høring, så her ble 

det ikke fattet noe vedtak. 

Saken om American Corner og ambas-

sadesponsing av bibliotek var heller ikke 

noen sak som krevde vedtak. Her ble det 

orientert om hendelsene de siste ukene 

før styremøtet, og brev som var mottat fra 

Stavanger ble lest og kommentert. Dette 

skal gi grunnlag for svar fra fungerende 

forbundsleder. Den off entlige kritikken som 

bibliotek- og kulturhussjefen hadde kom-

met med mot redaktøren av Bibliotekaren 

dagen før styremøtet, ble gjort kjent for for-

bundsstyret. I tråd med redaktørplakaten 

var dette ikke en sak for styret, men ble kun 

kommentert og tatt til etterretning. 

Styret behandlet også en bemannings-

plan for årets hovedtariff oppgjør. Den viser 

nå at for de sentrale forhandlingene og me-

klingsrundene, er det Hanne Brunborg som 

har hovedansvar for kommunal sektor (KS), 

Randi Rønningen har ansvar statlig sektor, 

Stine Raaden har ansvar for forhandlingene 

for de ansatte i Oslo kommune, og Th or 

Bjarne Stadshaug har ansvar for forhand-

lingene i NAVO-området og HSH-HUK. 

Alle disse har fått utpekt støttespillere på 

de respektive tariff områdene. 

BFs krav til årets tariff oppgjør i Oslo 

kommune ble endelig vedtatt på dette styre-

møtet. Detaljene i dette er naturlig nok ikke 

off entlig. De øvrige sakene på styremøtet 

gjaldt praktiske forberedelser til BFs arran-

gement under bibliotekmøtet i Trondheim, 

og diverse orienteringssaker. • 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

Forbundsstyret vedtok bemanningsplan for årets 
hovedtariffoppgjør. Stine Raaden (bildet) har ansvar 
for forhandlingene for de ansatte i Oslo kommune.

Penger og politikk i forbundsstyret
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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 
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Yrkesetisk dilemma

Larvik bibliotek består av hovedbibliotek, 

Stavern fi lial og Hvarnes fi lial (kombinasjon 

med skole). De siste årene har budsjettene 

krympet hos oss som i de fl este andre bibli-

otek. Vi har 300 000,- mindre til medier  og  

1 ½ stilling mindre ved hovedbiblioteket

Stavern fi lial har et synkende utlån og 

besøk, og ligger 10 minutters kjøring fra 

hovedbiblioteket. Det har derfor ved fl ere 

anledninger vært foreslått å avvikle fi lialen 

for ikke å svekke hovedbiblioteket ytterli-

gere. Stavern hadde tidligere bystatus og 

det knytter seg  mye patriotisme til stedet. 

Det har ikke vært politisk fl ertall for å fatte 

et så upopulært vedtak. Innsparingene 

har derfor primært måttet dekkes inn på 

hovedbiblioteket.

I desember 2005 var det f lere saker 

vedrørende fi lialen oppe i kommunestyret 

og det ble vedtatt at fi lialen skulle avvikles. 

På bakgrunn av dette ble det sendt melding 

til kommunestyret i februar om avvikling 

pr 1. mars 2006. 

I mellomtiden har foreningen Ven-

ner av Gamle Stavern sendt henvendelse 

direkte til kommunestyret med tilbud 

om å drive fi lialen mot et driftstilskudd. 

Kommunestyret vedtok at det skal inngås 

forhandlinger mellom partene. Dette skjer 

uten at administrasjonen har fått uttale 

seg eller utredet saken på forhånd. Ingen 

praktiske eller juridiske sider ved saken er 

tatt i betraktning. Her viser politikerne en 

skremmende mangel på innsikt og forstå-

else for hva et bibliotek er og skal være.

Det har nå vært gjennomført 2 for-

handlingsmøter mellom partene. Det ble 

tidlig klart at vi har ulik oppfatning om 

hva et bibliotek skal være. Larvik bibliotek 

ønsker ikke å opprettholde filialen som 

et museum. Vi vil heller utrede de nye 

muligheter som nå åpner seg i Stavern og 

samarbeide med fl ere aktører om et kul-

turtilbud. Men det er lovligheten som har 

vært det viktigste for biblioteket å fokusere 

på. På denne bakgrunnen vil saken nå bli 

sendt tilbake til kommunestyret, da det ikke 

er grunnlag innenfor lovverket å gå inn på 

en drifts avtale med frivillige. KS har blant 

annet tolket Lov om folkebibliotek dithen 

at ”private ikke kan påta seg forpliktelser 

tilknyttet drift av lokalene folkebibliotek 

drives i [...] kommunale bibliotek er et of-

fentlig ansvar”.

Kombinasjonen av frivillige og ansatte 

slik Bærum bibliotek har, er ikke et alter-

nativ for oss. Det er kun knyttet ½ stilling 

til filialen og vil ikke gi de nødvendige 

innsparingene. 

Det var med en blanding av sjokk, matt-

het og frustrasjon vi mottok meldingen om 

vedtaket i kommunestyret. Bibliotekarer 

blir ikke oppfattet som en profesjon på linje 

med andre profesjoner og det har kommet 

tydelig frem i denne saken. ”Er det ikke bra 

at det er oppe da?” ”Kan de ikke få prøve seg 

da?” er uttalelser vi ofte har møtt. Det er en 

kraftig nedvurdering av vår utdannelse og 

den jobben vi gjør hvis den generelle opp-

fatningen blir at hvem som helst kan gjøre 

jobben vår.   

Det er ikke lett for oss som tillitsvalgte 

å vite hvordan en skal gripe en slik sak an, 

få skrevet ned noen fornuftige ord og ikke 

minst nå frem med budskapet. Selv om det 

er råd å hente i sekretariatet har en følelsen 

av å være litt alene, også fordi hver sak er 

forskjellig. Det går mye tid og energi med 

når saker som dette kommer opp. Den tiden 

kunne vi brukt til noe mer fornuftig. 

Nå har det vært fl ere slike angrep mot 

vårt fagområde. Nå er det på tide at et sam-

let fagmiljø jobber for at det ikke skal være 

noen tvil om det er en grunn til at vi har 3 

års høgskoleutdannelse. Hvem som helst 

kan ikke gjøre jobben vår! •

- Vedtaket om å vurdere frivillig drift av bibliotekfi lialen i Stavern viser 
at politikerne i Larvik mangler innsikt og forståelse for hva et bibliotek 
er, het det i et brev som de lokale fagforeningene ved Larvik bibliotek 
sendte til partienes gruppeledere, oppvekst- og kulturkomiteen og ord-
føreren i slutten av februar. De gjorde det klart at å erstatte ansatte med 
frivillige er prinsipielt uakseptabelt og faglig uforsvarlig. Vi har bedt BFs 
tillitsvalgte fortelle hva som skjer. 

Frivillighet også i Larvik?

TEKST  • Irene Nørberg
 BF-tillitsvalgt 
 Larvik bibliotek
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Bibliofil-bibliotek tilbyr publikum en rekke muligheter for selvbetjening:

◗ Safarisøk®: enkel søking med bilder og menyer
◗ Søk hos andre bibliotek i regionen (tilgjengelig i Telemark, Hedmark og Akershus) 
◗ Søkeresultat krydret med omslagsbilde, innholdsfortegnelse og omtale
◗ Kart som viser eksemplarets plassering i biblioteket
◗ Kikkhullet® viser hva som skjer i systemet
◗ MappaMi® med oversikt over egne lån og reserveringer, historikk, huskeliste og interesseområder 
◗ Enheter for selvbetjent utlån og innlevering
◗ Bruk av e-post og SMS for beskjeder til lånerne

Vi prioriterer alltid gode publikumsløsninger!

(Foto av selvbetjeningsmøbel viser nye Tromsø biblioteks utlånsenhet.)

Gi publikum nye muligheter
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-navnet på god service

Selvbetjeningsautomater

Frigjør ressursene til andre oppgaver!

• utlån og innlevering
• sorteringsannlegg
• handicappede
• barn

Strekkode- eller RFID-basert løsning.
Hybridmodeller for deg som senere vil over til RFID.
Twin løsning for to automater rygg mot rygg, med
plass for bokvogn. Meget effektiv løsning.

Ergonomisk utformet i elegant designmøbel!

Pettersvol len 3, Postboks 9102, 3006 Drammen  Tlf :  3288 7010  Fax: 3288 5855  www.bibl iotekservice.no

Den nordiske konferansen NORD I&D 

er kjent for mange bibliotekarer. I 2001 

kom det kritikk om at den ikke fanget opp 

store nok utfordringer. I 2004 skapte man 

konferansen ”Knowledge and Change” i 

Danmark, med fokus på å få til en aktuell 

og god konferanse. 

Sverige fi kk utfordringen for 2007, og 

Norge skal skape konferansen i 2010. Neste 

års konferanse heter offi  sielt: 13. NORD 

I&D ”Th e Human side of IT”.

Akronymet NORD I&D står for:  Nordic 

Conference on Information and Documen-

tation.

Lenken for konferansen er: http://

nordiod2007.sfi s.nu/. Den svenske arbeids-

gruppa har virkelig tatt evalueringen fra 

2004 til følge. Det har ført til:

- 2 i stedet for 3 konferansedager

- ”Call for contributions” i stedet for ”Call 

for papers”

Stockholm Universitet har allerede 

booket det mest moderne auditoriet, og de 

vil skape liv og røre rundt arrangementet. 

Tanken er å inspirere hele ABM-feltet, samt 

IKT-forskere, til å delta. Frist for å fremme 

en plakat, et mini-seminar, en produktpre-

sentasjon eller et notat er satt til 30. mai 

2006.  Prøv, da vel! •

Pusterom - eller arena i 2007?
”The Human side of IT”

TEKST • Kristin Røijen
 Styremedlem NFF

Kristin Røijen er universitetsbibliotekar ved Høgsko-
len i Hedmark og styremedlem i Norsk fagbibliotek-
forening (NFF). Nå frister hun til deltakelse på neste 
års NORD I&D i Stockholm. (Foto: Erling Bergan)
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Det er lektor og lærebokforfatter Fred 

Arthur Asdal som fastslår at ”skolebi-

bliotekene er utradert” i et leserinnlegg i 

Aftenposten søndag 12. mars i år.  Svært 

mange vil protestere på dette, men som 

et gammelt ord sier: I overdrivelsen ligger 

sannheten.

Mandag 27. februar grep journalist 

Janne Grete Aspen i Nationen tak i skole-

bibliotekstatistikken for 2004 som viser at 

det kjøpes inn i snitt 1 ny bok pr 

elev i norske skolebibliotek pr år.  

Dette kan muligens kalles utra-

dering, iallfall kan det ikke kalles 

utvikling.

I forbindelse med innførin-

gen av nye lære planer for hele 

grunnopplæringen har vi nå 

en gyllen sjanse til å få skole-

biblioteksituasjonen i Norge på 

dagsorden.  Læreplanmålene i 

L97 inneholdt et bibliotekrelevant 

mål for hvert klassetrinn, men 

med så svake skolebibliotek som 

vi generelt har, er det ikke merke-

lig at vi i videregående skole får 

elever som aldri har slått opp i et 

leksikon eller vet hva en innholds-

fortegnelse er.

Opplæringsloven sier bare at 

”elevene skal ha tilgang til bibliotek” uten 

at det er gitt nærmere defi nisjoner verken 

i forskrifter eller andre steder.  Derfor er 

det viktig at bibliotekmiljøet bidrar med 

identifi sering av innhold, ressurser og læ-

ringsarbeid i skolebiblioteket. 

Norsk Bibliotekforening og Spesial-

gruppa for folkebibliotekpolitikk (SFP) 

har kjørt en norsk versjon av bibliotek-

kampanjen ”@ your library”, kalt FOKUS 

2005 (FOlkebiblioteket i KUNnskapsSam-

funnet).  Nå er denne kampanjen avsluttet, 

og NBF vurderer å sette i gang en liknende 

kampanje for skolebibliotek.

Kampanjeutvalget hadde sitt avsluttende 

møte i NBFs lokaler 17. februar 2006.  Til 

annen del av møtet hadde NBF innkalt re-

presentanter for NBF avdeling skole, Biblio-

tekarforbundet, Skolebibliotekar foreningen, 

Elevorganisasjonen og Utdanningsforbun-

det i tillegg til medlemmene av det sittende 

kampanjeutvalget.  De som møtte var Astrid 

Flagstad (NBF Skole), Liv Evju (BF), Marit 

Aasbrenn (SB), Jan Christian Vestre (EO).  

Utdanningsforbundet kunne ikke stille, men 

sa seg interessert i å delta.

I dette ”overlappingsmøtet” var det bred 

enighet om behovet for en skolebibliotek-

kampanje. I og med at det er ønskelig å 

starte kampanjen fra og med neste skoleår, 

er det klart at vi har liten tid å gjøre på.  

NBF Skole ved Astrid Flagstad har ledelsen 

av kampanjearbeidet, og det ble bestemt at 

utvalget skulle ha et ”kampanjeverksted” 

under ledelse av Tord Høivik snarest mulig, 

for å være i forkant av Elevorganisasjonens 

landsmøte 14. mars og NBFs eget landsmøte 

i uke 12.

Fredag 10. mars passet overraskende 

nok for alle impliserte, og  Bozena Rasmus-

sen stilte Gjerdrum kulturhus til disposi-

sjon.  Dessverre kom det komplikasjoner for 

fl ere, slik at verken Kulturforbundet (Ran-

veig Eriksen), Fagforbundet (Kari Bjørklid), 

Skolebibliotekarforeningen eller Utdan-

ningsforbundet var representert. Tore Kr. 

Andersen fra NBFs sekretariat var til stede 

på første halvdel av møtet.  Dessuten møtte 

Niels Damgaard og Maren Brit Baadshaug; 

de to driver Biblioteksentralens kurs for 

skolebibliotekarer i videregående skole.

Utvalget arbeidet intenst med å klar-

legge målgruppen(e) og tenke 

strategi. En viktig målgruppe 

her er FUG (Foreldreutvalget for 

grunnskolen).  Finansiering er 

ikke på plass, heller ikke er det  

klart hvem som skal sitte i det 

endelige utvalget som antage-

lig blir nedsatt på landsmøtet i 

Trondheim.  Men det var stor 

enighet om at uten represen-

tanter for Utdannings forbundet 

ville utvalget være vingestekket i 

utgangspunktet.

Nå er det viktig å aktivisere 

seg for å gjøre skolebiblioteksitua-

sjonen synlig, og å få fram både de 

dårlige og de gode eksemplene.  

Da må det arbeides lokalt, og jeg 

appellerer til BFs lokallag om å 

sørge for god kontakt med NBFs 

fylkeslag. Jeg kan nevne at på NBF Oslo-

Akershus’s årsmøte 16. mars ble en skolebi-

bliotekar innvalgt i styret, og dette skjedde 

ved henvendelse til valgkomiteen. Jeg vil 

også gjenta oppfordringen som er gått ut 

på Biblioteknorge  til skolebibliotekarene 

om å melde seg inn i NBF skole og dermed 

sørge for at organisasjonen blir større.  Det 

er jo størrelsen det kommer an på, når alt 

kommer til alt. •

”Skolebibliotekene er utradert”
Nå er det viktig å aktivisere seg for å gjøre skolebibliotek situasjonen 
synlig. Nå må vi få fram både de dårlige og de gode eksemplene, skriver 
Liv Evju når fokus nå skifter fra folke bibliotek til skolebibliotek i ”fr@ 
ditt bibliotek”-kampanjen.  

TEKST • Liv Evju
 Avdelingsleder bibliotek
 Rælingen videregående skole
 og medlem av BFs forbundsstyre

Det er avgjørende å ha med Utdanningsforbundet i kampanjearbeidet for 
skolebibliotekene, påpeker Liv Evju. (Foto: Erling Bergan)
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Bibliotekarforbundet sitt medlemsblad Bi-

bliotekaren vier ikkje overraskande saka om 

at Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kul-

turhus skal samarbeida med Den amerikan-

ske ambassaden om kulturformidling stor 

merksemd i det nyleg utkomne nr 3/2006. 

Redaktør Erling Bergan avsluttar artikkelen 

”Når en ambassade sponser bibliotek” med 

følgjande oppfordring: ”Det er med andre 

ord all grunn til å ha en debatt om biblio-

tekenes forhold til denne typen sponsing.” 

Skal han få til det, bør han snarast leggja 

om den journalistiske praksisen.

Nemnde artikkel er ikkje utstyrt med 

vignett som ”leiar” eller ”kommentar”, og 

må såleis lesast som eit vanleg journalistisk 

oppslag; eit oppslag som er blitt ei smørje 

der Bergan dels refererer tidlegare innlegg 

på biblioteknorge-lista, personleg e-post-

utveksling mellom underteikna og Petter 

Næss ved Den amerikanske ambassaden, ei 

tendensiøs framstilling av mitt saksfram-

legg til styret for Sølvberget KF og, ikkje 

minst, relativt kraftige utfall mot min fram-

gangsmåte i saka. Bergan er tydelegvis så 

meiningskåt at han ikkje har tatt seg bryet 

med å kontakta meg for å sjekka fakta og 

stilla (kritiske) spørsmål, men sørgjer heller 

for å få sagt kva han sjølv meiner!

Det er i pressa avfyrt harde skyts mot 

det standpunktet eg har tatt i saka, ofte 

formulert som bitande polemikk. Det må 

ein tåla. Men når Bergan vel å publisera e-

postar frå min innboks, som han ”har sett”, 

og kjem med tendensiøse og krasse utfall 

mot både standpunkt og person, utan å gi 

meg sjanse til å koma til orde, då har han 

tråkka over ei grense – i alle fall for meg. 

Kvifor har Bergan aldri kontakta meg om 

saka? I ein annan artikkel i same nummer 

står det om meg at ”det ikke har manglet 

på kontroversielle saker i hans ledertid” 

– saker Bergan har dekka, men aldri snakka 

med meg om. 

Erling Bergan ønskjer å redusera stil-

linga mi til ”den administrative bibliotek-

sjefen i Stavanger”. Kor har han dette i frå? 

Til Bergans sikkert grenselause irritasjon er 

eg biblioteksjef fullt og heilt – utan biblio-

tekfagleg bakgrunn og med dispensasjon 

frå lovverket. Stort verre kan det vel ikkje 

bli! For det er heilt tydeleg at Bergan og 

Bibliotekaren også i denne saka har fl eire 

agendaer, som han blandar saman. Ein av 

dei er kampen for at biblioteksjefar skal vera 

bibliotekfagleg utdanna. Det er sjølvsagt eit 

heilt legitimt standpunkt. Verre er det når 

denne kampsaka gir seg utslag i at intervju 

med ”ureine” biblioteksjefar i Tromsø og 

Bodø blir svært tendensiøse i sine anslag, og 

ein samtidig passar på å stempla ”den spe-

dalske” i Stavanger som ”den administrative 

biblioteksjefen”. Det er eit mønster i dette! 

Og det lovar ikkje godt for den debatten 

Bergan etterlyser. Det er ein debatt vi får 

ta i andre fora enn Bibliotekaren.

Stavanger, 12. mars 2006

Trond Lie
bibliotek- og kulturhussjef i Stavanger

Åpent brev til Bibliotekarforbundet ved fungerande leiar Hanne Brunborg og 
B ibliotekaren ved redaktør Erling Bergan

”Ambassade-saka”, journalistikk og etikk

Bibliotek- og kulturhus-
sjef Trond Lie i Stavanger 
mener redaktøren av Bi-
bliotekaren snarest bør 
legge om den journalis-
tiske praksisen. (Foto: 
Erling Bergan)

Debatt
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Debatt

Bibliotek- og kulturhussjef Trond Lie i 

Stavanger har sendt et åpent brev til meg 

som redaktør av Bibliotekaren. Det er så 

spesielt, for å si det mildt, at jeg må bruke 

litt plass på å svare.

Etter at Bibliotekarforbundet off ent-

liggjorde sitt åpne brev mot ambassade-

sponsinga i Sølvberget, har vi sett en 

omfattende og svært god debatt på post-

lista. BF har også bragt saka ut i media, 

som har vist stor interesse – til biblioteksak 

å være. Vi er mange som har lest syns-

punktene, erfaringene, eksemplene og de 

polemiske utfallene som er kommet med 

stort utbytte. Det har blitt en diskusjon 

som dypest sett handler om hvordan ulike 

interesser påvirker et biblioteks samlings-

utvikling og tjenester. Det dreier seg om 

bibliotekarers bevissthet om hvordan disse 

interessene virker, og om hvilke grenser 

bibliotek burde ha når disse interessene 

betaler for seg.

I siste nummer av Bibliotekaren har 

jeg skrevet artikkelen ”Når en ambassade 

sponser bibliotek”. Der gjennomgår jeg en 

del problematiske sider ved ambassade-

sponsinga i Stavanger og underbygger 

dette med sitater fra ulike kilder. Noen av 

kildene blir off entliggjort for første gang. 

Artikkelen er tydelig signert med mitt 

navn og den er kritisk til sponsor-avtalen i 

Stavanger. Og det er altså denne artikkelen 

Trond Lie reagerer så kraftig på. La meg ta 

innvendingene hans punktvis:

1. Artikkelen er ”ei smørje”, sier Lie. 

Problemet hans ser ut til være at jeg skriver 

om poengene i saken, underbygger disse 

ved å sitere fra andre kilder og gir uttrykk 

for egne meninger. Dette er jo en så vanlig 

genre, at Lies reaksjoner forundrer meg.

2. Jeg har publisert eposter fra inn-

boksen hans, sier Lie, og hevder at dette 

er personlig epostutveksling mellom ham 

og den amerikanske ambassaden. Til dette 

er det fl ere ting å si. For det første: Jeg har 

selvfølgelig ikke vært i Lies innboks. For 

det andre: Det er vel kjent at epostene jeg 

siterer fra har sirkulert blant mange og i 

lengre tid som en del av det som har vært 

kontroversielt på Sølvberget. For det tredje: 

Det er oppsiktsvekkende om Lie oppfatter 

disse epostene som personlige. Det dreier 

seg om epost fra en ambassade til en off ent-

lig institusjon som Sølvberget, der motiver 

for sponsing blir forklart og kriterier for 

akseptabelt bokvalg blir defi nert – sågar på 

tittelnivå! Dette er jo eposter som Lies per-

sonale må kjenne til og forholde seg til, om 

ikke de skal misligholde avtalen. Og for de 

mange andre bibliotekarene som har vært 

med i den store diskusjonen om ambassade-

sponsing, er dette vesentlig informasjon. 

Det ville vært dårlig journalistisk håndverk 

av meg, når jeg satt med denne informasjo-

nen, å tolke ambassadens bokvalgskriterier 

som personlig informasjon til Trond Lie.

3. Jeg har en tendensiøs framstilling av 

saksframlegget til styret, sier Lie. Til det 

er å si: Jeg gjenga faktisk hele avsnittet fra 

Lies saksframlegg, der han kommenterte 

de ansattes motstand mot avtalen. At jeg så 

kommenterer problemene i Lies saksfram-

legg, er uttrykk for at jeg som redaktør har 

en mening. Det er noe annet enn å være 

tendensiøs.

4. Jeg har relativt kraftige utfall mot 

framgangsmåten hans, sier Lie. Til det 

er å si: Jeg argumenterte i artikkelen mot 

vedtaket og for en time-out for å diskutere 

problemene med de ansatte. Skepsisen er 

massiv blant personalet, som har hatt mye 

faglig å bidra med i avklaringen av hvor-

dan ambassade-gaver kan håndteres. Når 

dette i Lies saksframlegg blir til at ”enkelte 

i organisasjonen har advart mot”, så må 

han forvente pepper fra bibliotekarenes 

fagforeningsblad.

5. Jeg er meningskåt, sier Lie. Til det er å 

si: Alle redaktører har selvfølgelig meninger 

som de skal gi uttrykk for i spaltene. Det kan 

virke som Lie mener at dette er negativt? 

Eller kanskje problemet heller er at jeg har 

andre meninger enn Lie?

6. Jeg har ikke kontaktet Lie for å sjekke 

fakta, sier han. Da må jeg spørre tilbake: Er 

det fakta som ikke stemmer i artikkelen? 

Det er påfallende at Lie ikke har kommet 

med en eneste reell innvending mot selve 

innholdet i artikkelen.

7. Lie er svært misfornøyd med at jeg 

ikke har kommet til ham og stilt kritiske 

spørsmål, ikke latt han komme til orde. 

Til det er å si: Som biblioteksjef har Lie 

fremmet saken om ambassadesponsing for 

Sølvbergets styre. Den styresaken er off ent-

lig og tilgjengelig på nettet. Vi har til og med 

lenket opp til Lies sakspapir fra vårt eget 

oppslag på BFs nettsider. Det er jo nettopp 

Lie som har kommet til orde i starten av 

denne debatten! I artikkelen siterer jeg også 

et helt avsnitt fra saksframlegget. I mine 

13 år som redaktør for Bibliotekaren har 

spaltene alltid vært åpne. Jeg aldri mottatt 

et innlegg fra Trond Lie og derfor heller 

aldri hindret ham i å komme til orde. At Lie 

ønsker å bli intervjuet, og ikke har blitt det, 

er en skjebne han deler med svært mange 

i dette landet.

8. Lie henviser til en annen notis i 

samme nummer av Bibliotekaren, der det 

kort omtales at Lie har sagt opp sjefsstil-

linga ved Sølvberget. Der skriver jeg blant 

annet: ”Trond Lie har høstet anerkjennelse 

for jobben han har gjort som sjef på Sølv-

berget”. Det ser ikke ut til at Lie fi kk med 

seg denne alvorlig mente rosen. I stedet har 

han valgt å misforstå setningen om at ”det 

ikke har manglet på kontroversielle saker 

i hans ledertid”. Men det er da ikke noe å 

skjemmes over, Lie? Tvert imot! Jeg nevner 

blant annet Hot Spot, og det var vel nettopp 

et prosjekt som hadde til hensikt å være 

kontroversielt? Og her får Lie det til å bli 

suspekt at jeg ikke har snakket med ham om 

de kontroversielle sakene. Det er nok saka 

om brukerbetaling for halvannet år siden 

han sikter til. Oppslaget i Bibliotekaren 

den gang fi kk kun ros og jeg hørte aldri en 

kritisk merknad fra Lie den gang. Men det 

ser altså ut til at jeg i Lies øyne feilet ved 

ikke å intervjue ham.

9. Det siste avsnittet i Lies brev gjelder 

noe helt annet enn ambassadesponsing. 

Det dreier seg om biblioteksjefer uten bibli-

Svar til Trond Lie
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otekarutdanning. Hvordan i all verden 

Lie greier å trekke det inn i denne 

saken, er en gåte for meg. Han påstår 

blant annet at mine intervju med bi-

blioteksjefene i Tromsø og Bodø var 

”svært tendensiøse i sine anslag”. Til 

dette er å si: Hvert intervju er godkjent 

i sin helhet av biblioteksjefene i hen-

holdsvis Tromsø og Bodø. Jeg avsluttet 

dessuten intervjuet med Sonja Osnes i 

Bodø nettopp med å få fram styrkene 

som biblioteksjefen hadde utenom det 

bibliotekfaglige. Dette er tydeligvis 

uinteressant for Lie.

Til slutt noen kommentarer om 

bibliotek- og kulturhussjef Trond Lies 

bruk av anførselstegn. Når jeg i min 

artikkel bruker anførselstegn, er det 

for å markere korrekte sitater. Når 

Lie bruker anførselstegn, er det for å 

karrikere dem han er uenig med. Hvor 

har Lie hentet begrepet ”ureine” om 

biblioteksjefene i Tromsø og Bodø? 

Hvor har Lie hentet begrepet ”den 

spedalske” om biblioteksjefen i Sta-

vanger? Det er i hvert fall ikke fra noe 

jeg har skrevet.

Jeg kan forstå at det har vært kre-

vende å være bibliotek- og kulturhus-

sjef i Stavanger de siste månedene. 

Så det er forståelig at litt stim må 

slippes ut.

Det er heller ikke overraskende at 

det er BF som får unngjelde, ettersom 

det var BFs åpne brev som satte i gang 

debatten. Men Trond Lie bør la dette 

bli en engangsutblåsing. For det er 

på den saklige debattarenaen at det 

foregår mye interessant. Og der har 

bibliotek- og kulturhussjef Trond Lie 

mye å bidra med.

  Vennlig hilsen
  Erling Bergan

Fra 6. mai kan 

du låne bøker på 

kjøpesenteret 

CC Gjøvik. Et 

samarbeid mel-

lom bibliotek og 

næringsliv gir 

verdens første 

helautomatiske 

bokutlån på et 

k j ø p e s e n t e r, 

melder Opp-

land Arbeider-

blad. 

Bokomaten 

er et spennende 

prosjekt som 

gjør det mulig 

for folk å kunne 

låne bøker i et 

handlesenter. 

E n  B o ko m at 

fungerer om-

trent som en 

minibank. Man bruker lånekortet sitt, velger 

tittel på automatens skjerm og boka kom-

mer ut i en luke. Boka kan leveres tilbake på 

samme sted. Bibliotekene har ønsket å treff e 

lokalbefolkningen der de ferdes mest. Og da 

er kjøpesenteret det naturlige stedet. Hva er 

vel mer beleilig enn å kunne låne en bok på 

vei mens man shopper? 

Bokomaten er et samarbeidsprosjekt 

mellom folkebibliotekene i Toten-kommu-

nene, Gjøvik og Oppland fylkesbibliotek. 

Det er første gang en slik tjeneste lanseres 

i Norge. Bokomaten er utviklet av et svensk 

fi rma og fi kk stor oppmerksomhet da den 

ble lansert i 2005. Dette blir første gang den 

tas i bruk i Norge, og den første i verden som 

plasseres i et kjøpesenter. 

Bokomaten vil være tilgjengelig i kjøpe-

senterets åpningstid. Bibliotekenes ambisjon 

er både å treff e folk der de er og å synliggjøre 

sine tilbud. Det er ikke ubegrenset plass i 

Bokomaten. Utvalget vil være begrenset til 

om lag 500 enheter. Tilbudet vil inneholde 

bøker for voksne, ungdomsbøker, tegneserier 

og barnebøker. •

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

Norges første Bokomat

Samarbeid om Bokomaten: Fra venstre biblioteksjef Hanne Gihleengen fra Østre Toten 
folkebibliotek, Mona Myrland fra Vestre Toten folkebibliotek, Turid Syversen fra Opp-
land Fylkesbibliotek og Kristin Aldo fra Gjøvik Bibliotek. (Foto: Per Øyvind Skjønberg, 
Oppland Arbeiderblad)
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Det hele begynte om morgenen onsdag 22. 

mars i Royal Garden Hotel. En del av NBFs 

spesialgrupper brukte sin tilmålte time til 

å avvikle årsmøte. Så braket det løs med 

landsmøte i NBF. Vel - brake gjorde det 

kanskje ikke, verken inne i salen eller utad 

overfor media og off entligheten. Men vi var 

i hvert fall i gang.

Det ble siste gangen Frode Bakken 

åpnet et NBF-landsmøte. Bibliotekmøtet i 

Trondheim vil nok i det hele tatt bli husket 

som Exit Frode-møtet. Det var 10 år siden 

han første gang ble valgt som leder av NBF, 

og han har virkelig preget disse ti årene. 

En stor bibliotekpolitiker. Kanskje Norges 

eneste virkelige bibliotekpolitiker?

Men  landsmøtet, ja. 55 sider sakspapir 

ble sendt ut rett før landsmøtet, og det 

bidrar ikke akkurat til friske diskusjoner. 

Men noe ble det da. Under behandling 

av beretninga for eksempel. Vanligvis er 

dette noe man tar til etterretning. Men 

når Frode Bakken tar inn et kapittel om 

Nasjonalbiblioteket, der det står at interne 

stridigheter tidligere hadde ”lammet hele 

organisasjonen”, men så med Vigdis Moe 

Skarstein kom omstillinga fra å være et 

”innadvendt og stridbart problembarn” til 

å bli ”en off ensiv institusjon i Norge”, da 

må det vekke reaksjoner fra blant annet 

en del ansatte på Nasjonalbiblioteket. 

Magne Seland sa tydelig fra at dette ikke 

hørte hjemme i en beretning, og – etter 

litt hovedstyrekonsultasjoner på første rad, 

kunne Frode Bakken fortelle at hele avsnit-

tet om Nasjonalbiblioteket ble strøket fra 

beretninga! 

Ellers var Reidun Koksvik oppe og for-

talte gledesstrålende om gjennombrudd i 

kampen for fagbrev for biblioteksekretærer. 

(Se egen artikkel i dette bladet.) Og Lillian 

Nilssen etterlyste trøkk i kampen for de 

mobile bibliotektjenestene, og oppfordret 

det nye hovedstyret til å jobbe med dette. 

Blant innkomne saker var en ny orga-

nisasjonsstrategi for NBF. Her ble det lagt 

vekt på de ideelle sidene ved arbeidet, ikke 

bare ”what’s in it for me”, som Kari Mitchell 

så treff ende sa det. Vidar Lund påpekte også 

at NBF nå skal arbeide virkelig lokalt, ikke 

bare på fylkesnivå. 

Men den innkomne saken som krevde 

ordentlig debatt, var forslaget fra Linn Tøn-

nessen, leder av BUF – NBFs spesialgruppe 

for barn og unge, om at barnebibliotekarer, 

skolebibliotekarer og litteraturformidlere 

bør få betalt lesetid i eller utenfor arbeids-

tida. Hovedstyret mente at saken hørte 

hjemme i fagforeningene, og fi kk salen med 

seg på det. For BF-ere er jo dette en kjent 

problemstilling fra våre egne landsmøter.

Et solid resolusjonsforslag fra NBFs 

spesialgruppe for folkebibliotekpolitikk 

(SFP) om folkebibliotekenes økonomiske 

situasjon ble enstemmig vedtatt, og burde 

brukes aktivt utad i tiden framover. 

Hovedstyret hadde foreslått en kort 

virkeplan, med kun sju punkter. Dette var 

åpenbart populært. Hva gjør man da, når 

ens egne særinteresser ikke er med. Jo, man 

entrer talerstolen, gir sin støtte til at virke-

planen har få punkter, hvoretter man fore-

slår sin egen sak som nytt tilleggspunkt. Det 

hadde en underholdningsverdi, og kunne 

kjørt virkeplanen i grøfta. Men heldigvis 

endte landsmøtet opp med kun to tillegg: 

Økt trøkk på NDB som nasjonalt innsats-

program, og større satsing på målrettede 

prosjekter og kampanjer i NBF. Dermed 

var NBFs to hovedutfordringer eksternt og 

internt kommet opp som egne punkt i vir-

keplanen. Det tjener landsmøtet til ære. 

Valgene gikk som forventet, med Anne 

Hustad som ny NBF-leder og Vidar Lund 

Exit Frode
og andre hendelser i Trondheim forrige måned

Bibliotekmøtet i Trondheim 22.–25. mars tiltrakk seg 768 deltakere. 
De beveget seg rundt mellom kommersielle utstillere, ideelle seminarer 
og sosiale møter. Forhåpentligvis til glede for seg selv og andre.

TEKST & FOTO • Erling Bergan

Bakken-perioden er over i NBF. Her er Frode med nestleder Bente Bing Kleiva og 
generalsekretær Tore Kr. Andersen under en bibliotekkonferanse på Hell i fjor. 
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som nestleder. Anette Kure og Ingeborg 

Rygh Hjorten er for øvrig to helt nye navn i 

NBFs ledelse. Dermed er Bakken-perioden 

over i NBF. Også Bente Bing Kleivas solide 

jobb som nestleder er nå brakt til endes. De 

fi kk begge velfortjent applaus.

Etter landsmøtet var det offi  siell åpning 

av bibliotekmøtet i Olavshallen. En fl au af-

fære, syntes mange. For vi ble avspist med 

en varaordfører og en statssekretær. Vi 

burde hatt en minister, syntes noen. Men 

de gode spørsmålene om skolebibliotek 

og NDB som Morten Haugen og Helge 

Salvesen stilte til regjeringens utsendte, 

og som hun måtte ta med seg tilbake til 

departementet i mangel på gode svar der 

og da, var kanskje mer verdt enn en ufor-

pliktende, bibliotekvennlig tale av Giske 

eller Djupedal.

Så bar det ut i et mylder av seminarer 

torsdag, fredag og lørdag. Og noe tid til å 

snakke med leverandører og organisasjoner 

på utstillingene. Her skal kun fortelles litt 

om hva BF hadde på tapetet. Andre arrange-

ment og temaer får vi komme tilbake til.

Forbundets invitasjon til å spise, drikke 

og snakke om BF i staten på torsdag kveld, 

ble overbooket. Vi var nærmere 40 og alle 

slapp inn. Seminaret om ytringsfrihet og 

yrkesetikk på fredagen ble både tanke-

vekkende og debatterende, takket være 

innleder Pernille Drost (leder av dansk BF) 

og gode innlegg fra salen. Liv Evju loset 

de 50-60 deltakerne gjennom visitter til 

både Mohammed-tegninger og American 

Corner. Men Drosts påpekning av faren 

for selvsensur, blir kanskje stående igjen 

som det viktigste. Og hennes avvisning av 

felles yrkesetikk for alle bibliotekarer, vil 

ikke gjøre det lettere når BF skal gå inn i 

det nye samarbeidet med NBF, NFF og de 

andre fagforeningene utover våren. 

Seminaret ”Utdanning og arbeids-

marked i takt?” på lørdagen arrangerte BF 

sammen med FBF. Det var i utgangspunktet 

et viktig tema, gode personer var invitert 

som innledere og kloke folk satt i salen. 

Men dette seminaret ble ingen innertier, 

hvis vi skal være ærlige. Fokus ble uklart, 

og anledningen bød seg til å snakke om 

bibliotek, bibliotekarer og bibliotekutdan-

ning i sin store alminnelighet. Leder av 

NRK-biblioteket traff  godt, da hun sa at 

hun prøvde å snuse opp arrangement med 

visjoner på dagsorden, men titlene følges 

ikke opp, sa hun. For selv om vi fi kk opp 

viktige tema, som manglende helhet, kjerne 

kontra bredde i utdanningen, spørsmå-

let om kjernen er ”IKT” eller noe annet, 

håndverk i forhold til refl eksjon, mengde 

bibliotekfag i det totale utdanningsløpet, 

m.m., så ble det for springende til å kunne 

kalles et godt seminar. BF må gå i seg selv 

og drøfte hva som må til for at et seminar 

skal kunne bli vellykket. 

Bibliotekarforbundets stand var et greit 

treff punkt, om enn ikke plassert midt i tra-

fi kkstrømmen. Likevel ble det delt ut en god 

del eksemplarer av Bibliotekaren, brosjyrer, 

m.m. Men aller viktigst var det nok at dette 

var en anledning til å snakke med nysjerrige 

kolleger om BF. Og en ting er sikkert: Inter-

essen for hva BF står for og driver med, er på 

oppadgående, selv på et stort bibliotekmøte 

hvor forbundet i utgangspunktet ikke er noe 

senter for oppmerksomhet. •

Thor Bjarne Stadshaug og Susanne Baumgärtel på BF-stand under årets 
bibliotekmøte.

Elin Linge Hermansson gir grunner for statsansatte å være medlemmer av BF, under 
kveldsarrangementet på Vertshuset Grenaderen.

Pernille Drost gir danske eksempler i kampen for ytringsfrihet i bibliotekene.Bibliotekstudent Kari Frodesen noterer under BFs seminar om utdanning og 
arbeidsmarked.
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Brevet ble sendt fra BF til YS 20. mars etter 

forutgående drøfting i forbundsstyret. Det 

lyder i sin helhet slik: 

”FORVALTNINGSREFORMEN

Viser til brev fra YS av 2.mars. Styret i 

Bibliotekarforbundet har drøftet saken og 

vi har noen innspill som vi ber YS ta med 

videre til KRD (gjerne også som kopi av 

brevet).

Bibliotekarforbundet organiserer ca 

1.500 fagutdannede bibliotekarer fra stat-

lig, kommunal og privat sektor. Denne 

reformen berører derfor mange av våre 

medlemmer direkte. I tillegg vil den ha 

konsekvenser for alle medlemmene, fordi 

bibliotek i Norge har et utstrakt samarbeid 

hvor dagens fylkesbibliotek har en sentral 

rolle. For de offentlige bibliotekene er 

ABM-utvikling og Utdanningsdirektoratet 

våre faglige, statlige organ. Dette omfatter 

dagens fylkesbibliotek, kommunale folkebi-

bliotek, kombinasjonsbibliotek, skolebiblio-

tek i videregående og grunnskole.

Bibliotekarforbundet mener at det er 

nødvendig med et regionalt nivå, enten 

det er som fylke eller region. Vi trenger et 

regionalt ledd som koordinerer, kvalitets-

sikrer og videreutvikler det faglige arbeidet 

i samarbeid med kommunene. I dag er kom-

munene veldig ulike, med varierende faglig 

nivå på en del tjenester. Bl.a. mangler ca 1/3 

av landets kommuner fortsatt fagutdannet 

biblioteksjef, til tross for lovpålegg om dette 

siden 1985. Mange skolebibliotek både i 

grunnskole og videregående skole drives 

uten bibliotekfaglig kompetanse. I denne 

sammenhengen er det avgjørende å ha et 

regionalt nivå som bidrar til kompetanse-

økning og utvikling, og som særlig fungerer 

som en støtte for de mindre kommunene 

og de ansatte som ikke har tilstrekkelig 

fagkompetanse.

Bibliotekarforbundet er kjent med at 

ABM-utvikling har iverksatt et utred-

ningsarbeid for biblioteksektoren som i 

neste omgang kan resultere i arbeid med 

ny biblioteklov. Framdriften på dette 

arbeidet er uavklart, så det er viktig at for-

valtningsreformen også 

omhandler fylkesbiblio-

tekenes fremtidige rolle. 

Fylkesbibliotekene har en 

sentral funksjon for å sikre 

at alle landets innbyggere 

har et tilfredsstillende 

bibliotektilbud, bl.a. ved å drive bokbusser 

og bokbåt, kompetanse og samlinger med 

tanke på fj ernlån, oppfølging av statlige 

initiativ som Kunnskapsløftet, Gi rom 

for lesing og Den kulturelle skolesekken. 

Dette er viktig distriktspolitikk, og bl.a. 

bokbuss- og fj ernlånsvirksomheten sikrer 

at det er mulig for innbyggere å ta etter- og 

videreutdanning der de bor. 

I invitasjonen fra KRD til møte om for-

valtningsreformen er det listet opp 3 ulike 

problemstillinger, som alle griper i hveran-

dre. Vi vil likevel forsøke å gi noen innspill 

til hver av punktene, for enkelthets skyld er 

benevnelsen fylkesbibliotek beholdt:

1. Aktuelle oppgaver for et nytt, regio-
nalt nivå

En videreføring av dagens fylkesbi-

bliotekvirksomhet i en regional modell, 

men med sterkere fokus på kompetanse-

utvikling, distriktsutvikling og andre 

utviklingsoppgaver. Vi ser oppgavene som 

sektorovergripende og avhengige av et tett 

samarbeid med både utdanning, kultur, IT, 

nærings- og utviklingsetater. En bør derfor 

vurdere organisasjonsmessig plassering av 

fylkesbiblioteket nøye. 

Fylkesbibliotekenes rolle som viktige 

ledd i det nasjonale biblioteksystemet må 

også forsterkes, slik at en sikrer en bedre 

koordinering av oppgaver og utveksling 

av utviklingstiltak på tvers av fylkene/re-

gionene.

Fylkesbibliotekenes rolle må lovforan-

kres innen både utdanning og kultur, med 

klare mål og oppgaver.

2. Aktuelle oppgaver som kan desentra-
liseres til kommunene

Det er ingen bibliotekoppgaver som 

det er naturlig å flytte fra regionene til 

kommunene i dag, siden fokus må være på 

koordinering og utvikling på tvers av kom-

munene og mellom stat og kommune.

3. Forholdet mellom kommunene og et 
nytt regionalt nivå. Se pkt. 1.

Andre innspill:
Det er i dag dårlig sammenheng mellom 

lover/reglement for fylkesbibliotekene og 

de oppgavene som utføres. I en slik sam-

menheng er det også naturlig å fokusere 

på oppgaver som kan overføres fra stat til 

region. Det bør derfor gås nøye gjennom 

forholdet mellom ABM-utvikling og fyl-

kesbibliotekene. 

For å sikre bedre skolebibliotek med 

en jevnere kvalitet bør også overføring av 

oppgaver fra Utdanningsdirektoratet til 

regionene vurderes. I dag har fylkesbiblio-

tekene ingen formalisert rolle i forhold til 

skolebibliotek, men koordineringsarbeid 

blir likevel gjort både av dem og andre. 

Dette arbeidet bør nå formaliseres og 

samordnes.

Med vennlig hilsen
Bibliotekarforbundet

Hanne Brunborg
Nestleder”

BF-innspill om forvaltningsreformen

Kommunal- og regionaldepartementet har bedt partene i arbeidslivet om 
innspill i forbindelse med forvaltningsreformen. Bibliotekarforbundet har 
levert et bidrag som bakgrunn for YS i møte med departementet 27. mars.

Hanne Brunborg har meldt inn 
bibliotekar-interesser fra BF i 
forbindelse med den kommende 
forvaltningsreformen. (Foto: 
Erling Bergan)
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På begynnelsen av året ble det sendt ut 

invitasjon til nasjonale høringsmøter om 

utvikling av regioner. Hensikten er å få inn-

spill til arbeidet med forvaltningsreformen 

som regjeringen har varslet, om å etablere 

et fornyet regionalt forvaltningsnivå. Denne 

saken er viktigere for fagbevegelsen enn 

mange er klar over.

I første omgang ønsker man å ta stilling 

til hvilke oppgaver som skal overføres til 

regionene. Samtidig ønsker man å vurdere 

de deler av regional statsforvaltning som 

blir mest berørt av forvaltningsreformen. 

Dernest vil man se på mulighetene for 

å desentralisere ytterligere oppgaver til 

det kommunale nivået. Parolen er at alle 

kommuner skal bestå uansett hvor små 

de er. Med mindre de selv ønsker å slå seg 

sammen. Da hører det med til helheten å 

erkjenne at kravet om kommunale tjeneste- 

og velferdstilbud stadig øker. 

Realiteten i dag er at fylkeskommunene 

er blitt fratatt stadig fl ere oppgaver og sitter 

igjen med et vesentlig mindre ansvarsom-

råde enn for få år tilbake. Dersom målet er 

at småkommunene skal bestå samtidig som 

oppgavene blir fl ere, er det nok nødvendig 

med et forvaltningsnivå mellom stat og 

kommune. Da kan regioner være en god 

løsning. Spørsmålet er om de i praksis skal 

være servicesentra for kommunene, og bistå 

ved gjennomføring av velferdstilbud som 

kommunene ikke selv er i stand til å tilby. 

Et annet og sentralt spørsmål er om det vil 

være en målsetting å overføre oppgaver 

fra stat til regionene. Blant annet vil det 

kunne bidra til å fl ytte tjenester nærmere 

brukerne, noe som vel må antas å være et 

selvstendig ønske.

Som leder for en hovedorganisasjon er 

hensynet til arbeidstakerne mitt viktigste 

anliggende. Dermed har jeg ikke sterke 

meninger om det er ideologisk riktig og 

bra med mange små kommuner, eller om 

det er bedre med større enheter. De fl este 

arbeidstakere er opptatt av å ha trygge og 

sikre jobber. Vi vet at det er stram kommu-

neøkonomi rundt om i landet, og at dette 

gir seg utslag i fare for oppsigelse mange 

steder. Riktignok lover regjering å styrke 

kommuneøkonomien. Samtidig skal den 

innfri mange og kostbare velferdsløfter. 

Dermed er resultatet at kommunene fortsatt 

må være forberedt på stramme budsjetter. 

I en slik sammenheng må det erkjennes 

at små kommuner er mindre økonomisk 

robuste enn store. 

For mange arbeidstakere er det viktig 

å ha jobber som gir mulighet for varierte 

oppgaver og nye utfordringer. Det sier seg 

selv at mulighetene til egenutvikling i større 

grad er til stede i en stor kommune enn i 

en liten. I store organisasjoner byr det seg 

oftere frem anledning til å påta seg eller 

søke nye oppgaver. Samtidig beholder man 

Regionale muligheter eller 
trusler for arbeidstakerne?

Til høsten legges det fram en stortings-
melding om forvaltningsreformen. YS-leder 
Randi Bjørgen ser med forventning og litt 
uro frem til debatten. Hun ser mot stridende 
interesser mellom hensynet til lokal-
demokratiet og hensynet til like tilbud. 
- Spørsmålet er om vi skal tørre å stole på 
at lokaldemokratiet best vet hvordan tje-
nestetilbudet bør utvikles?, sier Bjørgen.

Debatten om norsk forvaltningsnivå har hittil i liten grad tatt seg bryet med å tenke 
over konsekvenser for ansatte i offentlig sektor. For en regjering som lover tett dialog 
med arbeidstakerne bør dette være et tankekors, hevder YS-leder Randi Bjørgen. (Foto: 
Dag A. Ivarsøy)

TEKST • Randi G. Bjørgen
 YS-leder
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den samme kjente og trygge rammen rundt selve arbeidsforhol-

det. Det skal innrømmes at man også i småkommuner av og til, 

og nettopp på grunn av størrelsen, er nødt til å påta seg en rekke 

forskjellige oppgaver. Dessverre hører det til unntakene. Ikke minst 

fordi mange oppgaver som ville vært interessante å jobbe med er 

så krevende at kommunen ikke selv er i stand til å gjøre dem, men 

må hente kompetansen andre steder. 

En stor utfordring for mange ansatte i småkommuner, er man-

gelen på fagmiljø. Jeg tror de fl este av oss har god nytte av å ha kol-

legaer rundt seg. Da har vi noen å diskutere problemer med, rådføre 

oss med, teste ut nye tanker og ideer med, og rett og slett å ha det 

sosialt samme med. I dette perspektivet er jeg litt urolig dersom 

man tviholder på småkommuner dersom det fører til mange små 

og isolerte arbeidsplasser. La meg understreke at jeg har respekt 

for at noen arbeidstakere har mindre behov for å ha kolleger rundt 

seg enn andre. Men i hovedsak opplever jeg at de fl este setter stor 

pris på å tilhøre et miljø – også på arbeidsplassen.

Det er også nødvendig å knytte noen kommentarer til inter-

kommunalt samarbeid. Det høres sikkert besnærende ut for mange. 

Ikke minst som en begrunnelse for at små kommuner i fellesskap 

skal klare å oppfylle pålagte velferdsoppgaver. YS’ bekymring i 

den forbindelse er at interkommunalt samarbeid gjerne brukes til 

å eff ektivisere drift, og således bidrar til utrygge arbeidsplasser og 

oppsigelser. Dermed vil det være usikkert om det vil bety noe for 

arbeidstakeren om arbeidsgiveren er kommunal eller regional.

Med dette i bakhodet ser jeg med forventning og litt uro frem 

til debatten Stortinget må ta når meldingen om forvaltningsreform 

legges frem til høsten. Realiteten er at vi står overfor motstridende 

interesser. Senterpartiet har lang tradisjon for å beskytte og vide-

reutvikle lokaldemokratiet. På mange måter oppfatter jeg at det 

er sammenfallende med de interesser som YS støtter opp om. Vi 

ønsker levende lokalsamfunn, hvor tjenestetilbudet utvikles i tett 

samarbeid med befolkningen.

Arbeiderpartiet har på sin side tradisjonelt valgt en løsning 

som politisk står i en annen ende: Enhetssamfunnet hvor alle skal 

tilbys samme løsning. Målet er at alle skal få et likt tilbud, og staten 

anses å være den som på en best måte sørger for at det ikke blir 

gjort forskjell på folk. Dette høres fi nt ut. Problemet er imidlertid at 

folk ikke er like, og det er heller ikke lokalsamfunnene. Spørsmålet 

er om vi skal tørre å stole på at lokaldemokratiet best vet hvordan 

tjenestetilbudet bør utvikles? 

Når man skal omsette politiske visjoner i praktisk handling er 

det nødvendig å forholde seg til virkeligheten. Og den største ut-

fordringen er stramme kommunebudsjetter. Stadig vekk opplever 

vi at storting og regjering fatter vedtak om utvidelse av tjeneste-

tilbudet. I valget ble det gjentatte ganger lovet 10.000 nye hender i 

pleie og omsorgssektoren. Mange av disse vil havne i kommunene. 

Det er selvsagt bra for det kommunale tjenestetilbudet, men det 

koster penger. Det hjelper lite å putte på noen milliarder i ”friske 

midler” når man samtidig pålegger kommunene fl ere oppgaver 

som kanskje koster mer.

Utifra denne betraktningen kan man kanskje ønske at fl ere 

oppgaver sentraliseres, slik man i sin tid gjorde med sykehusene. 

Omorganiseringen av helse-Norge er et interessant eksempel på 

regionalisering og statlig styring. Jeg er imidlertid ikke sikker på 

om det arbeidet har vært godt nok. Dermed er det grunn til å tenke 

seg om før det gjentas på andre områder. Dersom man sentraliserer 

oppgaver ved å overføre dem fra kommunene til regioner eller til og 

med staten, vil ikke det da bidra til å undergrave kommunene? Det 

vil utvilsomt medføre press og spørsmål ved hva som er poenget 

med mange kommuner. 

Debatten som må komme i løpet av året, om norsk forvaltnings-

nivå, er omfattende. Hittil har man dessverre i liten grad tatt seg 

bryet med å tenke over hvilke konsekvenser dette vil ha for ansatte 

i kommune, stat og fylke – region. For en regjering som lover tett 

dialog med arbeidstakerne bør dette være et tankekors. •
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University of Washington Libraries

Notice of Vacancy
February, 27 2006

The University of Washington Libraries invites applications for a librarian 
position at the University of Washington, Seattle campus.

TITLE: Nordic Studies Librarian
LOCATION: Reference and Research Services Division

GENERAL DESCRIPTION:

THE LIBRARIES:
Among the largest academic research libraries in North America, the 
University of Washington Libraries has a collection of more than six 
million cataloged volumes, an equal number in microform format, more 
than 50,000 serial titles, and several million items in other formats. 
Students and faculty recognize the value provided by the Libraries and 
rank the Libraries as the most important source of information for their 
work. The Libraries also receives the highest satisfaction rating of any 
academic service on the surveys of graduating seniors conducted by 
the Offi ce of Educational Assessment. The Libraries was commended 
in the University’s 2003 accreditation review for its rich collection, well-
qualifi ed staff, and “exceptional service to students, staff development, 
and a commitment to planning and assessment of service.”

THE REFERENCE AND RESEARCH SERVICES DIVISION:
The Nordic Studies Librarian reports to the Head of Reference and 
Research Services.  Located in the Suzzallo/Allen Libraries, the Refe-
rence and Research Services Division contains the largest and most 
comprehensive collection of reference resources for the humanities 
and social sciences fi elds within the University of Washington Libraries. 
The Division is the main reference service point for: Anthropology, 
Cinema Studies, Classics, Communications, Economics, Education, 
English Language and Literature, Ethnic Studies, Geography, Germa-
nics, History, Linguistics, Philosophy, Political Science, Psychology, 
Religion, Romance Languages and Literatures, Scandinavian Studies, 
Sociology, South Asian Studies, and Women Studies. The Division 
has been a leader in the development and implementation of digital 
reference services. 

THE POSITION: 
The University of Washington Libraries seeks an energetic Nordic Stu-
dies Librarian committed to providing a range of services and collections. 
The Nordic Studies Librarian works with one of the premier departments 
of Scandinavian Studies in the United States. The Department has come 
to expect that the librarian will have a high degree of accessibility and 
visibility, actively disseminating information to students and faculty and 
collaborating on projects and curriculum initiatives.  The Nordic Studies 
Librarian typically attends faculty meetings and other departmental 
events, and is available for tours and activities involving visitors to the 
campus.  The Libraries enjoys a strong relationship with the Scandi-
navian community, and the successful candidate will be expected to 
sustain this.  The Nordic Studies Librarian seeks grants as appropriate, 
manages several endowment funds, and works with donors.  The position 
collaborates and interacts regularly with the Baltic Studies Librarian. 

Responsibilities include providing consultation and instruction services 
to the Department of Scandinavian Studies, selecting print and electro-
nic resources for the collection, creating and maintaining web pages 
to support instruction and research, participating in providing general 
reference service through desk and virtual services, participating in 
the Libraries digital initiatives efforts, and contributing to the Division’s 
programs and services. 

QUALIFICATIONS:

Required:
1. Graduate degree from a program accredited by the American Library 

Association or an equivalent graduate library science/information 
studies degree

2. Fluency in at least one of the Scandinavian languages and reading 
knowledge of the other Scandinavian languages

3. Knowledge of resources and contemporary research issues in the 
fi eld  

4. Evidence of a desire to continue learning in the area of Scandinavian 
Studies and Languages

5. Ability to work independently and with others in a demanding and 
rapidly changing environment where consultation, collaboration, and 
cooperation are essential

Preferred: 
1. Minimum of two years post MLS, or equivalent degree, professional 

experience working in a library or library-related position.
2. Undergraduate or graduate degree in Scandinavian Studies, demon-

strating broad knowledge across disciplines and with an emphasis on 
the culture (e.g., history, political science, literature)

3. Experience in developing collections and providing instruction in 
Scandinavian Studies 

4. Reference experience in an academic library and evidence of planning 
and providing user education programs

5. Demonstrated experience working creatively, collaboratively, and 
effectively with colleagues, faculty and students 

6. Knowledge of current and emerging information technology as it 
contributes to meeting the needs of researchers in the disciplines

7. Fluency in at least one of the Baltic languages and reading knowledge 
of the other Baltic languages

8. Demonstrated excellent interpersonal skills; evidence of strong written 
and oral communication skills 

9. Evidence of contributions to the profession 
10. Evidence of initiative and resourcefulness in past activities

SALARY:
$40,000 minimum.  Starting salary commensurate with qualifi cations 
and background.

BENEFITS: 
Librarians are academic personnel and participate in the Uni-
versity of Washington Retirement Plan (TIAA-CREF, The Van-
guard Group, and/or Fidelity Investments) on a matching basis. 
Vacation is accrued at the rate of 24 working days per year; sick 
leave at the rate of 12 working days per year.  Excellent medical, 
dental and life insurance plans.  No state or local income tax.

APPLY TO:
Charles E. Chamberlin
Senior Associate Dean of University Libraries
University of Washington Libraries
482 Allen Library
Box 352900
Seattle, Washington  98195-2900

Applicants should submit a letter of application, full resume including 
a work telephone number and email address, salary requirements, 
and the names, addresses and telephone numbers of at least three 
references who are knowledgeable of the applicant’s qualifi cations for 
this position.

APPLICATION DEADLINE: 
To ensure considerat ion, appl icat ions should be received
no later than 5:00 p.m., Friday, April 28, 2006.

The University of Washington, an Equal Opportunity and Affi rmative Action
Employer, is building a culturally diverse staff and strongly encourages
applications from female and minority candidates.

In compliance with the Immigration Reform and Control Act of 1986, the
University is required to verify and document the citizenship or
employment authorization of each new employee.
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Trondheim folkebibliotek består av hovedbibliotek og fem 
fi lialer. Vi har et høyt aktivitetsnivå med mer enn en million 
besøkende hvert år. Biblioteket benytter Bibliofi l og har 
høyt fokus på e-tjenester. Folkebiblioteket er vertsbibliotek 
for Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Vi er vel 55 ansatte.

Trondheim folkebibliotek har pr i dag bokbusstjeneste til 
innsatte ved Trondheim fengsel, med et besøk pr uke. 
Anstalten har ca 145 innsatte og 130 ansatte. Trondheim 
folkebibliotek har inngått samarbeidsavtale med Trondheim 
fengsel og skal utvide tjenesten ved anstalten fra 1.7.2006. 
Tjenesten vil være et forsøksprosjekt fram til 31.12.2007, 
og vil omfatte bibliotektjenester i vid forstand til innsatte og 
ansatte ved anstalten. I den forbindelse opprettes

Fengselsbibliotekar, 
90 % stilling

Arbeidsoppgaver:
Oppbygging av egnet samling, oppbygging og integrering 
av tjenesten ved anstalten Tilpasning av tilbud til innsatte 
som ikke selv kan komme til biblioteket Opplæring av 
ansatte for bruk av biblioteket når bibliotekets ansatte ikke 
er til stede Samarbeid med anstaltens skole, program-
virksomhet og fritidstilbud Arbeidsleder for innsatte med 
arbeidsoppgaver på biblioteket Katalogisering/ klargjøring 
av medier for utlån

Vi krever…
Fagutdannelse som bibliotekar fra norsk eller utenlandsk 
utdanningsinstitusjon Erfaring med samlingsoppbygging 
Norsk statsborgerskap og uttømmende politiattest

tror at du er...
en person med sosial kompetanse kombinert med evne 
til grensesetting og forståelse for brukergruppene. At du 
er kreativ og klar på  nye utfordringer, at du har evne til 
å arbeide selvstendig og at du har lyst til å bygge opp og 
utvikle tjenesten.

Ønsker at…
du arbeider fi re dager pr uke ved Trondheim fengsel, og en 
halv dag pr uke ved hovedbiblioteket. En kveldsvakt pr uke 
ved fengselet og helgevakt fjerde hver lørdag og åttende 
hver søndag ved hovedbiblioteket.

og tilbyr…
Lønn etter avtale, kvelds-, helg- og fengselstillegg etter 
gjeldende satser.

For fl ere opplysninger, kontakt Sølvi Karlsen på tlf 72 54 75 
02 eller e-post: solvi@tfb.no

Søknadsfrist: 18. april 2006

Vinje kommune er ein fjellkommune i Vest-Telemark og er innfallsporten til 
Hardangervidda. Kommunen har gode kulturtilbod, og kan natur messig by på 
eit mangfald av opplevingar både sumar og vinter.

Biblioteksjef 
Det er ledig 100 % fast stilling som biblioteksjef frå 01.07.06.

Hovudbiblioteket ligg i kommunesenteret Åmot, og held til i nytt, tiltalande 
lokale. I tillegg er det 3 kombinasjonsbibliotek i Edland, Rauland og Vinje/
Bøgrend. Vinje folkebibliotek har til saman 1,95 årsverk. Biblioteket nyttar 
biblioteksystemet Aleph i samarbeid med 7 andre kommunar i regionen, m.a. 
med felles database. Biblioteka i Vest-Telemark har eit nært fagleg samarbeid 
med faste nettverksmøte. Det er etablert eit godt samarbeid med skulane.

Biblioteksjefen har det faglege og administrative ansvaret med å utvikle, 
profi lere og marknadsføre bibliotektilbodet i kommunen. Delar av stillinga er 
knytt til ordinære bibliotekaroppgåver og inngår i vaktplan.

Vi søkjer ein person som
- har bibliotekfagleg utdanning og erfaring i leiing av bibliotek
- er kreativ, utadvendt, positiv og serviceinnstilt
- har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- har god kunnskap innan IKT
- har gode språkkunnskapar

Løn etter avtale. Gode forsikrings- og pensjonsordningar. Tilsetjing på vanlege 
kommunale vilkår. Kommunen hjelper til med bustad.
Nærare opplysingar om stillinga kan du få ved å vende deg til kultursjef Svein 
Orheim tlf 36062350 eller biblioteksjef Sigrid Vinjerui Lid tlf 35072660.

Søknadsfrist: 20. april 2006.

Søknad med CV skal sendast Vinje kommune, 3890 Vinje 
eller postmottak@vinje.kommune.no

Velkomen som søkjar!

9730 Karasjok/Kárášjohka
Telefovdna/telefon 78 47 40 00
Telefáksa/telefaks 78 47 40 90
samediggi@samediggi.no – www.samediggi.no C

IC
ER

O
 jn

Bibliotekar/førstekonsulent
Sametinget har en ledig fast stilling som bibliotekar med kontorsted i 

Karasjok. Stillingens oppgaver vil være å delta i den daglige driften av 

samisk spesialbibliotek, katalogisering, klassifikasjon og innkjøp. 

Sametingets administrasjon er teamorganisert og ansatte deltar i 

utgangspunktet i to team, og derfor kan stillingen også bli tillagt 

andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Stillingen ønskes besatt av en person med godkjent bibliotekarutdan-

ning eller annen relevant høyere utdanning og praksis fra arbeid i 

bibliotek. Kunnskap om samiske samfunnsforhold og i samisk språk 

vil bli lagt stor vekt. Det vil i tillegg bli lagt vekt på serviceinnstilling, 

samarbeids- og kommunikasjonsevne og evne til selvstendig og 

målrettet arbeid. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til 

avdelingsdirektør Julie Eira på tlf 78 48 42 00 eller hovedbibliotekar 

Liv Inger Lindi på tlf 78 47 40 00.

Fullstendig kunngjøring finnes på Sametinget og   

Aetats nettsteder. Søknadsfrist er: 18.04.06.
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Avdelingsleder IKT og katalog
Sandnes kommune ligger sentralt på Nord Jæren og har 59 000 innbyggere. Regionen har et variert næringsliv, 
gode kommunikasjoner og et bredt utdannings-, kultur- og fritidstilbud. Sandnes bibliotek består av hoved bibliotek 
og to fi lialer. Biblioteket har 16,8 årsverk og har et høyt aktivitetsnivå med et årlig utlån på 350 000. Hoved-
biblioteket er moderne, disponerer 3600 m² og er samlokalisert med Sandnes kulturhus. IKT- og katalog avdelingen 
har 4 ansatte. Biblioteket har som mål å være i front på IKT, og er nå i ferd med å skifte publikumsnettverk.

Ved Sandnes bibliotek er det ledig stilling som leder av IKT- og katalogavdelingen. Stillingen inngår i bibliotekets 
lederteam.

Arbeidsoppgaver:
• Ansvar for IKT til ansatte og publikum
• Systemansvar for Mikromarc; drift, opplæring og videreutvikling
• Ansvar for registrering av materiale for voksenavdeling og fi lialer
• Medansvar for bibliotekets nettsider
• Vakt og referansetjeneste i fakta-avdelingen

Personlige egenskaper:
• Initiativrik, nytenkende og med interesse for utviklingsarbeid
• Selvstendig, resultatorientert og serviceinnstilt.

Kvalifi kasjoner:
• Godkjent bibliotekarutdanning, eksamen fra HIO, avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, eller 

tilsvarende utdanning.
• God IKT-kompetanse

I stillingen inngår 1 ettermiddagsvakt hver uke og 1 lørdagsvakt hver 4. uke.
Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger  ved biblioteksjef Jan Sveinsvoll, tlf. 51 68 37 50
Elektronisk søknadsskjema, se menypunktet Ledige stillinger på www.sandnes.kommune.no

Søknadsfrist 20. april 2006

DRAMMEN BIBLIOTEK

IT-Bibliotekar 100%
Arbeidets innhold:
- Ansvar for daglig drift av 

bibliotekets EDB-nettverk og 
inn-/utlånsautomater.

- Utvikling og tilrettelegging av 
digitale bibliotektjenester på 
nettet og i det nye biblioteket.

- IT-opplæring av ansatte og brukere.
- Utforming av bibliotekets

videre teknologiske utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner:
- Utdannelse på høgskolenivå, 

primært bibliotekfaglig.
- IT-kompetanse på bibliotek-

systemer og god teknisk innsikt.
- Høye krav til selvstendighet og 

kreativitet. 
- Personlig egnethet vektlegges.

Lønn etter gjeldende avtaler og søkers
kompetanse, kvelds- og helgetillegg.

Nærmere opplysninger ved bibliotek-
sjef Sølvi Tellefsen, tlf. 90 68 29, 87
eller seksjonsleder Annikken Sigholt,
tlf. 32 04 63 31/ 95 87 60 44.

Skriftlig søknad med CV sendes:
Drammen bibliotek, 
Boks 136-Bragernes, 
3001 Drammen
Søknadsfrist: 02.05.06
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www.HiMolde.no

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde
Tel.: 71 21 40 00, E-post: post@himolde.no

Biblioteksjef (vikar)
Vikariat som hovedbibliotekar er ledig fram
til 31.03.08. Det kan bli aktuelt å tilsette vikar
for avdelingsbibliotekar i samme tidsrom. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås
hos høyskoledirektør Kjell Bugge eller 
økonomi- og personalsjef Svein Aashamar,
tlf. 71214000. 

Fullstendig utlysingstekst finnes på 
www.himolde.no under ledige stillinger.
Søknad med CV sendes elektronisk. Om
nødvendig kan vedleggene sendes pr. post.

Søknadsfrist: 2. mai 2006
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DAG OG TID
Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

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

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

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

Ta kontakt med det same!

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

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

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

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

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

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 
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Innovatører og 
endringsagenter 
På mange måter har norske bibliotek vært gjennom 

en rivende utvikling de siste tiårene. Dette gjelder 

ikke minst det som gjelder katalog, logistikk, refe-

ransearbeid og fj ernlån. IKT har gjort mye annerle-

des – og ikke minst bedre – for oss bibliotekarer.

Selv om mange av disse endringene kan til-

skrives den generelle data- og nettutviklingen i 

samfunnet, er det tross alt noen som – helt konkret 

– må gjøre dette for oss i vår bransje. Noen måtte 

for mange år siden lage de første systemene som 

koblet utlånsopplysninger med katalogdata. Til en 

pris som bibliotekene hadde råd til å betale. Noen 

måtte lage programvare som passet til PC-er, da 

den revolusjonen kom midt på 80-tallet. Noen 

måtte ta seg en kreativ økt å snekre en ”Mappa 

Mi”-funksjon, da det ble en nyvinning for noen år 

tilbake. Og når systemene blir for store, tunge og 

dyre, må noen komme med befriende enkle og bil-

lige systemer igjen. 

Jeg snakker om systemleverandørene. Disse 

elskede og hatede aktørene i bransjen. De får aldri 

lov til å fortelle postlistene om hva de har på gang. 

For det må regnes som reklame, og slikt vil vi ikke 

besudle våre faglig rene arenaer med. Riktignok 

tjener noen av dem gode penger på oss. Men så lenge 

konkurransen fungerer dem imellom, må vi tro at 

det alltid vil være underdogs som vil sette prisen 

lavere enn konkurrenten. 

Alternativet til konkurrerende systemleveran-

dører, er et statlig planlagt fellessystem. Noen av 

oss husker systemet Medias vekst på 80-tallet og 

fall på nittitallet. Det var nasjonalt og planlagt, og 

frister ikke til gjentakelse. BIBSYS er et statlig plan-

lagt system for fagbibliotekene. Det har gått over-

raskende bra overraskende lenge. Nå knirker det i 

sammenføyningene. Et blikk bak universitets- og 

høgskolebibliotekenes skranker viser skjermbilder 

for bibliotekarene som ikke akkurat imponerer en 

data- og nettbruker i 2006. Men, bevares, også hos 

BIBSYS er det gjort mye og godt utviklings-

arbeid i årenes løp.

Det som i hvert fall er sikkert, er at 

denne utviklingen i liten grad kan til-

skrives de statlige bibliotekorganene, de 

bibliotekfaglige utdanningsinstitusjonene 

eller bibliotekorganisasjonene. Likevel er 

det nettopp disse som får sette dagsorden 

og rytmen på bibliotekmøtene annethvert 

år. Under bibliotekmøtet i Trondheim for-

rige måned, ble systemleverandørene, og 

også andre leverandører av saker og ting 

som bibliotekene trenger, drysset rundt i et 

uoversiktlig landskap av resepsjon, trapper, 

gangareal og andre ledige kvadratmetre på 

en lite heldig måte. 

Nå er det sikkert ikke lett å fi nne konfe-

ransehotell som både takler et passelig spek-

ter av møterom og et godt utstillingsområde. 

Men det bør nok bli et viktigere kriterium for 

kommende konferanser. Firmaene er ikke 

bare inntekter for arrangørene, de er også 

noen av de viktigste innovatørene og en-

dringsagentene i bransjen. Derfor bør de 

få bedre arbeidsbetingelser når de annet-

hvert år skal møte den største ansamling 

av bibliotekfolk landet kan oppvise.

Det er også på tide å få innført det 

som på engelsk kalles ”poster session” 

under bibliotekmøtene: Veggfl ater/opp-

slagstavler der bibliotekarer og bibliotek 

kan fortelle om prosjekt de holder på 

med. Med dette plassert midt i et utstil-

lingsområde, og med romslig tid avsatt i 

programmet for de prosjektansvarlige til å 

stå ved sine oppslag og svare på spørsmål, 

vil arealet kunne bli en viktigere og mer 

populær del av bibliotekmøtene. Både for 

deltakerne og arrangørene. 

”Å påby ved lov at det skal skapes boksamlinger i 
hver kommune, mente konsulenten var upraktisk, 
det måtte bli kommunens egen sak, men derimot 
måtte det sørges for regelmessige driftsbidrag.”

Fra avisa ”Nord-Trøndelag” 12. august 1930, i sin omtale av hva Karl 
Fischer, Kirkedepartementets sakkyndige i bibliotekspørsmål, sa under bi-
bliotekmøtet i Steinkjer 11.-12. august 1930. Gjengitt i NBFs jubileumsbok 
”Norsk Bibliotekforening 90 år : Kilder til foreningens historie” utgitt i 
2003 og gitt til alle deltakerne under årets bibliotekmøte i Trondheim.


