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Lederen har ordet
I skrivende stund er det innspurt i de sentrale forhandlinger i hovedoppgjøret 2006,
og for BFs sentrale forhandlere i de ulike
sektorene er det fortsatt uvisst om vi kommer i havn med en forhandlingsløsning eller
om vi må ta turen om meklingsmannen. I
lesende stund vil dette være klart, og dersom
vi har en forhandlingsløsning vil resultatet
være kjent. Fordi det skjer ting fra time til
time, og både resultat og progresjon fortsatt er uvisst er det umulig å kommentere
hovedoppgjøret nå. Det kommer vi tilbake
til så fort det lar seg gjøre. Følg med på forbundets websider.
Men lønn kan jeg skrive om, og det skal
jeg. Nærmere bestemt lokal lønn.
Nordlandsforskning har nemlig på oppdrag fra KS undersøkt hvordan kommunesektoren har mottatt og implementert
avtaleverket i KS sektoren. Rapporten som
har fått tittelen: ”Lønn i kommunal sektor :
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon
til skreddersøm – passer det”, baserer seg på
både kvantitative og kvalitative data. Med
utgangspunkt i 11 norske kommuner hvor
både arbeidsgivere og tillitsvalgte har vært
intervjuet har forskerne Sollund, Rødvei
og Lien ved Nordlandsforskning kartlagt
erfaringer og hvordan avtaleverket har vært
tatt i bruk.
KS har gitt forskerne et tilleggsoppdrag
om særlig å se på innfasingen av undervisningspersonell. Rapporten er imidlertid
interessant for oss i BF fordi den inneholder
en del generelle betraktninger om lokal
lønnsdannelse og hvordan både arbeidstakere og arbeidsgivere oppfatter den til
dels store endringen i systemene for lønnsdannelse som har funnet sted i KS-sektoren
de siste ﬁre årene.
Dette er naturligvis interessant for medlemmer og tillitsvalgte i KS-sektoren. Dette
fordi de vil ha egne erfaringer å lese rapporten utifra, men også fordi vi må regne med at
vår arbeidsgivermotpart sentralt, OG lokalt
i KS, vil være interessert i å bruke rapporten

som en del av grunnlaget for sitt videre arbeid med utforming av lønnspolitikken.
Men også for BFere i andre sektorer
har rapporten aktualitet fordi temaet lokal
lønnsdannelse - på hvilken måte og i hvilket
omfang - diskuteres i stor stil i mange avtaleområder for tiden. Dette er brennaktuelle
spørsmål også i HSH, NAVO og Staten.
Selv om kommunesektoren ikke alltid er direkte sammenlignbar med disse
avtaleområdene, er det klart at erfaringene
fra innføringen av kapittel 5 i KS er meget
relevante i denne sammenhengen.
Rapporten er på nær innpå 200 sider,
og jeg skal gi et svært kort sammendrag av
hovedpunktene, for å gi noen smakebiter.
Likelønn
Tillitsvalgte antar at lokal lønn vil bidra
til å øke lønnsforskjellen mellom kvinner
og menn. Tall fra teknisk beregningsutvalg
(TBSK 2005) viser derimot at lønnsveksten
for kvinner er litt høyere enn for menn.
Flere kommuner har tatt aktive grep i lønnspolitikken hvor kvinner prioriteres.
Endret lederolle
Utviklingen i kommunesektoren har
ført til en endret lederrolle med økt fokus
på personalledelse og økonomistyring. Det
stilles økt krav til lokale ledere som må se og
vurdere den enkelte medarbeider. Det blir
viktig å gjennomføre medarbeidersamtaler,
gjøre lønnspolitikken og kriteriene kjent,
sørge for at vurderingene oppfattes som
rimelige og framstår som nøytrale.
Kriterier – en betingelse for legitimitet
Skriftlige og kjente kriterier som ligger til grunn for vurderingene av ansatte
i forbindelse med lønnsjusteringer, er en
forutsetning for å få til gode og legitime
forhandlingsprosesser lokalt. Innsats
handler om ansattes arbeidsaktivitet i
bred forstand og inkluderer kriterier som
endringsvillighet, positiv innvirkning på

arbeidsmiljøet, utøvelse av lederskap og
lojalitet. Partene er imidlertid enige om at
formelle kriterier også bør gjelde. Dette er
kriterier som formell kompetanse, formelt
ansvar, ansiennitet og rekrutteringsbehov.
Ingen av partene ønsker kriterier basert på
bruker- og medarbeiderundersøkelser.
Uenighet mellom arbeidstakere
og arbeidsgivere
Et av de største skillene mellom partene
går på hvem som skal vurdere ansatte. Tillitsvalgte ønsker ikke at nærmeste leder skal
foreta lønnsvurderinger av enkeltansatte,
mens arbeidsgiver ønsker det. Arbeidsgivere er også mer positiv til individuelle
kriterier ved fastsetting av lønn enn det
arbeidstakere er.
Ulikheter kommunene imellom
Rapporten viser at kommunene i varierende grad har tatt i bruk lokal lønnsdannelse, men at der lokal lønnsdannelse
for alvor har blitt implementert blir lønnsdannelsen i relativt stor grad koblet opp mot
lokale utviklingsmål.
Videre viser rapporten at gode lokale
prosesser og omforente skriftlige kriterier
er av sentral betydning for å få til en legitim
lokal lønnsdannelse. Med økt lokal handlefrihet i lønnspolitikken, er det viktig med
et ryddig og enkelt avtaleverk som gir rom
for lokal tilpasning, samtidig som det sikrer
reelle forhandlinger lokalt.
Viktig i denne forbindelsen er et ryddig
og enkelt avtaleverk uten for mange detaljbestemmelser, skriftlige og kjente kriterier
i kommunen, som er viktig for legitimitet,
og gode lokale prosesser med involvering av
organisasjonene.
De som ønsker å lese hele rapporten kan
ta kontakt med BFs sekretariat.

Monica Deildok
Forbundsleder
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Brudd og megling
Det er skummelt å skrive om tariffoppgjøret mens det pågår. Det går
en viss tid fra det skrives til det leses, og i mellomtida kan det ha
skjedd noe. Men nå tar jeg sjansen.

TEKST & FOTO • Erling Bergan
Det ble nemlig brudd i forhandlingene på
tre av de fem tariﬀområdene som BF forhandler på, rett før redaksjonen ble avsluttet
for dette nummeret. Og fra brudd til oppstart av megling går det gjerne en uke eller
to, hvoretter meglinga varer en drøy uke. Så
– bank i bordet – denne informasjonen du
får her gjelder like mye når du leser dette.
Det begynte i staten, der kravene ble
overlevert 31. mars. LO Stat, YS Stat og Unio
fortsatte det tariffpolitiske samarbeidet
som har utviklet seg de siste årene. Én lik
tariﬀavtale for alle i staten og kompensasjon for etterslep i 2005 var hovedkravene.
På vegne av nesten 100 000 statsansatte
krevde de at den faktiske lønnsutviklingen
i det statlige tariﬀområdet skal være på linje
med industrien.
Vår egen forbundsleder Monica Deildok
deltok i forhandlingene gjennom YS-Stat.
Utover i april ble kravene konkretisert, og
26. april kom kravet om en totalramme for
årets oppgjør på 4,75 prosent. Og fremdeles
holdt de tre hovedorganisasjonene sammen
i dette oppgjøret. Tilbudet fra staten var
imidlertid for dårlig. - Statens siste tilbud
var rett og slett en søknad om å få bryte
forhandlingene. Og den er nå innvilget, sa
forhandlingslederne Morten Øye i LO Stat,
Tore Eugen Kvalheim i YS Stat og Arne
Johannessen i Unio-stat.
Avhengig av når meglinga starter, vil en
eventuell konﬂikt i staten være et faktum i
slutten av mai, trolig 24. mai. BFs forbundsleder Monica Deildok så fram til meglinga:
- Det blir vanskelig, men vi får virkelig håpe
at vi kan oppnå enighet uten å måtte gå til
konﬂikt, sa hun.
I kommunesektoren startet lønnsforhandlingene opp 3. april med overlevering
av krav fra YS-K, som er YS sin seksjon for
kommunesektoren. For høgskolegruppene
krevde YS-K en heving av minstelønns-
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BFs forbundsleder Monica
Deildok følger lønnsoppgjøret i staten tett, og
ser fram til meglinga.
- Det blir vanskelig, men
vi får virkelig håpe at vi
kan oppnå enighet uten
å måtte gå til konflikt,
sier hun.

nivået med 22 000,-,
samt et prosentvis
generelt tillegg. YSK krever at ledere
skal tjene minst 20
000,- mer enn dem de leder, og de fremmer også krav om generelt tillegg og pott
til lokale forhandlinger.
Hanne Brunborg er Bibliotekar forbundets forhandler på kommunalt område.
Hun er også nestleder i YS-Kommune, og
dermed sentralt med i oppgjøret som angår
den største gruppen BF-medlemmer. Hun
kunne registrere ﬂere runder med tilbud og
krav, før Unio-kommune og LO Kommune
overraskende brøt forhandlingene en
dag før ”forventet”. KS valgte da å bryte
forhandlingene også med YS og Akademikerne, selv om disse mente det var grunnlag
for å forhandle videre. YS-Kommune hadde
da konkretisert kravene til en ramme på
4,75 prosent.
- Det er synd at partene ikke forholder
seg til løpet som er lagt, sa Hanne Brunborg
etter bruddet, og siktet til tidsplanen som
alle parter var enige om ved starten av årets
kommunale lønnsoppgjør. Nå er det altså
megling til og med 23. mai. Dersom dette
ikke fører fram, blir det streik i kommunal
sektor fra 24. mai, samtidig med staten.
I Oslo kommune, som er eget tariﬀområde, startet de opp årets tariﬀorhandlinger 4. april. Utover i april steg irritasjonen
hos arbeidstakernes organisasjoner over

kommunens krav om utvidelse av normalarbeidsdagen. Men først 28. april brøt YS
Kommune Oslo forhandlingene med Oslo
kommune. Bibliotekarforbundets forhandlere Stine Raaden og Thor Bjarne Stadshaug
var skuﬀet over tilbudene fra Oslo kommune, og sluttet seg til kommentarene fra
forhandlingsledelsen: - Arbeidsgiver har
overhodet ikke gitt tilbakemelding på våre
krav. Med det utgangspunktet er det ikke
grunnlag for videre forhandlinger, sier
forhandlingsleder for YS-K Oslo, Sveinung
Berger.
I tariﬀområdet NAVO, som gjelder våre
bibliotekarer i de statlige helseforetakene
(sykehusene), har forhandlingene en litt
annen rytme enn i stat og kommune. Deler
av forhandlingene var gjort unna da dette
nummeret av Bibliotekaren gikk i trykken,
men det gjenstod fremdeles viktige deler.
I alle tariﬀområder gjelder følgende:
Dersom det brygger opp til streik, vil BFs
tillitsvalgte og medlemmer ved de aktuelle
arbeidsplassene bli informert i god tid på
forhånd.
Vil du følge med på årets tariﬀoppgjør?
Sjekk BFs nettsider. De oppdateres fortløpende. •

God søkning til
bibliotekarstudiet i Oslo
TEKST & FOTO • Erling Bergan
Søkertallene for høyere utdanning er nå
klare. De viser at interessen for bibliotekarstudiet holder seg på samme nivå som i
fjor. Tallmaterialet som ble oﬀentliggjort
av Samordna opptak viser at Høgskolen i
Oslo har 324 primærsøkere til bibliotek- og
arkivstudiene. Av dette er 230 søkere til
bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap, mens 23 er søkere til årsstudium
i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Det
siste tilsvarer første år i bachelorstudiet. I
tillegg kommer altså 71 søkere til arkiv- og
dokumentbehandling, et deltidsstudium
som også tilbys av Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved
Høgskolen i Oslo.
Antall søkere til bibliotekstudiet alene
(bachelor og årsstudium) har til og med
gått litt opp siden i fjor, fra 235 til 253
primærsøkere. Antall søkere til bibliotekstudiet totalt (altså uansett om søkeren har
plassert studiet på første plass eller lenger
ned på listen sin), er i år på 919, mens det i
fjor var på 935.

kraftig økte interessen for førskolelærerAntall studieplasser på bibliotek- og
utdanning som trekker mye opp. Utdaninformasjonsstudiet er 120 på bachelor og
ningsområdet teknologi, ingeniørfag og
10 på årsstudium. Det er dermed tett opparkitektur er også øker med 10,7 %, noe
under to primærsøkere pr studieplass. Totalt
som må være gledelig i lys av debatten om
for all høyere utdanning i Norge, er det i år
realfagenes stilling i landet. Størst nedgang
2,1 primærsøkere pr studieplass. Selv om
har journalistutdanningene og mediefag.
bibliotekstudiet de siste årene altså har holdt
Men også estetiske fag, kunst- og musikkfag
stillingen i forhold til andre studietilbud, er
viser tilbakegang.
søkerantallet noe lavere enn for årene 2003
Søkning til bachelorstudiet i dokumentaog 2002. Men det er høyere enn for 2001.
sjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø
Samordna opptaket hadde pr april 2006
går kraftig tilbake, fra 28 primærsøkere i
registrert rundt 93 500 søkere til høyere
fjor til 18 i år. Det er 25 studieplasser ved
grunnutdanning i Norge, en nedgang på
dette studiet. •
2,7 prosent fra 2005. Dette er første gang
på 2000-tallet at
det er registrert
en nedgang i søkertallet. Lærerutdanningene har
størst framgang i
antall førsteprioritetssøkere med
14,6 %, og da er
det spesielt den
7. – 9. juni 2006

Bibliotekarforbundets
forhandlingskurs

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

Dekan Øyvind Frisvold ved Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo har ingen grunn til bekymring over årets søkertall. Nå
gjenstår å se hvem disse søkerne er…

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.

Bibliotekaren 5/2006

| 5

Skal vi lykkes som en del av LMS-systemene, må vi være integrert i læringsplattformen og samarbeide tett med undervisningspersonalet. Det er bare
på den måten biblioteket kan bli en del av den pedagogiske virksomheten,
er en av lærdommene Torhild Larsen og Else H. Norheim ved Høgskolen i
Østfold har trukket, etter et tankevekkende prosjektarbeid.

Biblioteket inn i læringsplattformen
Prosjektet AGD – Aktiv GruppeDeltakelse – og bibliotekets integrering
i høgskolens læringsplattformer (LMS)

TEKST • Torhild Larsen
leder ved HiØs bibliotekavdeling i Sarpsborg, og
• Else H. Norheim
bibliotekleder ved
Høgskolen i Østfold

Innledning
Elektroniske læringsplattformer tas i
bruk ved undervisningsinstitusjoner på alle
nivåer. For biblioteket er dette en ny arena
for bibliotekundervising og informasjon
om tjenester. Biblioteket bør være en del
av læringsplattformen for å være involvert
i den pedagogiske virksomheten og for at
elevene/studentene lettere kan ﬁnne frem
til bibliotekets ressurser ved oppgaveløsning
og i studiet for øvrig. Ved Høgskolen i Østfold brukes nå LMS-systemet Blackboard.
Biblioteket er i dag involvert i en rekke kurs
både ved ingeniørutdanningen, helse- og
sosialfag og lærerutdanningen. Vi bygger
på erfaringer som er gjort tidlig i prosessen,
spesielt ved integrering i prosjektet Aktiv
Gruppedeltakelse på nettbasert videreutdanning i Produkt- og Forretningsutvikling
og Innovasjonsteknikk (AGD).

Tidlige erfaringer
Bibliotektjenesten ved Høgskolens
avdeling for ingeniørutdanning har vært
integrert i LMS-systemer siden 2000. Det
startet med Ingeniørutdanning for personell
i forsvaret (IPIF), som var fjernundervisning
for vernepliktige og ansatte over hele landet.
Det neste var et videreutdanningskurs for
lærere, instruktører etc.: Nettbasert læring
og undervisning (NBU). Biblioteket har også
vært integrert i et fag for 1. klasse ordinære
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ingeniørstudenter: Kommunikasjon, miljø
og kjemi (KMK).
Biblioteket har vært aktivt inne i kursrommene med forelesninger og oppgaver
og har deltatt i diskusjonene. Oppgaver i
informasjonssøking har blitt evaluert på
linje med andre oppgaver i kurset. I faget
Kommunikasjon, miljø og kjemi ble biblioteket høsten 2002 tildelt hele modulen for
prosjektarbeid. Dette betydde at biblioteket
var eneste lærer i denne modulen, med
ansvar for å lage oppgaver og rette dem.
Vi gikk her langt utover den tradisjonelle
rollen med bibliotekundervisning. Det viktigste var at oppgavene var obligatoriske og
at disse var med i mappevurderingen.

AGD – Aktiv gruppedeltakelse
på nettbasert videreutdanning i
produkt- og forretningsutvikling
og innovasjonsteknikk
Biblioteket ble en del av prosjektet Aktiv
gruppedeltakelse på nettbasert videreutdanning i produkt- og forretningsutvikling
og innovasjonsteknikk (AGD) i 2003. Pro-

sjektet var basert på ﬂeksibel prosjektbasert
læring i grupper etter prinsippet ”learning
by doing”. Learning Management Systems
skulle brukes for kursgjennomføring.
Gruppearbeid og nettbasert prosjektstyring
ble satt i fokus og det skulle være mulig å
gjennomføre slikt arbeid på ulike tidspunkter og steder.
Det ble tilbudt kurs innen produkt- og
forretningsutvikling og innovasjonsteknikk. Hvert kurs telte 12 studiepoeng.
Kursene var et samarbeidsprosjekt mellom
ﬂere høgskoler innen Norgesnett for innovasjon og virksomhetsutvikling. Målgruppen var ansatte ved norske høgskoler og
videregående skoler. Prosjektet ble tildelt
midler fra SOFF – Sentralorganet for
ﬂeksibel læring i høgre utdanning (senere
Norgesuniversitetet).
I alt ble det avholdt 3 kurs
• Produkt- og forretningsutvikling
(pilot, våren 2003)
• Innovasjonsteknikk ( høsten 2003)
• Produkt- og forretningsutvikling
(våren 2005)

Læringsplattform (Fra Wikipedia)
LMS (Learning Management System), eller læringsplattform på norsk, er et system
for organisering av brukere og e-læringsinnhold. I tillegg inneholder LMSene gjerne
meldingssystemer for kommunikasjon mellom brukerne, importmuligheter gjennom SCORM.
LMSer blir gjerne markedsført som pedagogiske instrumenter, men det er den
faktiske bruken som utgjør det pedagogiske. Et LMS er bare skallet rundt læringsaktiviteten, og er derfor ikke pedagogisk per se.
Det ﬁnnes svært mange ulike systemer å velge mellom, både fremstilt av norske
og utenlandske produsenter. •

Illustrasjonsfoto (fra Høgskolen i Bodø): Erling Bergan

Bibliotekets rolle
Full integrering av biblioteket under
hele kurset ble satt som mål, og biblioteket
ble nevnt spesiﬁkt i prosjektbeskrivelsen:
Under resultatmål sa man at AGD-prosjektet skulle bidra til å øke bruken av biblioteket som en naturlig del av undervisningen.
Det ble slått fast at prosjektets resultater
skulle måles på blant annet endringen i
bruk av biblioteket som ressurs ved fagfeltet
”Innovasjon og virksomhetsutvikling”. Som
et av strategipunktene nevnes at
Prosjektgruppen bidrar til måloppnåelse ved … - å involvere bibliotek og it-drift
ressurser gjennom hele prosjektet
Biblioteket var derfor aktivt med fra
planleggingsstadiet. Styringsgruppe for
prosjektet besto av 8 personer fra faglig
personale, 1 fra IT-teknisk personale og 2
fra biblioteket.
Biblioteket var på dette kurset integrert
i læringsplattformen med forelesninger,
lenker og oppgaver. Det ble også bestemt at
bibliotekoppgavene søking/informasjonsinnhenting og referanseteknikk skulle med
i evalueringen.
Vi hadde varierende erfaringer fra disse
kursene, og det var først på det siste kurset
vi lyktes fullt ut med integrering av bibliotekets tjenester.
Produkt- og forretningsutvikling (2003)
Vi prøvde ut en pilot i kurset ”Produktog forretningsutvikling” våren 2003. I
tillegg til bibliotekundervisning for kursdeltakerne var to fra biblioteket med som

observatører på kurset. Det var nyttig å lære
arbeidsformen, bli kjent med deltakerne og
få en helhetlig forståelse av kursets innhold
og deltakernes problemstillinger.
Forelesning i informasjonssøking på
en av samlingene avslørte stort behov for
bibliotek-/søkekunnskaper. For eksempel
ble det stilt spørsmål om man måtte lese
faglitteratur på engelsk.
Deltakerne på kurset skulle utvikle et
produkt eller en forretningsidé. Biblioteket
utførte litteratursøk/patentsøk for gruppene i forbindelse med at de skulle skrive
sine prosjekt.
Kursledelsen hadde valgt prosjektstyringsverktøyet PhpCollab – dette fungert ikke godt, verken for biblioteket eller
kurset for øvrig.
Vi ﬁ kk en del nyttige erfaringer å ta
med oss videre – og det understrekes at det
er spesielt nyttig å lære arbeidsformen på
denne type kurs.
Innovasjonsteknikk
Det neste kurset var Innovasjonsteknikk
høsten 2003. Dette var mindre vellykket
sett fra bibliotekets side. Vi opplevde at
biblioteket ble tildelt ugunstig tidspunkt
for undervisning og at vi ikke ble godt nok
integrert. Vi sto også overfor utfordringer
i forhold til kursledelse.
Produkt- og forretningsutvikling (2005)
Det siste kurset var ”Produkt- og forretningsutvikling” og ble kjørt våren 2005.
På det tidspunktet ble Blackboard tatt

i bruk som læringsplattform og biblioteket
var fullt integrert.
Bibliotekets forelesninger ble lagt ut i
Blackboard. Her lå også linker til elektroniske ressurser og bibliotekets hjemmeside.
Deltakerne var fordelt på høgskoler og videregående skoler, og mange var glad for å
kunne få tilgang til så mange databaser.
Forelesninger på første samling inneholdt informasjonsinnhenting, kildehenvisning og referansebruk. Det ble ikke gitt
egne søkeoppgaver av biblioteket, men
deltakerne måtte i sin prosjektoppgave vise
hvordan de hadde søkt i vitenkilder for å
kunne ferdigstille rapporten. På samme
måte måtte de vise at de hadde lært prinsippene for referanseteknikk.
Biblioteket var med i evalueringen av
rapporten for informasjonsinnhentingsdelen og referanselisten. Dette telte 10-20 %
ved karaktersettingen. Biblioteket opplevde
det siste kurset som meget vellykket i forhold til egen rolle.

Erfaringer
– sett fra prosjektleders ståsted
Prosjektleder, høgskolelektor Gunnar
Andersson ved Høgskolen i Østfold, sier
dette om AGD-kursene og bibliotekets
integrering:
AGD er et i rekken av flere prosjekt
med støtte fra NUV med utgangspunkt i en
liten tverrfaglig gruppe av faglig personale
(lærerutdanning og ingeniørutdanning), ITteknisk personale og biblioteket. Erfaringene 
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 fra tidligere utviklingsprosjekt var førende
for tema og problemstillinger i utviklingsarbeidet. Det ble fra starten av lagt vekt på
å nyttegjøre seg kunnskap, ferdigheter og
tjenester fra biblioteket i prosjektet. Dette
er synlig i både resultatmål, aktiviteter og
organisering av prosjektet. Dette eksplisitte
samarbeidet mellom det faglige personalet
og biblioteket var også viktig for tildelingen
av midler til prosjektet fra NUV.
Som beskrevet tidligere var prosjektet
basert på tre kurs innen studiet Innovasjon
og virksomhetsutvikling; Produkt- og forretningsutvikling og Innovasjonsteknikk. Det
var ulike kursansvarlige for de tre kursene
noe som påvirket gjennomføringen av de
planlagte aktiviteten i stor grad. Det ble
også testet ut ulike tekniske løsninger for
samhandling over nettet i de tre kursene.
Erfaringene fra de tre kursene er ulike.
Det ble veldig tydelig at et godt samarbeid
og føringer i prosjektet om involvering av
biblioteket alene ikke er nok. Den enkelte
kursansvarlige var nøkkelen til suksess. Der
bibliotekets bidrag ble holdt utenfor den faglige konteksten ble utbyttet for studentene
redusert. Bibliotekets rolle må forankres
og organiseres tett sammen med det faglige
innholdet for å fungere optimalt. Men der
dette fungerte var tilbakemeldingene og evalueringen fra studentene meget positive.

Prosjektgruppa og styringsgruppa for
AGD var veldig bevisst på bibliotekets ressurser og roller. Men vi undervurderte i
første omgang utfordringene knyttet til det
å forankre bibliotekets samarbeid hos den
enkelte lærer. Der dette samarbeidet var forankret opplevde vi meget gode resultater og
tilbakemeldinger fra både faglig personale
og studenter.
Erfaringer fra dette prosjektet er tatt
med videre og vært viktig for hvordan vi
legger opp bibliotektjenestene også for avdelingens ordinære kurs. Dette er synlig både
i hvordan dette er integrert i kursstøtten
på læringsplattformen vår og i den tradisjonelle klasseromsundervisningen (kurs i
litteratursøk og referanseteknikk).

Erfaringer
– sett fra bibliotekets ståsted
Prosjektledelsen og biblioteket er samstemte i sin vurdering av nytteeﬀekten av
dette samarbeidet.
Vi ser her et eksempel på at samarbeid
med faglig personale er helt avgjørende
for en vellykket integrering av biblioteket i øvrig undervisning. Vår viktigste
erfaring er at skal vi lykkes som en del av
LMS-systemene, må vi være integrert i
læringsplattformen og samarbeide tett med
undervisningspersonalet. Det er bare på

den måten biblioteket kan bli en del av den
pedagogiske virksomheten. Vi legger dette
til grunn for vårt utviklingsarbeid i forhold
til LMS-systemer.
Det er ingen tvil om at biblioteket ved
Høgskolen i Østfold har styrket sin rolle
på institusjonen ved å være med på disse
kursene. Det var våre første erfaringer med
å være inne på en læringsplattform, og det
har bidratt til at det nå er full aksept for
at biblioteket har en naturlig plass også i
undervisningsprogram hvor LMS-plattform brukes. Biblioteket er nå med i de ﬂeste
kurs som kjøres via Blackboard.
Vi kan stille spørsmålet om deltakerne
på kursene innen produktutvikling og innovasjonsteknikk hadde klart seg like godt
uten bibliotekets integrering og bibliotekets
forelesninger. Det var viktig å søke etter
patenter, behovet for informasjon utover det
var varierende. Det er viktig å merke seg at
undervisningen i referanseteknikk på det
siste kurset engasjerte deltakerne mer enn
litteratursøking. Vi opplever også en stor
økning i interessen for referanseteknikk
blant høgskolens ansatte og studenter.
Dette har sammenheng med kompetansereformen, nye eksamensformer og hyppig
oppgaveskriving. •

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!

-navnet på god service
Pettersvollen 3, Postboks 9102, 3006 Drammen Tlf: 3288 7010 Fax: 3288 5855 www.bibliotekservice.no
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Nye roller i digitalalderen
”Behövs våra bibliotek i framtiden? Det sker nästan 13 miljoner färre
boklån än 1980! Världsbokdagen står inför ett avskaﬀande i Sverige,
också det ett tecken i tiden”, skriver nettstedet ComputerSweden. De
viser til at nettet i stor utstrekning allerede har tatt over bibliotekets
funksjon som informatør. Men artikkelforfatteren avviser at bibliotekarene er en utdøende yrkesgruppe: ”Bibliotekspersonalen har varit
snabba på att ta till sig den nya tekniken och använda den kreativt,
inte minst för att de får en möjlighet att slippa de tråkiga momenten
i yrket och inrikta sig på mera kvaliﬁcerade uppgifter. Deras jobb är
inte längre enbart att mekaniskt tillhandahålla tryckta skrifter.”
Katriina Byström, prefekt för Bibliotekshögskolan i Borås, ser
optimistisk på framtiden for sine studenter. Hun poengterer at det
er lenge siden boken var i fokus: - I dag är det innehållet som är det.
Begrepp som content management och information architecture är
intressanta för oss. Studenternas tränas bland annat i att arbeta med
strukturering och organisering av den digitala information som ﬁnns
och skapas i olika verksamheter, bland annat företag, sier hun.
- Det ﬁnns inte längre någon ”bibliotekarieutbildning”. Dagens
studenter tar en akademisk examen med ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap, oppsummerer leder Johannes Rudberg i det
svenske Bibliotekarieförbundet til nettstedet ComputerSweden. •

. 9 ( % 4 % 2 / ' 4 ) , " 5 $ 6± 2 % .    
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Mangler faglig profil
Brukerne av de danske forskningsbibliotekene anvender generelt
ikke biblioteksdatabaser i forbindelse med utvelgelse av litteratur.
Bibliotekets ansatte oppfattes som kompetente i forbindelse med
å fremﬁnne litteratur, men brukerne oppfatter medarbeiderne
som travle og lite imøtekommende.
Dette er noen av resultatene fra en undersøkelse utarbeidet
av Det kongelige Bibliotek, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus,
Syddansk Universitetsbibliotek og Statsbiblioteket. Rapporten
”Det hybride bibliotek set med brugernes øjne” kan du laste ned
på DEFFs webside www.deff.dk.
Resultater fra undersøkelsen viser bl.a. at brukernes strategi
for å velge ut litteratur er anbefalinger fra kollegaer, veiledere
eller medstudenter, litteraturlister og referanser fra allerede kjent
materiale, og ulike nettjenester som for eksempel Google. Det ser
ikke ut til å være vanlig å velge litteratur ved bruk av biblioteksbasen eller bibliotek.dk.
De travle bibliotekansatte oppfattes også å mangle faglig proﬁ l. Brukerne etterspør personale som forstår faget deres, hvis de
skal dras inn i den fasen hvor brukerne velger ut litteratur. I dag
oppfattes de ansatte i høy grad som mest kompetente til å assistere
i fasen hvor allerede valgt litteratur skal ﬁnnes fram. •

,AST NED .YHETSAVIS PÍ
WWWBSEUROBIBNO

.Y5̢͝ȐVȞTǑW̨T
KOMMER  MAI

Fagkunnskap og bibliotekfag
Leif Lørring, rektor ved Danmarks Bibliotekskole, skriver tankevekkende om utvikling av de danske bibliotekutdanninger i siste
nummer av DF-revy 3/2006, og avslutter slik: ”Men man kan ikke
komme uden om, at der kan opstå et problem, når et forskningsbibliotek ønsker at ansætte en person med dybe faglige kompetencer
inden for et relativt snævert område. Sådan et job opslås typisk
meget sjældent, måske en gang hvert 25. år – måske aldrig. I sådanne
tilfælde forekommer det hensigtsmæssigt at ansætte en fagperson
på bachelorniveau eller derover og efterfølgende kombinere denne
baggrund med en masteruddannelse (godt 2 år på deltid) i biblioteksog informationsvidenskab. Det er bl.a. sådanne problemstillinger,
biblioteksskolens masteruddannelse er skabt for at løse.”

$ITT BILIOTEKVAREHUS

WWWBSEUROBIBNO

Bibliotekaren 5/2006

| 9

Den som leter...

Og hvem er vinneren?
Veien til seier i søkemesterskapet er brolagt med vertikale søk.
Meningene om søkemotorene er ofte sterke. Mange mener at kampen om hvem
som er best allerede er avgjort. På børsen vinner Google med stadig stigende
aksjekurser. De har nå en markedsverdi på drøyt 850 milliarder kroner.

D e t e r i nt e r n e t tannonsene som har
sendt Google-aksjene
mot nye høyder. Netta n non sen er og så
en av grunnene til
at Google vil vi skal
bruke Google.no og
i k ke G o o g le.com,
fordi det er på .no
de selger sine norske
annonser. Det er på
Google.com vi ﬁnner
TEKST • Wenche Lund
de nyeste produktene
Leder for faktaredaksjonen
i betaversjon. Bare det
Stavanger Aftenblad
siste halvåret har det
dukket opp en rekke
nye søkefunksjoner og
tjenester. Sjøl om også Yahoo og MSN kommer med nye produkter
henger de ikke med på Google sitt utviklingstempo. I november
2005 kom Google Base (http://base.google.com/base/search?),
en ny søkemotor for netthandel, der brukerne sjøl kan legge inn
gratis rubrikkannonser. Den er enda bare ute i betaversjon. Det er
en tjeneste som kan bli farlig konkurrent for avisene og tjenester
som Finn.
Google Base er en bekreftelse på at utviklingen går mot det
som Danny Sullivan i ”SearchEnginesWatch” kaller vertikalt søk i
motsetning til det horisontalt søk. I det horisontale søket forholder
brukerne seg til et søk som går bredt ut og ikke har noen annen
avgrensing enn søkeordene brukeren taster inn. Men et vertikalt søk
holder seg innfor en tematisk avgrensning. Det er søkemotoren som
gir brukeren hjelp til å sortere og avgrense søket. Avgrensningen kan
her være ﬁltype som bilder, eller det kan være tema som forskningsmateriale eller fotball og bilstoﬀ. Vi har allerede i dag Kvasir sitt
nyhetssøk, eller Sesam sitt personsøk. Google Scholar kjenner de
ﬂeste, den har i det siste fått egen alert-tjeneste. Danny Sullivan
mener vi bare er i starten av en slik vertikal eller temamessig
avgrensing. På Yahoo kan vi avgrense til lyd- og video-søk. Bloggsøk
ﬁnnes og mulig for netthandel har de ﬂeste søkemotorer. I framtiden kan den temamessige avgrensning like godt komme som et
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Google Finance: Pan Fish ASA

http://finance.google.com/finance?cid=671162

Sign In

Fjord1

Search

e.g. "Google", "Cars", "AAPL"

Pan Fish ASA

(Public, OSL:PAN)

News

Company Summary
Pan Fish ASA is active within the fisheries industry. The
Company is engaged in the farming, processing and
sale of salmon and related processed products. Its
range of products includes fillets, smoked salmon, raw
spiced salmon, skinless and boneless portions for
institutional kitchens and ready-meals for supermarkets.
Pan Fish ASA is operational internationally through six
principal subsidiaries: Pan Fish Norway, Pan Fish
Scotland, Pan Fish Canada, Pan Fish Faroes, Pan Fish
France and Pan Fish Japan. The Company is
headquartered in Stavanger, Norway.

Pan Fish ASA agreed to acquire Fjord Seafood ASA

Company Facts

TV2 Nettavisen - 6 Apr 2006

2005 Revenue (NOK):

1.97B

Net Profit Margin:

6.00%

Operating Margin:

9.18%

Return on Average Assets:

3.44%

Return on Average Equity: 12.39%
2005 Employees:

Baystreet.ca - 10 Apr 2006
Pan Fish increases Fjord Seafood stake to 57.7 pct,
plans bid for whole...
Forbes - 10 Apr 2006 - Related articles »
Pan Fish chief hits at Commission over Scots, Irish
influence

Fishupdate.com - 6 Apr 2006
PAN - CLARIFICATION REGARDING FILING FROM
FJORD SEAFOOD

Fjord Seafood says informed of bid from Pan Fish but has
no further...

Forbes - 5 Apr 2006
PAN - PAN FISH ASA HAS SIGNED NEW LOAN
AGREEMENT

TV2 Nettavisen - 27 Mar 2006

2,135

Grimmergata 5
Alesund, 6002
NOR

PAN - INCREASE IN NUMBER OF LISTED SHARES

TV2 Nettavisen - 27 Mar 2006

+47-70116100 (Phone)

Pan Fish seeks to own up to 25 per cent of Norwegian
licensed biomass

http://www.panfish.com/

WebWire (press release) - 20 Mar 2006

Site links: Investor Relations, Corporate History/Profile

Related Companies
Sector: Consumer/Non-Cyclical >
Industry: Fish/Livestock

More News »

Management
Gabriel Smith >

Chairman of the Board

Atle Eide >

Chief Executive Officer,
Director

Category: Food, Beverage and Agriculture > Agriculture
Leroy Seafood Group ASA
Domstein ASA

Trine Saether Romuld > Chief Financial Officer, Vice
President

Fjord Seafood ASA

Therese Log Bergjord > Vice President Commercial
and Marketing

More Resources

Blog Posts

Discussion Group - Google Finance

Picking between home equity loan and HELOC

Admin - Mar 27, 2006
PAN - PAN FISH ASA HAS SIGNED NEW LOAN
AGREEMENT TV2 Nettavisen, Norway - 11
hoursago The new loan facility will replace existing
interest bearing operational debt
Equity Loan Secrets
AZN2.6 million finance fraud disclosed in municipalities
last year ...

Admin - Mar 7, 2006
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Google Finance er en tjeneste som imponerer. Her resultatet av søk på det norske
selskapet Pan Fish. Informasjonen er sortert i greie blokker.

valg etter at du har gjort søket ditt.
Google Finance er enda en vertikal tjeneste som imponerer.
Gjør et søk på et av de norske børsnoterte selskapene og du får
opp en side som ikke bare viser børsutviklingen, men som på en

Google Help : Cheat Sheet

http://www.google.com/help/cheatsheet.html

Google Help : Cheat Sheet
OPERATOR EXAMPLE

FINDS PAGES CONTAINING...

vacation hawaii

the words vacation and Hawaii .

Maui OR Hawaii

either the word Maui or the word Hawaii

"To each his own"

the exact phrase to each his own

virus –computer

the word virus but NOT the word computer

Star Wars Episode +I

This movie title, including the roman numeral I

~auto loan

loan info for both the word auto and its synonyms: truck, car, etc.

define:computer

definitions of the word computer from around the Web.

red * blue

the words red and blue separated by one or more words.

I'm Feeling Lucky

Takes you directly to first web page returned for your query.

CALCULATOR OPERATORS

MEANING

TYPE INTO SEARCH BOX

+

addition

45 + 39

-

subtraction

45 – 39

*

multiplication

45 * 39

/

division

45 / 39

% of

percentage of

45% of 39

^

raise to a power

2^5
(2 to the 5th power)

ADVANCED OPERATORS

MEANING

WHAT TO TYPE INTO SEARCH BOX (& DESCRIPTION OF RESULTS)

site:

Search only one
website

admission site:www.stanford.edu
(Search Stanford Univ. site for admissions info.)

[#]…[#]

Search within a
range of numbers

DVD player $100..150
(Search for DVD players between $100 and $150)
Olympics date: 3
(Search for Olympics references within past 3 months; 6 and
12-month date-restrict options also available)

date:

Search only a
range of months

safesearch:

Exclude adult-content

safesearch: sex education
(Search for sex education material without returning adult sites)

link:

linked pages

link:www.stanford.edu
(Find pages that link to the Stanford University website.)

info:

Info about a page

info:www.stanford.edu
(Find information about the Stanford University website.)

Related pages

related:www.stanford.edu
(Find websites related to the Stanford University website.)

related:
GOOGLE SERVICES

URL

DESCRIPTION

Google Images

images.google.com

Find images related to your search term.

Google News

news.google.com

Read the most up-to-date news stories about your search term.

Froogle

www.froogle.com

Find sites selling the exact product you're looking for.

Google Groups

groups.google.com

Usenet discussion group archive dating back to 1981.

catalogs.google.com

Search hundreds of online catalogs.

Google Labs

labs.google.com

Test-drive potential future Google products and services.

Blogger

www.blogger.com

Start your own online journal (or 'blog') with this free
self-publishing service.

Google Catalogs

©2005 Google

1 of 1
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Googles jukselapp for avansert søk: Cheat sheet er grei å ha.

oversiktlig måte sorterer informasjonen i greie blokker, økonomi,
nyheter, blogger, styreinformasjon. Det er elegant gjort. Stoﬀet skal
komme fra både fra åpne kilder og betalingstjenester som Reuters.
At Finance i tillegg ser ut til å huske søkene dine og komme opp med
lister på selskapene du har gjort søk på tidligere, er en bekreftelse
på at dette er en tjeneste som skal brukertilpasses. Tjenesten skal
skreddersys slik at du holder deg til Google.
En vertikal nyhet fra Yahoo er reisesøketjeneste ”Farechase” som
skanner ﬂyselskaper og hoteller for tilbud og gir deg en oversikt over
de billigste tjenestene. Den er også et eksempel på at søkemotorene
går inn i det som tidligere var spesialtjenester for andre selskaper.
En test gav en grei oversikt på ﬂypriser også ut i fra Stavanger,
riktignok i dollar.
Det er neppe en tilfeldig at de vertikale tjenestene stadig utvikler
seg mot markeder det ligger mye inntjening i, som reiser og fotball.
Søketjenestene er kommersielle selskaper som også har økonomisk
mål med i sin utviklingsstrategi.
Et alternativ til de vertikale avgrensningene er det avanserte
søket. Det kan og være greit å lære seg en del av kommandoene i
avansert søk. En av mine hyppigst brukte kommandoer er ”site:”,
dvs. søk på en bestemt side etter informasjon. Søk på ”site:uio.no
trilobitt” gir stoﬀ om trilobitter fra Universitetet i Oslo sine sider.
Vil du ha en rask oversikt over greie søkeavgrensninger på for eksempel Google, sjekk denne siden: http://www.google.com/help/
cheatsheet.html.
Er du ikke fornøyd med resultatet prøv en annen søkemaskin, i
følge en ny engelsk undersøkelse gjort av ”Harvest Digital” brukte
bare 24 % av nettbrukerne kun en søkemotor, så kanskje ikke Google
helt har seieren i boks likevel. •

Å ringe Xtra personell er den raskeste og
enkleste måten å få tak i dyktige medarbeidere på. Vi er tilgjengelig 24 timer i
døgnet, og du er garantert tilbakemelding på
forespørsel innen én time. Xtra personell har
en stor kandidatdatabase, og gode forberedelser sikrer rask levering. Prøv oss neste
gang du trenger dyktige folk! www.xtra.no

Xtra personell 02360
Oslo • Bergen • Trondheim • Stavanger
Porsgrunn • Drammen • Kristiansand • Lillehammer
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Vi gratulerer bibliotekene i
Vestfold med valg av Samsøk

®

Færder Fyr- et kjent syn på Vestfoldkysten

© Pål Hermansen/Samfoto

Nå har også bibliotekene i Vestfold blitt tilgjengelig i Samsøk, og en egen variant av Samsøk blir lagt
ut for publikum.
Bibliotekbrukerne i Vestfold får med dette lettere tilgang til de samlede bibliotekkatalogene i fylket,
og kan utnytte transportordningen som er etablert mellom bibliotekene.
Regionalt Samsøk er nå etablert i Akershus, Hedmark, Oppland, Telemark og Vestfold. Fra nettsiden
http://samsøk.no finner du også Samsøk i Husbankens kataloger og i norske bildebaser.
Samsøk® – et godt hjelpemiddel for regionalt samarbeid!

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

Ledelse

Ambisiøs kvinne med
lederegenskaper søkes
Igjen er det en ny jobb ledig. Denne gangen
er det en lederstilling som skal besettes. I
et kvinnedominert yrke skulle man tro at
det var mange jenter som hadde lyst på en
lederstilling. Sultne jenter med ambisjoner
og som vil noe.
TEKST • Anne Torill Stensberg Lura,
Avdelingsleder,
Stavanger bibliotek
Det er disse jentene jeg vil skal søke på
lederstillingen. På vanlige bibliotekarstillinger er det mange søkere på stillingene om
dagen. Her er det lett å få kvaliﬁserte søkere,
særlig hvis det er en ordinær stilling med
tradisjonelle bibliotekaroppgaver.
Jeg tar en uformell runde i min egen
personalgruppe først. Kanskje noen der
kan tenke seg en utfordring? Kompetanse
er det nok av. Mange ﬂinke damer med bred
erfaring fra ulike bibliotekmiljøer, i tillegg
til bibliotekarutdanning har de ﬂeste ﬂere
fag fra universiteter og høyskoler.
Jeg ﬁ kk ikke et eneste napp. Jeg blir
nedslått, for det er på en måte mitt ansvar
det også, å utvikle lederemner i organisasjonen.
Jeg setter meg på kontoret. Bildet av
smilende unger fra sommerferien i fjor står
på pulten. Begge er i barnehage og skole i
dag. Innerst inne vet jeg hva dette handler
om. Det handler ikke om kompetanse
og erfaring eller jakten på ambisjoner.
Kvinnene er ute etter noe annet. Mange
kvinner realiserer seg gjennom andre ting

enn jobb og karriere. En ansvarsfull stilling
i et spennende faglig miljø er ikke samtaletema blant mange kvinner. Her handler det
om mye annet.
”Jobber du fullt?” Dette enkle lille
spørsmålet handler i all sin enkelhet om hva
slags stillingsstørrelse jeg har. I virkeligheten ligger det mye mer i dette spørsmålet.
Her er en liste over lignende spørsmål
som handler mye om det samme:
1. Går ungene fullt i barnehagen?
2. Går ungen din 60% eller 100% i SFO (jeg
har forresten hørt at SFO-tilbudet på den
skolen der er så dårlig…)
3. Du skal vel ikke jobbe i romjula?
4. Er faren barnevakt i kveld?
Dette handler om hva som forventes av
meg som kvinne. I et samfunn der folk har
mer fritid og mer penger mellom hendene,
må jeg mye mer aktivt stå for det valget jeg
har gjort å jobbe i en lederstilling. Jeg må stå
for at ungene er i barnehage (fullt) og SFO
(fullt) for at jeg skal jobbe…fullt.
Det er heller ikke menn som stiller disse
spørsmålene. Det er kvinnene. Det er hos

de samme kvinnene som jeg går ut og spør
om de vil ha en lederstilling.
Hva er så løsningen? Går det an å møte
kvinnene og deres behov?
Mange arbeidsplasser burde arbeide
mer med å få til ordninger med tilpasset
arbeidstid, fleksitid og hjemmekontorløsninger. Dette burde være ordninger
arbeidsgiveren burde stille opp på. Redusert arbeidstid burde også være mulig for
ledere. Her burde også fagforeningen være
med å stille opp for å få til gode løsninger
på arbeidsplassen.
Mitt spørsmål til en annen leder som
jeg vet har små barn vil være: Hva slags
hjemmekontorordning har du?
Dette er den virkelige verden.
Jeg forteller at jeg jobber fullt, men
skjønner at jeg ikke kan snakke så mye jobb
og utfordringer med denne personen. •
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Norske biblioteksfetisjister
under kenyanske forhold
Vi er hjemme i Norge etter fem uker i Kenya. Opplevelsene har stått i kø:
Vi har vært månedens attraksjon i slummen, danset med masaier, sett
dyrene i Afrika og deltatt på årsmøte i den kenyanske bibliotekforeningen
der vi nøt champagne til bokformet blå kake. Nam.

TEKST • Sunniva Evjen, Anne Karine
Sandberg, Kim A. Tallerås
FOTO • Unni Knutsen
Masterstudenter i bibliotekog informasjonsvitenskap,
Høgskolen i Oslo
I denne artikkelen prøver vi å oppsummere
noen av de inntrykkene vi sitter igjen med.
Vi har kanskje ikke landa helt etter fem uker
i utlendighet, men noen reﬂeksjoner har vi
likevel gjort oss, selv om helhetsinntrykket
ennå må vike for enkeltobservasjoner.

Any volunteers?
I norsk biblioteksektor har frivillig arbeid
vært en kilde til frustrasjon og debatt. Vi
kan vanskelig holde frivillighet i Norge
opp mot frivillighet i Kenya, til det er de
økonomiske rammevilkårene for ulike. Men
fra et bibliotekfaglig ståsted er det likevel
vanskelig å se bort fra noen av de åpenbare
problemene som ligger i mangelen på fagutdannet arbeidskraft i et bibliotek.
SIDAREC-biblioteket er i stor grad basert på frivillig arbeid, i tillegg til at noen
”fulltidsansatte” får litt lønn. Bibliotekaren,
Gladys Gitongo, var et eksempel på det. Da
hun var nyutdannet hadde hun få jobbmuligheter, og hun valgte å jobbe for SIDAREC
– for å få erfaring og som en midlertidig
løsning. En uke før vi reiste fra Nairobi ﬁkk
Gladys fast jobb på et universitetsbibliotek. Hun sluttet på dagen, og med henne

14 |

Bibliotekaren 5/2006

forsvant fagpersonen i biblioteket. Selv om
SIDAREC ønsker å få tak i en ny bibliotekar så snart som mulig, vil det alltid være
en overhengende fare for å miste denne til
bedre betalte jobber.
Men trenger SIDAREC-biblioteket en
fagutdannet bibliotekar? Ikke nødvendigvis. MYSA-bibliotekene i Mathahare
i Nairobi er basert på frivillig innsats og
fungerer godt i lokalmiljøet. Gjennom
Unni Knutsens intensive katalogiseringsopplæring har SIDAREC fått nye katalogisatorer i bibliotekstaben – opplagte
talenter, i følge henne selv. Men selv ikke
den ypperste av pedagoger kan skape bibliotekarer på en drøy uke (heldigvis, tenker
man nok på Høgskolen i Oslo). Og det er
en av grunnene til at vi ser et klart behov
for en fagutdannet bibliotekar i SIDARECbiblioteket. Det bør være et mål å sikre at
det ﬁ ns en fagperson lokalt, spesielt når
store deler av samlingen ennå ikke er katalogisert, og mye av det bibliotek tekniske
arbeidet gjenstår. En bibliotekar har
imidlertid mye mer å tilføre enn tekniske
ferdigheter i kunnskapsorganisasjon, som
bok- og mediekunnskap, kunnskap om hva
det vil si å drive et bibliotek, formidling,
veiledning m.m. Å ha en fagperson present
handler også om ha kunnskapsoverføring
og kontinuitet i biblioteket. I et bistandsperspektiv kalles dette gjerne bærekraft.
Vår erfaring med SIDARECs frivillige er
at de er ressurssterke, unge mennesker
med stor lærevilje- og evne, og nettopp

derfor mener vi en bibliotekars faglige
korrektiv og innspill bør ha en plass i dette
biblioteket.
Frivillighet har sin misjon, både i
Bærum og i Nairobi. Men siden de frivillige
ofte mangler nødvendig fagkunnskap
kreves det opplæring og veiledning før og
under arbeidet. Vi merket problemene med
ufaglærte i biblioteket da vi jobbet sammen
om praktiske oppgaver. Alfabetisering av
skjønnlitteraturen var for eksempel ikke så
ukomplisert som vi gikk ut fra på forhånd,
og Mac/Mc-problematikken gjorde at vi
måtte gå noen ekstra runder i alfabetets
irrganger. Antologier, bøker med f lere
forfattere, samt personnavn som titler var
noen av bøygene underveis.
Før vi kom hadde fagbøkene blitt grovkategorisert, og da vi gjorde oss kjent med
samlingen støtte vi på en del kuriositeter
– kanskje best illustrert ved plasseringen
av Robert Putnams samfunnsanalyserende
”Bowling Alone” i kategorien for sport. Ting
som bibliotekarer mener er opplagt er ikke
selvsagt for folk ﬂest, uansett om de kommer fra Kenya eller Norge.

The Internet is working fine …
I forrige nummer skrev vi at internettilgangen i biblioteket var relativt rask og
stabil. Dette er en sannhet med modiﬁ kasjoner. Internettilgangen på hovedkontoret
fungerte raskt og stabilt mer eller mindre
fra første dag, men i biblioteket støtte vi på
enkelte barnesykdommer.. På spørsmål til

Anne Karine Sandberg (til venstre), Kim A. Tallerås og Sunniva Evjen er masterstudenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo. Nå har de fått
seg noen verdifulle erfaringer fra bibliotekutvikling i slummen i Nairobi.

SIDAREC før avreise om hvordan det gikk
med internettinstallasjonen i biblioteket
ﬁkk vi til svar at ”the Internet is working
ﬁ ne”. Vi har ennå ikke forstått om dette
var ment som en generell kommentar til
internettets utvikling og status eller som
en beroligende bemerkning rettet mot
nordmenn med reisefeber. Internett var
i alle fall ikke installert i biblioteket da
vi ankom, men mast og radioutstyr kom
relativt raskt på plass.
Ved første tur på internett var hastigheten større enn forventet, og vi så
for oss lange dager med katalogisering.
Dette ble det derimot ikke noe av siden
internettoppkoblingen senere ikke viste
seg spesielt samarbeidsvillig og stabil.
Har du noensinne hørt om et nett som tar
pauser, eller kun slipper utvalgte personer
til utvalgte deler av verdensveven? Vi opplevde noen dager med trådløs signalstyrke
på topp, uten å komme oss ut på ”the information superhighway”, som internett
populært kalles i Kenya. Andre dager var
det kun Windowsbrukerne som slapp til
på europeiske domener. Til tross for mye
frustrasjon over nettilgangen har vi lært en
masse, blant annet å sette pris på tilstanden
her hjemme. Siste nytt fra Pumwani er at

internettilgangen har stabilisert seg og at
det nå fungerer hele dagen.
Pris er et annet tema. Et internettabonnement med noenlunde akseptabel
hastighet koster nærmere $300 i måneden,
og det sier seg selv at svært få kenyanere
har råd til å koste på seg dette. Derfor er
internettkafeer med mer overkommelige
priser en næring i sterk vekst. Vi merket for
øvrig også godt den digitale kløften mellom
vesten og den tredje verden.
Internett er et relativt nytt fenomen i
Kenya og blant våre kenyanske kolleger var
kunnskapen om hva som ﬁ nnes på nettet
utover e-post veldig varierende. Det er
mye kunnskap en tar for gitt, og mange
norske selvfølgeligheter som ikke er like
selvfølgelig for andre. Vi presenterte ”alt”
om internett på to dager – fra teknikk og
nettvett til gode og mindre gode ressurser.
Bloggene blomstret etter kurset, og vi har
nå tre ”webmastere” som er i full gang med
å utvikle bibliotekets egne hjemmesider.

Hvem er jeg – hvor kommer jeg fra?
Her er så underligt…
Ved vå r a n kom st hadde som nev nt
SIDAREC én ansatt bibliotekar tilknyttet
biblioteket. Ingen andre i organisasjonens

administrasjon eller blant den aktive brukergruppa som i praksis drev biblioteket på
daglig basis, hadde noen form for formell
bibliotekfaglig erfaring. Slikt setter en bibliotekarstudents identitet som potensiell
fagkyndig i et nytt og spennende perspektiv.
Å sitte på bidragsytersida i et slikt prosjekt
skaper selvfølgelig en til tider tung ansvarsfølelse ovenfor kvalitet på eget bidrag, om
det ikke setter spørsmålstegn ved selve
bidragsevnen. Hva kan vi egentlig, hva er
relevant kunnskap i denne sammenhengen, og ikke minst hvordan formidler eller
realiserer man denne kunnskapen ovenfor
mennesker som allerede driver et bibliotek
etter egne idéer om hvordan et bibliotek
skal og bør drives?
Vi dro ned med intensjon om ikke bare
å overføre teknisk bibliotekfaglig kunnskap, men også bibringe organisatorisk
erfaring. Vi agiterte sterkt for at det måtte
lages strategiske dokumenter og at disse
måtte danne basis for det videre planleggingsarbeidet. I løpet av vårt opphold, ble
det derfor jobbet intenst med strategisk
planlegging, utarbeidelse av akkvisisjonsplan og identiﬁsering av bibliotekets rolle
og mulige arbeidsoppgaver i nærmiljøet.
Som stillfarne nordmenn med en idé om 
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Siden de frivillige ofte mangler nødvendig fagkunnskap, kreves det opplæring
og veiledning. Her er Anne Karine Sandberg i aksjon.

 korrekt bistandspraksis, forsøkte vi hele

tiden å holde oss unna interne disposisjoner. Dette var til tider en vanskelig prosess.
Vårt nærvær i form av faglige diskusjoner
og kurs preget nok arbeidet, om enn på en
indirekte måte. Vi måtte også hjelpe til med
direkte utforming av tekst. Å skrive denne
typen forpliktende og oﬃsielle dokumenter
var relativt ukjent for bibliotekpersonalet.
Ren teknisk kunnskap, som katalogisering eller HTML-programmering,
kan mer eller mindre vellykket overføres
direkte. Som studenter vet vi smertelig
godt at dette er noe som møysommelig må
innlæres. Tekniske standarder, som katalogiseringsregler og programmeringsspråk, er
jo også skapt for å virke uforandret på tvers
av landegrenser og kultur. Når det gjelder
organisatoriske strukturer og handlemåter
er reglene langt fra så fastlagte og uforanderlige. Vi skal ikke sitere Jan Erik Volds
mest kjente dikt akkurat her og nå, selv
om det er fristende. Det holder med et lite
utrop: Kultur!
Under ett av våre kurs om generell
bibliotekdrift, kretset vi en stund rundt
norske forhold med historiske tilbakeblikk for å fremheve årsak og virkning.
Gratisprinsippet, bibliotekets rolle som
kulturelt møtested og overgangen fra privat
til oﬀentlig drift var av tingene vi ønsket å
diskutere i denne sammenhengen. I Kenya
har aldri folkebibliotekene vært gratis.
Bibliotekene fremstår ofte som dumpingplasser for studenter som ikke har lesesal
ved læringsstedet, eller tilfredsstillende
læringsvilkår hjemme. Siden det oﬀentlige

Aviser hører hjemme i biblioteket. Under oppholdet
vårt begynte en deleordning der SIDAREC-kontoret
sendte dagens aviser til biblioteket utpå formiddagen. Her er en bibliotekbruker i gang med den
kenyanske avisa Daily Nation.
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Leser søker bok, også i Kenya.

mangler midler (eller vilje) er det nødvendig at private organisasjoner som SIDAREC
setter opp bibliotek i spesielt utsatte områder. En bibliotekfetisjists erfaringsbakgrunn fra Norge er med andre ord relativt
fremmed for kenyanske forhold.
Slike forskjeller preger selvsagt også
idéene om hva et bibliotek er og kan være,
og selvsagt idéene om hvordan bibliotekdrift kan organiseres. Dette handler først
og fremst om praktiske forhold som låste
hyller og utlånsgebyr, men også om ren organisasjonskultur. Uten å gå inn i detaljene
rundt dette sistnevnte momentet, kan vi vel
si at sjefen er litt mer sjef, og at alle andre
er litt mer alle andre i Kenya. Slik har det
vel også vært mer av i Norge tidligere, og
det skal ikke så mye til før man lærer seg å
trå varsomt på de riktige stedene. Når dette
er sagt, kanskje på en litt dulgt måte, vil
vi allikevel understreke at SIDAREC som
organisasjon er en svært velfungerende

organisasjon som tok imot oss med åpne
armer. De kulturelle forskjellene i forhold
til det organisatoriske ligger nok mer på
et overordnet og generelt plan. Vi vil også
understreke at det er snakk om forskjeller
og ikke nødvendigvis problemer, de kulturelle ulikhetene bidro til reﬂeksjon i vår
daglige dont ved biblioteket.
Vi tror at begge parter ﬁ kk mye ut av
diskusjoner av typen nevnt ovenfor. Som
nordmenn lærte vi nok noe om at våre
lovfestete rettigheter på bibliotekområdet
ikke under noen omstendigheter må bli
tatt for gitt. Vi håper også at de som i dag
er blitt gode venner og kolleger av oss i
Nairobi lærte noe utover det å utvikle
hjemmesider og katalogisere samlingen.
Kanskje noe om at bibliotek spiller viktige
roller også under andre og mer privilegerte
forhold, noe om at bibliotekidéen tross alt
har sammenfallende grunnverdier på tvers
av kultur og geograﬁ. •



Du taper arbeidsrettsaken
Sjansene for å vinne en arbeidsrettsak mot arbeidsgiver er små. Går
du rettens vei i en arbeidsrettsak er du dømt til å tape. - Vi har gjennomgått alle lagmannsrettsdommer som gjelder tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med avskjed og oppsigelse
for 2004 og 2005. I de aller ﬂeste tilfellene har arbeidsgiver blitt
frifunnet, sier leder for arbeidsrettsavdelingen Thomas Meinich i
Advokatﬁrmaet Steenstrup Stordrange til Finansavisen.
- Det mest oppsiktsvekkende, er at arbeidsgiverne i de tyve
sakene som Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i, har frifunnet arbeidsgiver i 16 av disse. Arbeidsgiver har med andre ord
vunnet frem i 80 prosent av de sakene hvor det ble avsagt dom,
sier Meinich.
Mange arbeidstakere går rettens vei selv om de vet de har en
dårlig sak. - Det er nok mange arbeidstakere som tar ut søksmål
av taktiske grunner. Dette både for å kunne stå i stillingen mens
tvisten pågår og for å posisjonere seg for å fremtvinge et størst
mulig sluttvederlag, sier Meinich. •

Meningsfylt arbeid gir helsegevinst
I avhandlingen “Empowerment and health promotion in working
life” viser en svensk forsker at arbeid påvirker både vårt fysiske
og psykiske velvære. Med utgangspunkt i begrepet empowerment - makt over eget liv - viser Hanna Arneson ved Linköpings
universitet blant annet hvordan graden av innﬂytelse over egen
arbeidssituasjon er pluss- eller minusfaktor i forhold til egen
helse, melder det norske Senter for seniorpolitikk. I løpet av de
to årene studien varte, rapporterte både menn og kvinner med
en stor grad av innﬂytelse over egen arbeidssituasjon, om bedre
helse enn mennesker med liten grad av innﬂytelse. Samtidig
var det et kjønnsskille: For kvinner med høy grad av innﬂytelse
samt sterk sosial støtte i arbeidsmiljøet, ble både den fysiske og
psykiske helsen bedre. For menn var ikke betydningen av sosial
støtte like tungtveiende. •

YS vil bruke oljepenger til forskning
Statistisk sentralbyrå har nå lagt fram tall som viser at for norske
foretak under ett har bare 26 prosent vært innovative i perioden
2002-2004. Økonomi oppgis å være det største hinderet: - Norge
skal være en kunnskapsnasjon. Da må forsknings-innsatsen være
høy. Det er nå god grunn til å vurdere om noe av oljeinntektene
bør øremerkes et nasjonalt forskningsfond, sier YS-leder Randi
G. Bjørgen
Undersøkelsen til Statistisk sentralbyrå avslører at det først
og fremst er økonomiske faktorer som står i veien for innvasjonsarbeid. Dette gjelder særlig små- og mellomstore bedrifter. - Det
er bred enighet om at Norge skal være en kunnskapsnasjon. Det
betyr at vi må satse målrettet på forskning og utvikling, ikke
minst for å bidra til å skape nye og levedyktige arbeidsplasser. YS
har lenge pekt på at innsatsen i Norge er for lav både i oﬀentlig
og privat sektor, det har vi igjen fått bekreftet med dagens tall,
sier YS-leder Randi G. Bjørgen.
- Jeg registrerer at den største utfordringen er økonomi. YS
mener det er viktig å stimulere både til økt privat og oﬀentlig
ﬁ nansiering, sier Bjlørgen, og peker på at det bør være rom for
å øremerke noe av dagens oljeinntekter til et eget forskningsfond utover det som allerede bevilges av midler til Norges
Forskningsråd. YS-lederen oppfordrer kunnskapsministeren
og ﬁ nansministeren til å legge frem forslag om opprettelse av
et slikt fond. •
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Kallet av Ibsen
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Hva passer vel bedre enn å lansere et dikterportrett av Henrik
Ibsen i 2006? Toril Gording Havrevold har vært skuespiller ved
Nationaltheatret i 40 år og hatt sin sterke befatning med vår litterære kjempe. Nå gir hun ut både bok og CD under tittelen ”Jeg
hadde drømt om ørnevingers rapphet”.
Hvordan det begynte? Med Bjørnson – et portrett av dikteren
vist gjennom hans tekster. Med ”Fred er ej det beste” besøkte
Havrevold over 50 skoler. Ibsen fulgte hakk i hæl - ”Bergmannen i
norsk diktning”. Det ble over 20 skoleforestillinger. Så ble det presentasjoner av Ibsen, Bjørnson og Hamsun under Nationalteatrets
”Amﬁtimer”. Hun har også vært en hyppig gjest i Ibsenmuseet
med sitt program om dikteren.
Det er dette
programmet
som nå er innspilt på CD, med
musikk av kompon i sten Øi st ei n B o a s s en .
Gjen nom d i k t
og mono loger
bundet sammen
med hennes egne
kom ment a rer,
tar hun oss med
på en vandring
i Ibsenland. Fra
ungdommens
t v i l o g m o tgang (Jeg hadde
drømt om ørnevingers rapphet)
til dikterens senere triumfer og
nederlag (Kallet
og kjærligheten).
Er det noen likheter mellom Svanhild og Brand? Og hva syntes
Ibsen egentlig om Hedda Gabler? En ferd gjennom alle Ibsens
skuespill, fra Catilina til Når vi døde vågner, hele tiden med
kallstanken som ledetråd.
Toril Gording Havrevold har i sin skuespillerkarriere stått
tett på Ibsens skikkelser. Hun tok med seg Relling og Stockmann,
Peer Gynt, Agnes og Brand, Hedda Gabler, Lille Eyolf… Tekstene
kallet på henne: - Nå gir jeg det videre, og håper at andre kan ha
glede av det. Som en appetittvekker, en introduksjon, eller som
et gjensyn med gamle bekjente, sier hun. •

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
”Oppdatering av medlemsregisteret”.

$ITT BILIOTEKVAREHUS
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Takk for hjelpen!

Øvre Eiker kommune

”BOKBAMSE” – ID 207
Ønsker du en spennende og helt spesiell jobb? Ved Øvre Eiker
bibliotek er 100% -stilling som ”BokBamse” ledig. Kommunen satser stort på leselyst og litteraturformidling til barn, og
”BokBamsen” arbeider først og fremst mot barn i førskolealder
og deres foreldre.
Vi ønsker en bibliotekar, førskolelærer eller person med annen
relevant høgskoleutdanning. Det vil bli lagt vekt på personlig
egnethet. El-bil stilles til disposisjon for stillingen. Det må
påregnes en del kveldsarbeid, men det er stor frihet i tilrettelegging av arbeidet. Lønn etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
konst. biblioteksjef Berit Engebak, tlf. 32 25 12 14 eller BokBamse Anne Kathe Firing tlf. 93 45 11 61.
Søknadsfrist 2. juni.
Fullstendig utlysning ﬁnnes på kommunens hjemmeside www.ovreeiker.kommune.no. Vi ber at det søkes via vårt elektroniske søknadsskjema som ligger på hjemmesiden.

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

Biblioteksjef (2. gongs utlysing)
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.

Rømskog kommune
Rømskog er med sine 670 innbyggere den
minste kommunen på Østlandet, men langt
fra den minste i areal. Kommunen ligger helt nord i Østfold
med grense til Sverige og Akershus. Vi har flott natur og det vi
ellers behøver i hverdagen; butikk, bank, post, skole, barnehage, bibliotek osv. Rømskog er en veldrevet kommune der de
kommunale tjenestene er godt utbygd. Det er gode oppvekstvilkår for barn og et rikt kulturliv der biblioteket er en viktig
aktør.
Kommunen har full barnehagedekning og en moderne skole
med skolefritidsordning. Flotte, byggeklare tomter har vi også.
Her er det rike friluftsmuligheter sommer som vinter.
Vi har et variert fritidstilbud. Lag og foreninger står for en stor
del av de tilbudene som skaper trivsel og et godt sted å bo.
På kommunens nettsider; www.romskog.kommune.no kan du
lese mer om oss.

Ledig stilling som biblioteksjef
I Rømskog kommune er det ledig 50%stilling som biblioteksjef fra 1.7.06.
Biblioteket er et kombinert skole- og folkebibliotek og
holder til i trivelige lokaler i nær tilknytning til skolen. Rømskog bibliotek har til sammen 0,7 årsverk. Biblioteket bruker
biblioteksystemet Mikromarc via sentral drift. Rømskog er
med i IKT nettverk i samarbeid med de øvrige kommunene
i Østfold. Rømskog bibliotek inngår i Bibliotekene i Østfold.
Biblioteket har tatt i bruk Den nasjonale Lånekortet. Biblioteket er tilknyttet bredbånd med ﬂere publikumsmaskiner
med Internett.
Biblioteket har en åpningstid på 14,5 t/u. Det er åpent to
kvelder i uka.
Biblioteksjefen har det faglige og administrative ansvaret
med å utvikle, proﬁlere og marknadsføre bibliotektilbudet
i kommunen og medvirke til at biblioteket er en viktig
kulturaktør i lokalmiljøet. Biblioteksjefen inngår i en aktiv
faggruppe av biblioteksjefer i Indre Østfold.

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

Vi søker en person som har bibliotekfaglig utdanning og
erfaring fra bibliotek, som har evne og interesse for informasjonsteknologi, er kreativ, utadvendt, positiv og serviceinnstilt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

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

Lønn kr. 300.000,- i hel stilling. Kommunen har god pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjonskasse.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.

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: 16. mai 2006.
Søknad med CV skal sendast Vinje kommune, 3890 Vinje
eller postmottak@vinje.kommune.no

Velkomen som søkjar!
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Nærmere opplysinger om stillinga kan du få ved å henvende
deg til kultur- og oppvekstleder Jon Riiser, tlf 69859177 eller
biblioteksjef Faith Ann Sevilä tlf 69859177
Søknader med kopi av attester og vitnemål, kan sendes
Rømskog Kommune 1950 Rømskog, innen 24.05.06

ABM-skrift er en skriftserie utgitt
av ABM-utvikling. Publikasjonene
inneholder fagrelevant stoff for
hele abm-sektoren og fås gratis
ved henvendelse til ABM-utvikling.

noen bibliotekrelevante skrifter i serien
jødene
kvenene
rom
romanifolket
skogfinnene

#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 ﬂerkulturelle Norge. En delrapport i
bibliotekutredningen
#24 Danser med ulver. Bibliotekene, utgiverne og de
elektroniske kunnskapskildene
#25 Arkivene, bibliotekene, museene og de nasjonale
minoritetene

arkivene • bibliotekene • museene &

DE NASJONALE MINORITETENE
av Hilde Holmesland

ABM-utvikling, Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo
tel: 23 11 75 00 • post@abm-utvikling.no • www.abm-utvikling.no

de nasjonale minoritetene

#25
1
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Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

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

PRØV KLASSEKAMPEN
3 UKER GRATIS!

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

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

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.
2: «Eg gir ein god dag i det vonde»
Fyndord frå Olav Duuns dikting
redigert av Otto Hageberg.
Ta kontakt med det same!

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

Utfordrer det etablerte

Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i departementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Toulouse 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 svømmebasseng og egner seg til generasjonsferie, venneferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie,
golfferie og for seminarer o.lign.

www.vagant.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 20 % rabatt!

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

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

Monica Deildok
Thor Bjarne Stadshaug
Eva Trønnes
Lakkegt. 21, 0187 Oslo
22 17 04 95
22 17 04 96
bf@bibforb.no
www.bibforb.no
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Forbundsstyret
Leder
Monica Deildok
Tlf. mobil: 41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no
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3TUDENT
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!RBEIDSGIVER

Nestleder
Hanne Brunborg
Gol bibliotek
Tlf. mobil: 99 69 64 80
E-post: hanne.brunborg@bibforb.no

!RBEIDSSTED

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

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

Vestfold
Lise Wolden
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Telefon: 33 41 26 41
E-post: lise.wolden@dsb.no

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

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

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

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon: 75 14 61 00
E-post: grete.josefsen@rana.folkebibl.no

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

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

Trøndelag
Heikki Knutsen
Nærøy folkebibliotek
Telefon: 74 38 26 00
E-post: heikki.knutsen@naroy.kommune.no

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

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

Møre og Romsdal
Marianne Dahle
Kristiansund videregående skole
Telefon: 71 57 06 80
E-post: bibliotek@krsund.vgs.no

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

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon: 64 84 08 50.
E-post:
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no
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B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Nærhet og humor
Gjennom mange tiår er hundrevis av folkebibliotekﬁlialer nedlagt i Norge. Dette er bare delvis en
planlagt politikk. Vel så viktig har de harde økonomiske realitetene i kommunene vært. For nedlagte
ﬁlialer har ikke alltid blitt kompensert med styrkede
hovedbibliotek litt lenger unna. Og de er svært sjelden erstattet med bokbuss.
Befolkningen rundt nedlagte ﬁlialer har ikke
reist sin vei. I alle fall ikke alle. Selv om den norske
befolkningen urbaniseres, er vi fremdeles et grisgrendt land med kilometervise avstander mellom
grendene. Og vi er mange som insisterer på ikke å
bo i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, osv.
Det er nå 434 hovedbibliotek og litt færre ﬁlialer i fedrelandet. Totalt har vi altså mellom 800 og
900 faste bibliotekavdelinger mellom Lindesnes og
Nordkapp, og mellom Stad og Grense Jakobselv.
Med over 306.830 kvadratkilometer å dekke, sier det
seg selv at mange – svært mange – må få betydelig
avstand til sitt nærmeste bibliotek. Forestillingen
om at alle burde kunne gå trygt til sitt nærmeste
folkebibliotek, er en illusjon. Det gjelder kun de
som tilfeldigvis bor i nærheten av et bibliotek. For
å komme seg til biblioteket, må de ﬂeste bruke et
transportmiddel.
Skal vi da gi slipp på nærhet som et viktig poeng
i folkebibliotekpolitikken? Vel, den fysiske nærheten
til et stort allsidig folkebibliotek er ikke noe vi kan
tilby alle nordmenn, med mindre distriktene skulle
bli helt avfolket. Men vi kan tilby nærhet på andre
måter. La meg nevne de tre mest åpenbare.
For det første: Tjenester på nettet har blitt ”nære”
for de ﬂeste i Norge. Her har bibliotek store muligheter til å nå alle. Bibliotekkatalog på web har vært
en begynnelse, men det haster med å videreutvikle
nettjenester. Satsing på Norsk Digitalt Bibliotek vil
derfor være for distriktsutbygging å regne. Og Nasjonalbibliotekets digitalisering og nettpublisering vil
bety mer for distrikts-Norges nærhet til materialet,
enn at en NB-avdeling er plassert i Mo i Rana.

For det andre: Opprusting av noen
hundre sterke og store folkebibliotek spredt
over hele landet. I byer og tettsteder som
omlandet likevel oppsøker med jevne mellomrom på grunn av kjøpesentra, tjenestetilbud, pendling, kulturopplevelser, oﬀentlige
kontor eller uteliv. Slike folkebibliotek må ha
gode åpningstider, og søndagsåpent. De må
være ”fullassorterte” og ha personale med
høy og variert kompetanse. Når folk enten
bor nær slike stor bibliotek, eller jevnlig kan
oppsøke dem fordi de likevel ”er på de kanter”, vil det bli nært brukerne – på sitt vis.
For det tredje: Det virkelig nær-nære
bibliotektilbudet, det som de aller ﬂeste kan
ha omtrent i gangavstand, er også mulig å
forestille seg. Det dreier seg om bibliotek i
butikk. Eller bibliotek i kafé. Eller bibliotek i
storkiosk. Eller bokomat i kjøpesenter. Idéen
er uansett å hekte seg på en eksisterende

tjeneste med stor åpningstid. Vi kan se det
i Sør-Varanger kommune, der biblioteksjef
Vidar Lund har fått til en ﬁlial på Pasviktunet (kafé) i Svanvik, med 29 åpningstimer
i uka for noen hundre sjeler. Det er nok
ikke uproblematisk å få slike tilbud til å
virke. Men når vi ser hvilken suksess post
i butikk er, så er det all mulig grunn til å
utvikle et tilsvarende konsept i vår bransje.
Med et tydelig avgrenset tilbud.
Derfor er det rart at NBF latterliggjør
slike løsninger i et aprilsnarr-oppslag i
Dag og Tid: ”Biblioteka vert stort sett i dei
butikkane som har post i butikk no, seier
generalsekretær Tore Kr. Andersen i Norsk
Bibliotekforening.” Ja, nettopp? Skal vi le av
det? Bør vi ikke heller prøve det ut?

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet
”Selv om utlånet av nye medier er på rask
vei oppover, får bibliotekenes tilbud lett et
nostalgisk preg - et barndommens rike for
de godt voksne.”

Fra artikkelen ”Hvor går ungdommen? Ny studie av folkebibliotek”,
skrevet av Tord Høivik på NBF-veven 18. april 2006 som kommentar
til offentliggjøringa av Statistisk Sentralbyrås store brukerundersøkelse om bibliotek.

