
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

Bibliotekaren
2

2007  

En mann i evig beta

Folkets 
bibliotek-
katalog?

Frivillige ut av Bærum 
bibliotek
Bokbåten på nett
30 år med YS 
Mashup
Folksonomier
Gratis biblioteksystem?
Taiga-tesene
Podcast

�

�
�
�
�
�
�
�



2 | Bibliotekaren 2/2007

Bibliotekaren
ISSN 0804-4147

ISSN 1503-836X (online)

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets 
tidsskrift og utkommer hver måned. 

Ansvarlig redaktør
Erling Bergan

Redaksjonens adresse
Runnen 4, 6800 FØRDE
Tlf.: 57 82 07 65
Mobil:  91 31 80 01
Faks: 99 14 14 76
Epost: erling.bergan@bibforb.no

Stoff
Vi mottar stoff i de fl este former og forma-
ter. Usignerte artikler står for redaktørens 
regning.

Abonnement
Kr. 260,- pr. år betales t il BFs giro-
konto 6039.05.64093. Merk innbetalingen  
«Abonnement». Alle henvendelser om 
abonnement rettes til BFs sekretariat i Lak-
kegata 21, 0187 Oslo, tlf. 22 17 04 95, faks 
22 17 04 96, epost:  bf@bibforb.no.

Annonsepriser
1/8 side  kr.   800
2/8 side kr. 1400
3/8 side  kr.  1800
4/8 side kr. 2200
5/8 side kr. 2500
6/8 side kr. 2800
7/8 side kr. 3100
8/8 side  kr. 3300

Mva. kommer i tillegg.
Annonseprisene gjelder både farger og 
svart/hvitt. Det kan gis rabatt ved bestilling 
av fl ere annonser under ett. Alle  henven-
delser om annonser rettes til redaksjonen. 
(se over)

Utgivelsesplan i 2006

Nr:   Deadline:      Hos medl.:
  1  21. desember  11. januar 
  2  25. januar 8. februar
  3  22. februar 8. mars 
  4  22. mars 5. april
  5  26. april 10. mai
  6  31. mai 14. juni
  7  28. juni 12. juli 
  8  2. august 16. august
  9  30. august 13. september
10  27. september 11. oktober
11  25. oktober 8. november
12  22. november 6. desember

Trykk
Merkur-Trykk AS, Oslo

Innhold

-et godt valg

Postboks 9102, 3006 Drammen   •   Tlf: 32 88 70 10   Fax: 32 88 58 55
www.bibliotekservice.no   •   � rmapost@bibliotekservice.no

Lederen har ordet side 3
Frivillige ut av Bærum bibliotek side 4
BF-sekreteriatet svarer side 5
Bokbåten på nett side 5
30 år med YS  side 6
Bibliotekreform 2014 omsider på høring side 7

Podcast side 13
Mashup side 14
Folkets bibliotekkatalog?  side 15

Gratis biblioteksystem? side 20
Taiga-tesene! side 22
Kims spalte: 2.0 side 25
Omorganisering i ABM-utvikling side 26
Redaktørens spalte: Fagforening uten fokus på fag? side 32

18
Folksonomier

Nye ord må konstrueres etter hvert som nettet utvikler 
seg. Vårt gamle vokabular strekker ikke alltid til. Eller er 
det bare keiserens nye klær? Folks egne emneord heter i 
hvert folksonomier nå. Sånn er’e bare.

En mann i evig beta
Vi har hørt om Bibliotek 2.0 i et års tid nå. Først i USA og så 
her i landet. Eller rettere sagt: Først digitalt på nettet, og 
så sosialt – også i Norge. En av de tydeligst e eksponentene 
for 2.0 i Norge er Thomas Brevik. Hans e ngasjement fenger, 
men har også møtt kritike re på p ostlista biblioteknorge. 
Vi ba ham forklare sin posisjon.
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

I forrige nummer av Bibliotekaren 

kunne vi lese om bibliotekarene i Schib-

sted søk som arbeider med utviklingen 

av søkemotoren Sesam. Det ga et spen-

nende innblikk i en arena som fl ere og 

fl ere bibliotekarer velger arbeid innen, 

og som mange bibliotekarer er nysgjer-

rige på. Jeg også. Jeg også er nysgjerrig 

på arbeidet som bibliotekar utenfor 

rammene av et tradisjonelt bibliotek, 

og utenfor rammene av de tradisjonelle 

biblioteka r-arenaene i off entlig sektor.

Jeg vet ikke nok om dette. Selv etter 

å ha lest en lang og god artikkel i Biblio-

tekarens nummer 1 : 2007, vet jeg ikke 

nok om det. Jeg vet ikke nok om hvordan 

arbeidet arter seg bibliotekfaglig, jeg 

vet ikke nok om bibliotekarenes lønns- 

og arbeidsforhold, om deres behov for 

faglig utvikling, om deres behov for 

fagforeningstjenester. 

Har de i det hele tatt behov for 

fagforenings tjenester? 

Selvsagt har de det. Men Bibliotekar-

forbundet har ikke på langt nær evnet å 

kommunisere våre tilbud til biblioteka-

rene i Sesam og til andre bibliotekarer 

som arbeider på det som i vår sam-

menheng enn så lenge må kunne kalles 

utradisjonelle arbeidsplasser. Vi har 

heller ikke utviklet tjenester som ret-

ter seg mot disse bibliotekarene, vi har 

ikke gått i dialog med dem, vi har ikke 

forsøkt å rette oss inn på deres behov, 

forstå deres virkelighet og bygge opp 

tjenester som de har behov for. Derfor 

er det at BF har få medlemmer i privat 

sektor. Dette må vi gjøre noe med. 

Og grunnen til at vi må utvikle 

tjenester overfor denne type bibliote-

karer, er ikke først og fremst at vi har 

et urealisert medlemspotensial innen 

privat sektor, selv om dette selvsagt er 

et moment. Jeg synes at en langt mer 

tungtveiende grunn er det faktum at 

hvis ikke Bibliotekarforbundet leverer 

på dette området, hvis vi fortsetter 

å forholde oss ganske ensidig til den 

off entlige virkelighet - det være seg i 

stat, kommunesektor eller Oslo kom-

mune – så bidrar vi til å snevre inn 

bibliotekarers bilde av egne muligheter, 

vi bidrar til å snevre inn arbeidslivets 

bilde av bibliotekarers bruksområder 

og kompetanser, og vi bidrar til å låse 

profesjonens fremtid fast i fortidens 

rammer. 

Som profesjonsforbund vil BF i 

mange sammenhenger representere 

bibliotekarer overfor omverdenen, og 

det bildet vi tegner av arbeidsmarked 

og yrkesmuligheter vil være førende for 

manges oppfatning av bibliotekarer og 

bibliotekaryrket. 

Vi må oppsøke kunnskap om de 

utradisjonelle bibliotekarene, vi må 

utvikle tjenester rettet mot dem med 

utgangspunkt i en kartlegging av hva 

som er deres behov. Vi må aktivt mar-

kedsføre oss overfor disse biblioteka-

rene. Vi må gjøre deres bekjentskap, og 

tilegne oss kunnskap om deres virkelig-

het, deres kompetanse. Dette er noe av 

bakgrunnen for at medlemmer i privat 

sektor er et av satsingsområdene i BFs 

prosjekt som for alvor vil komme i gang 

nå i 2007.

Andre satsingsområder er karriere-

rådgivning, medlemmer i statlig sektor 

og studenter. 

Sekretariatet er bemanningsmessig 

styrket i prosjektperioden, som varer 

fram til ut 2007. Dette er en forutset-

ning for at det skal kunne være mulig 

å utvikle nye tjenester, arbeide med 

prosjektaktiviteter uten at tjenestene 

reduseres og uten at forbundets virk-

somhet for øvrig lider. Akkurat dette 

er jeg selvsagt svært opptatt av. For det 

hjelper lite å utvikle forbundet på om-

råder der vi har et stort potensial for å 

utvikle oss, hvis vi samtidig stagnerer 

eller svekkes på arenaer der vi har løst 

oppgavene godt. 
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Nå avskaff es ordningen med bruk av frivil-

lige i Bærum bibliotek. Bærum kommune 

innrømmer at frivillige har vært brukt til 

vanlig drift i stedet for ansatte siden starten 

i 2005. Fra nyttår skal bibliotekarer igjen få 

gi et godt faglig bibliotektilbud til innbyg-

gerne i Høvik, Eiksmarka og Rykkinn. De 

frivillige skal fortsatt få stille opp for sitt 

lokale bibliotek, men som et positivt sup-

plement.

En rapport i tilknytning til en frivillig-

hetsmelding for Bærum viser at frivillige 

gjorde vanlige driftsoppgaver i biblioteket, 

slik Bibliotekarforbundet advarte mot da 

samarbeidsavtaler med frivillige ble inngått 

våren 2005. Årsaken til ordningen med 

bruk av frivillige, var at Bærum bibliotek 

ble pålagt innsparinger for tredje gang på 

få år, siste gang med 6,2 millioner og vedtak 

om nedlegging av tre fi lialer.

Evalueringsrapporten er interessant le-

sing. Vi vil i denne sammenheng trekke 

fram et poeng, og rapportens avslut-

ningskapittel. Det første dreier seg om 

hvordan de relativt mer velstående på 

Høvik gjennom frivillighetsordningen 

har skaff et seg et bedre bibliotektilbud 

enn Eiksmarka:

”Flere respondenter påpeker at tilbu-

dene ved de tre bibliotekene har utviklet 

seg forskjellig. Høvik bibliotek har nytt 

godt av giversterke personer i nærmiljøet 

og har over tid utviklet en og godt orga-

nisert frivillighet knyttet til sitt lokale 

bibliotek. Dette i kontrast til biblioteket 

på Eiksmarka, som ikke har nytt godt av et 

tilsvarende engasjement i akkurat denne 

saken. Konsekvensen er at disse to bibliote-

kene nå har et tilbud som er forskjellig både 

kvantitativt (nye bøker, tidsskrifter etc.) og 

kvalitativt (åpningstider, service). En slik 

utvikling står i sterk kontrast til synet om at 

de forskjellige fi lialene bør være tilnærmet 

like med hensyn til tilgjengelighet og det 

biblioteksfaglige tilbudet.”

Og så evalueringsrapportens avslut-

ningskapittel, der det tydelig går fram at de 

frivillige ikke bare har vært noe supplement 

til de fast ansatte: 

”Prosjekt frivillighet i bibliotekene har 

vært vellykket i den forstand at det har 

vært mulig å holde bibliotekene på Høvik, 

Eiksmarka og Rykkinn åpne og tilgjenglige 

for brukerne. De frivillige har imidlertid ut-

Nå er det slutt på frivilligheten: - Bærum styrker seg som et av landets ledende 
folkebibliotek, sier BFs nestleder Hanne Brunborg. (Foto: Erling Bergan)

Frivillige ut av Bærum bibliotek 
- Bærum bibliotek styrkes som et av landets ledende folkebibliotek, 
sier BFs nestleder Hanne Brunborg, i en kommentar til at den omstridte 
ordningen med frivillig deltakelse i arbeidet ved tre av Bærums bibliotek-
fi lialer nå skal ta slutt.

Det er ikke aksep-

tabel praksis i norsk 

arbeidsliv å erstatte 

profesjonelt ansatte 

med frivillig arbeids-

kraft. Bibliotekarfor-

bundet er fornøyd med 

at Bærum kommune i 

frivillighetsmeldingen 

klart uttrykker at fri-

villige ikke skal brukes 

i stedet for kommunalt 

ansatte. Det er også 

posit iv t at Bærum 

kommune ser verdien 

av et godt bibliotek-

tilbud og styrker bi-

bl iotekets budsjett 

med til sammen to 

millioner igjen. •

ført ordinære driftsoppgaver for å oppnå 

denne tilgjengeligheten. Dette blir ikke 

oppfattet som ønskelig. De fl este respon-

dentene gir uttrykk for at dette prosjektet 

har vært midlertidig og forventes lagt ned 

ved årsskiftet 06/07. Det er en holdning 

at de frivillige og de involverte bibliote-

karer har gjort en fl ott innsats for å holde 

bibliotekene åpne i en periode som fl ere 

beskriver som en unntakssituasjon. 

Frivillighet har for øvrig kommet 

for å bli. Motivasjonen synes å være høy 

i forhold å videreutvikle samarbeidet 

mellom bibliotekene og de frivillige or-

ganisasjonene, og utvikle tiltak/tilbud 

som framstår som et supplement til de 

ordinære bibliotektjenestene.” •

Fra evalueringsrapporten 
Prosjekt ”frivillighet i bibliotekene” i Bærum kommune ble evaluert i september i fjor. Evalueringen 
er gjort av kommunen selv, ved gjennomgang av tilgjengelige dokumenter i saken og samtaler med 
fagansvarlige, koordinatorer (ansvarlige for frivillig innsats), tillitsvalgte og verneombud ved de be-
rørte bibliotekavdelingene, samt biblioteksjef og ansvarlig for skolebibliotekene. 
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Fra:  bf@bibforb.no

Her må vi skille mellom hva du har RETT 

på, og hva du kan FORHANDLE om i for-

bindelse med en eventuell ansettelse.

Det er noen formelle rettigheter for 

enkelte grupper:

* Undervisningspersonale har hatt en 

særavtale i fl ere år på at de skal ha et til-

legg på kr 23,50 pr time. Denne retten er 

sist fastslått i meklingsmannens skisse for 

KS-sektoren 2006.

* Helsepersonell hadde en tilsvarende 

særavtale (SFS 2301) fram til 1.1.03 på kr 30 

pr time. Ansatte som hadde fått tillegget før 

denne dato fortsatte å ha det som en per-

sonlig ordning, nye ansatte må forhandle 

om dette sammen med andre lønnsvilkår 

ved ansettelsen.

BF har ikke en slik særavtale. Fordi 

helsepersonellet mistet den, vil det ikke 

være sannsynlig at BF får gjennomslag for 

Til:  bf@bibforb.no
Emne:  Fengselstillegg

Jeg har nettopp søkt på en jobb 

som bibliotekar i Andeby krets-

fengsel. Har blitt innkalt til inter-

vju i neste uke og lurer på noe jeg 

har hørt om lønn i fengsel.

En venn sa til meg at de som 

jobber i fengsel pleier å få mer i 

timelønn enn vanlig. Har jeg rett 

på risiko-/fengselstillegg? Jeg vil 

gjerne få vite mer om dette før jeg 

skal til intervju.

BF-sekretariatet svarer

en tilsvarende særavtale. 

 Konklusjonen må bli at det er gode 

argumenter for å bli regnet på linje med 

andre yrkesgrupper innen fengselsvese-

net, men at disse argumentene må fram-

føres i sammenheng med tilsetting for å 

få et tillegg som en personlig ordning (i 

lokale forhandlinger for de som allerede 

er ansatt og som ikke har det). Siden 

noen bibliotekarer andre steder har det 

allerede, er jo argumentasjonen enda 

sterkere. Det er da rimelig å kreve kr 

23,50 som for undervisningspersonell. 

Lykke til med intervjuet!

Med vennlig hilsen

Bibliotekarforbundet

Hanne Brunborg

Vestlandets fl ytende bibliotek har fått sitt 

eget nettsted. På www.bokbaten.no fin-

ner du informasjon om bokbåttjenesten, 

rutetider og kulturprogrammet de har 

ombord. Bildene viser glimt fra bokbåten 

i drift og fra livet om bord. Nettstedet 

inneholder også en karttjeneste der du  

kan følge bokbåten fra stopp til stopp langs 

Vestlandskysten.

Bokbåtdriften er et vestlandssamarbeid 

mellom fylkeskommunene i Hordaland, 

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 

Bokbåten går til småsteder som ellers ikke 

har bibliotektjenester.

Bokbåten startet turen i Møre og Roms-

dal 22. januar. Turen går videre i Sogn og 

Fjordane fra 2. mars og i Hordaland fra 24. 

mars. Ruteopplysninger for hvert fylke blir 

lagt ut på nettstedet etter hvert som det 

nærmer seg tid for avgang.

Spørsmålet om webkamera for bokbåten 

ble diskutert på postlista etter at nettstedet 

ble kunngjort. Det var blant annet ulike 

syn på om gjenkjenning av lånere var et 

problem. Elin Golten fra Hordaland fylkes-

bibliotek oppsummerte runden med å si at 

tanken er et webcam på styrehuset og ikke 

inne i biblioteket. Hensikten kan være å vise 

fi ne bilder fra turene mellom stoppene, og 

Bokbåten på nett

fra mange små og heller ukjente steder langs 

vestlandskysten. • 
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- YS-forbundene har i dag like mange med-

lemmer som er ansatt i privat som i den 

off entlige delen av arbeidslivet, og vi orga-

niserer fra ”gulvet” til direktørnivå. Denne 

representativiteten gjør at YS’ standpunkter 

tar utgangspunkt i fellesløsninger, de snevre 

gruppeinteressene får ikke grobunn i vårt 

system.  

- YS er i dag en etablert hovedorganisa-

sjon, vi opplever å bli lyttet til og vi får ofte 

gjennomslag for våre standpunkter i ar-

beidslivet og i forhold til den fagligpolitiske 

dagsordenen, sier han. I de store sakene er 

det viktig og nødvendig å samhandle med 

andre aktører. I dag har vi et godt samarbeid 

med LO, Akademikerne og Unio fra sak til 

sak, og det er jeg glad for, sier han. 

YS er i dag medlem i Nordens faglige 

samorganisasjon (NFS), Den europeisk 

faglige samorganisasjonen (EFS), Den frie 

faglige internasjonalen (FFI) og ”Trade 

Union Advisory Committee to the OECD” 

(TUAC). I tillegg er YS engasjert i solida-

ritetsprosjekter overfor fagbevegelsen i det 

sørlige Afrika.

Utredning startet i 1974
Dannelsen av YS startet med et sonde-

ringsmøte i Drammen 27. august 1974 etter 

initiativ fra NITOs avdeling i Buskerud og 

Vestfold. Initiativet var ikke overraskende, 

særlig ikke på bakgrunn av tilsvarende 

fellesorganisasjoners posisjon og tyngde 

i våre naboland.  I pressemeldingen som 

arbeidsutvalget sendte ut etter sitt første 

arbeidsmøte den 6. februar 1975, heter det 

blant annet:

«Målsettingen for utredningsarbeidet 

er å etablere et nytt og handlekraftig samar-

beidsorgan. Dette organ forutsettes i første 

rekke å ivareta og fremme de interesser som 

disse organisasjoner og deres medlemmer 

har felles når det gjelder inntektspolitiske 

forhold, arbeidsmiljø, utdanningsspørsmål 

og representasjon i off entlige og private 

styrings- og utredningsorganer og andre 

saker av felles interesse. Målet er å øke 

medlemsgruppenes innfl ytelse i interesse- 

og samfunnsspørsmål, og ved en rasjonell 

arbeidsdeling å utnytte de samlede ressur-

ser best mulig. Ved etableringen av det nye 

samarbeidsorgan er det en forutsetning at 

de tilsluttede arbeidstakerorganisasjoner 

skal beholde sin identitet og mulighet til å 

ivareta sine tradisjonelle og mer spesielle 

interesser. I erkjennelsen av at lønnstakerne 

- uansett organisasjonstilhørighet - har en 

rekke fellesinteresser, vil man gjennom det 

nye samarbeidsorgan ta sikte på å etablere 

gode relasjoner til andre faglige organisa-

sjoner såvel i Norge som i andre land.»

Representerer alle nivåer
Den 9. juni 1976 besluttet så Forsi-

kringsfunksjonærenes Landsforbund, 

Kommunale Funksjonærers Landsforbund, 

Norske Bankfunksjonærers Forbund, 

Statstjenestemannsforbundet og Yrkes-

organisasjonenes Hovedsammenslutning 

(YH) å etablere YS med virkning fra 1. 

januar 1977. 

YS vokste raskt og fi kk tilslutning fra 

Norges Funksjonærforbund, Norsk Rute-

bilarbeiderforbund og Norsk Olje- og Gass-

medarbeiderforbund det første året. Egil 

Sandberg fra YH var YS’ første formann. 

Han startet yrkeskarrieren i fl yvåpenet i 

Canada i 1941, og satt som sambandstabs-

sjef ved Forsvarskommando Syd-Norge da 

YS ble stiftet.

Sandberg karakteriserte etableringen 

av YS som epokeskapende i norsk organi-

sasjonshistorie. – Det er ikke uten grunn 

at det har vakt oppsikt innenfor organisa-

sjonsverden – innenlands og utenlands – at 

vi nå endelig i Norge vil etablere et forbund 

med partipolitisk nøytrale organisasjoner 

fra så vel privat som off entlig virksomhet, og 

med et medlemsgrunnlag som represente-

rer alle nivåer, sa han ved tiltredelsen. • 

30 år med YS 
For 30 år siden gikk fem partipolitisk uavhengige organisasjoner i 
norsk arbeidsliv sammen og stiftet Yrkesorganisasjonenes Sentral-
forbund. Det skjedde på et konstituerende representantskapsmøte 
i Oslo den 18. januar 1977. – I starten var vi 67 000 medlemmer, i 
dag teller YS 23 medlemsforbund med til sammen 205 000 arbeids-
takere. YS har hele tiden vært en representativ hovedorganisasjon, 
fordi vi har rekruttert bredt fra alle sektorer i arbeidslivet, påpeker 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim. 

YS er en representativ hovedorganisasjon, fordi de 
rekrutterer bredt fra alle sektorer i arbeidslivet, 
hevder YS-leder Tore Eugen Kvalheim. (Foto: Dag A. 
Ivarsøy)
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Bibliotekreform 2014 
omsider på høring
Kultur- og kirkedepartementet har nå sendt utredninga 

Bibliotek reform 2014 ut på høring. Utredninga ble utført av 

ABM-utvikling på oppdrag frå Kultur- og kirkedepartementet 

og Kunnskapsdepartementet og ble overlevert 25. september i 

fj or. Etter dette har bibliotekmiljøet sittet utålmodig og ventet 

på at departementene skulle sende dokumentet ut på høring. 

Forsinkelsen har skapt noe bekymring for om det lå noen 

problematiske vurderinger i departementet til grunn for tida 

som gikk. Men det er ikke noe som tyder på det nå. Det eneste 

substansielle i høringsbrevet, ut over de vanlige rituelle byrå-

kratiske henvisningene til mandat, innholdsfortegnelse, og 

lignende, er følgende:

”Vi ber spesielt om høringsuttalelser knyttet til forslagene 

om en endret biblioteklov, et norsk digitalt bibliotek og konso-

lidering innen folkebiblioteksektoren.”

Høringsinstansene er omtrent alt som kan krype og gå av 

aktuelle etater, institusjoner, organisasjoner og bedrifter. Men 

når det gjelder systemleverandørene, er de utelatt. Bortsett fra 

BIBSYS. Og for så vidt Biblioteksentralen, som jo lever i sambo-

erskap med Bibliotekenes IT-senter, som igjen er leverandør av 

Mikromarc og Aleph. Men departementene er i utgangspunktet 

ikke interessert i høringssvar fra Bibliotek-Systemer AS med sitt 

Bibliofi l, eller Bibliotekservice med sitt Tidemann. De bør nok 

likevel sende inn sine synspunkter. For systemleverandørene er 

en av de tyngste premissleverandørene for bibliotekutviklinga 

i Norge. 

Høringslista viser ellers at alle departementene, alle fyl-

keskommunene, alle kommunene, KS, alle fylkesmennene, alle 

høgskolene og alle universitetene bes komme med sine syns-

punkter, i tillegg til en hel rekke andre. Bibliotekarforbundet 

skal behandle sitt høringssvar på forbundsstyrets møte 5. mars. 

Høringsfristen er satt til 1. april 2007.  •

AFP med angrefrist
AFP-pensjonister i Askøy kommune kan ombestemme seg og gå 

tilbake i jobb. Kommunen innfører åtte måneders prøvetid som 

pensjonist, melder Senter for seniorpolitikk. Bakgrunnen er at 

Askøy kommune, som så mange andre, trenger arbeidskraft. Nå 

vil kommunen legge aktivt til rette for å stimulere fl ere av sine 

ansatte til å stå til ordinær pensjonsalder. Avtalefestet pensjon 

(AFP) med angrefrist er altså ett av tiltakene.

Arbeidstakere mellom 62 og 67 år som tar ut helt eller del-

vis AFP får anledning til å komme tilbake til sin opprinnelige 

stilling innen åtte måneder. Tilbudet gjelder fra 1. januar 2007 

og er en del av en pakke med seniortiltak. Redusert stilling 

med full lønn, seniortillegg og bonusordning er blant de andre 

tiltakene. •
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Gratulasjonene går til alle våre kunder, og gjelder
stadig nye versjoner av Bibliofil.

Det skjer en kontinuerlig videreutvikling og forbedring
av løsningene, og nye versjoner installeres
fortløpende automatisk i bibliotekene. Tips til ny
funksjonalitet og forbedringer kan raskt omsettes i
ferdige løsninger, og sendes ut til samtlige Bibliofilbibliotek.

For bibliotekene er det godt å vite at de ikke
trenger å gjøre noe for å ta i bruk nyeste versjon, og
for oss er det betryggende å vite at alle våre kunder
alltid har oppdaterte program både på sin tjener-
maskin og på arbeidsstasjonene (pc).

Enda en grunn til at Bibliofil ofte er først ute med
nye løsninger.

Vi gratulerer med nyeste versjon 
av Bibliofil
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Bibliotek 2.0

Bibliotek 2.0 har blitt en slags samlebetegnelse 
på en del fenomener og utfordringer i biblio-
tekverden for tida. Begrepet er inspirert av Web 
2.0, som betegner at deltagerdrevne, interak-
tive nettjenester er på frammarsj. Det snakkes 
om en ny generasjonen sosiale nettjenester, 
avhengig av aktiv deltagelse fra brukerne for å 
kunne vokse. Blogger er en kjent del av dette, 
wikier likeså. YouTube har tatt helt av interna-
sjonalt, mens NRK P3s Urørt har slått gjennom 
her hjemme. På bibliotekområdet ser vi ansatser 
til tilsvarende tjenester, som LibraryThing. Men 
foreløpig er Bibliotek 2.0 mer en fortelling om 
utfordringer vi ikke kommer utenom, mer enn 
reelle løsninger på nettet. I dette nummeret av 
Bibliotekaren vil vi sette fokus på noen sider ved 
Bibliotek 2.0. Det er ikke spørsmål om å være 
for eller mot, fetisjist eller nerd. Hensikten er 
å pirre fl ere til å refl ektere over hva som skjer, 
digitalt og sosialt.  

iotek 2 0
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• Thomas Brevik intervjuet og 
   fotografert av Erling Bergan

For et par år siden ble det avholdt en kon-

feranse i Bergen under navnet ”Digital og 

sosial”. Primus motor var Th omas Brevik. 

Konferansen hadde en skjellsettende be-

tydning for mange bibliotekfolk. – Det var 

der jeg lærte å blogge, fortalte Tord Høivik 

under oppfølger-konferansen ”Digital og 

Sosial 2.0” før jul. Og han la til: - Det for-

andret mitt liv. 

Th omas Brevik var også sentral i ar-

rangementet ”Digital og sosial 2.0” og de 

etterfølgende verkstedene om 2.0-tjenester. 

Kanskje noen liv forandres denne gang også? 

Th omas er uansett klar på at det blåser en 

forandringens vind over bibliotekene: 

Sosial kommunikasjon på nettet
- Bibliotek lever i en verden med vold-

som utvikling innen informasjonstek-

nologien. Samtidig skjer det en voldsom 

endring av den sosiale kommunikasjonen 

på nettet. Disse fenomenene er blitt kalt 

Web 2.0. Dette er noe bibliotekene må 

forholde seg til, og da har det vært veldig 

naturlig å snakke om Bibliotek 2.0. Det 

dreier seg altså om denne dimensjonen av 

bibliotekets virksomhet, en dimensjon som 

påvirker mye av det andre vi driver med: 

Hvordan vi kommuniserer med andre, 

spesielt på nett. Hvordan vi forholder oss 

til brukerne. Hvordan vi utnytter de res-

sursene biblioteket har, i forhold til at nye 

muligheter eksisterer.

- Hadde det vært mulig å snakke om 

Bibliotek 2.0 uten det utviklingsnivået som 

nettet har kommet på nå?

- Nei, overhodet ikke. Uten nettmulig-

hetene hadde ikke disse problemstillingene 

dukket opp. Men idégrunnlaget for 2.0 er 

fullt overførbart til en ikke-digital verden. 

Det handler om hvordan vi kommuniserer, 

hvilke muligheter vi gir brukerne våre til å 

påvirke biblioteket og kommunisere med 

biblioteket, og bibliotekets tilstedeværelse 

i andre sammenhenger enn innenfor bi-

bliotekets fi re vegger. Det er vanskelig å 

defi nere Bibliotek 2.0 helt klart, men det 

handler om nye muligheter og hvordan vi 

utnytter dem.

- Michael Stephens, en amerikansk 

bibliotekarstemme som mange lytter til i 

denne sammenheng, sier at defi nisjonen 

av Bibliotek 2.0 stadig endrer seg, etter 

hvert som de involverte legger nye ting 

inn. Er Bibliotek 2.0 egentlig bare en samle-

betegnelse på alt som har med bibliotekenes 

framtid å gjøre?

- Nei, ikke alt ved bibliotekenes framtid 

har å gjøre med den sosiale dimensjonen. 

Det er fremdeles mye viktig innen bibliotek-

utvikling som har lite med 2.0-tankegangen 

å gjøre. 

Holdninger
- Du sa i en forelesning for studentene 

ved bibliotekarutdanninga i Oslo at Bibli-

otek 2.0 dreier seg mer om en holdning 

enn om teknologi. Hvorfor er det da de 

teknologi-interesserte som er tydeligst til 

stede i debatten om 2.0?

- Det er litt som høna og egget. Holdnin-

gen jeg snakker om springer ut av kontakten 

med andre, og den påvirkningen har skjedd 

gjennom nettet. Jeg har truff et få norske 

bibliotekarer som er opptatt av det samme 

som meg. Men jeg har truff et mange på 

nettet. Det har vært en forutsetning for å ut-

vikle tankene om det sosiale nettet, at man 

behersker teknologien på et visst nivå. 

Th omas snakker av erfaring. En runde 

på en av bloggene hans viser vilje til å utfor-

En mann i evig beta

Vi har hørt om Bibliotek 2.0 i et års tid nå. Først i USA 
og så her i landet. Eller rettere sagt: Først digitalt på 
nettet, og så sosialt – også i Norge. En av de tydeligst e 
eksponentene for 2.0 i Norge er Thomas Brevik. Hans 
e ngasjement fenger, men har også møtt kritike re på 
p ostlista biblioteknorge. Vi ba ham forklare sin posisjon.

Thomas Brevik
43 år
Utdannet fra SBIH 1988
Hovedbibliotekar ved Sjøkrigs skolens 
bibliotek 
Blogg: www.miromurr.no
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ske stadig nye kommunikasjonskanaler, og 

vilje til å bli kjent med ”movers and shakers” 

innen den digital-sosiale bibliotekutvik-

linga. Et godt eksempel på alt dette er hans 

intervju med Michael Stephens, lagt ut som 

podcast (se www.miromurr.no/?p=62). 

- Uten kommunikasjonsmulighetene 

webben gir meg, som er en del av 2.0-

tankegangen, hadde ikke intervjuet vært 

mulig. Da hadde jeg ikke visst om Michael 

Stephens, jeg hadde ikke funnet ham og 

kunnet begynne å diskutere med ham, noe 

som resulterte i at vi ble enige om å gjøre 

opptak av en samtale og legge den ut som 

podcast, som igjen ikke hadde vært tilgjen-

gelig uten web 2.0. 

Etterspørsel
- Er det stigende etterspørsel som 

driver utviklingen av 2.0-tjenester, eller 

er det bibliotekarers glede over å prøve å 

utvikle noe?

- I dag er det nok det siste. Men ser vi 

på web i sin alminnelighet, er interessen for 

2.0-tjenester enorm. 

- LibraryTh ing er kanskje et eksempel 

på det?

- Ja, den vokste fra 30.000 til 130.000 

brukere på ett år! Og her snakker vi om 

en svært smal brukergruppe. Men den er 

verdensomspennende, det fi ns folk fra all 

verdens land som katalogiserer i Library 

Th ing. Du ser det samme på Amazon, at 

mange mennesker bidrar for å gjøre Ama-

zon bedre. Det er en 2.0-teknologi - og 

brukerne er engasjert. Det er en enorm 

interesse på verdensbasis. 

- Interessen i bibliotekmiljølet er kan-

skje ikke like stor?

- Hos oss er det ikke store mengder bru-

kere som er med og driver utviklinga. Men 

jeg tror det kommer. Fordi denne typen 

tjenester fi nnes, vil fl ere og fl ere mennesker 

venne seg til å bruke det og forvente det. 

Da havner bibliotekene i en situasjon der 

brukeren før eller siden kommer tilbake og 

sier: Hvorfor har ikke dere dette? Eller det 

jeg frykter aller mest: Når de ikke fi nner 

2.0-tjenester på biblioteket gidder de ikke 

bruke det mer. Biblioteket kan bli oppfattet 

som irrelevant for den enkelte. 

- Hvordan er interessen for disse spørs-

målene blant norske bibliotekarer?

- Den er stigende. Vi har hatt diskusjoner 

der noen mente vi måtte bli ferdige med 

Bibliotek 1.0 før vi begynte utviklingen av 

Bibliotek 2.0. Jeg opplevde det som en mis-

forstått diskusjon. Men det er ingen konfl ikt 

her! Gode sider ved 1.0 må selvfølgelig følge 

med til 2.0. Det er ingen som sier at vi skal 

rive ned, ødelegge eller gi slipp på noe av det 

som er bra med det vanlige biblioteket som vi 

kjenner i dag. Bibliotek 2.0 sier derimot at vi 

har noen utfordringer, at det skjer forandrin-

ger i verden rundt oss, og at vi må vi forholde 

oss til disse endringene. Noen av oss tror at 

2.0 er veien videre, men det er ikke sikkert vi 

har rett. Men å tviholde på Bibliotekkatalog 

1.0 inntil den blir bra nok, er i hvert fall ingen 

vei å gå. Den blir aldri perfekt. Er det ikke 

bedre å se hvordan all den nye web-funk-

sjonaliteten der ute kan fungere i forhold til 

den katalogen vi allerede har? 

Evig beta
Th omas er i siget nå. Argumenter og 

poenger kommer på løpende bånd. Han vil 

gjerne få fram er utviklingsaspektet som 

ligger i Web 2.0 og Bibliotek 2.0. 

- Vi snakker om ”perpetual beta”, 

program og tjenester som alltid vil være 

i beta-versjon. For vi prøver ut nye ting, 

fortsetter til det blir bedre, fortsetter å 

utvikle. Vi stopper ikke opp og sier at: Nå 

har vi fått Bibliotek 1.0 slik vi vil ha det, nå 

kan vi gå videre og utvikle Bibliotek 2.0. 

Sånn er det ikke. 

- Noen har blitt provosert av alt snakket 

om Bibliotek 2.0?

- Det er synd. Tanken har aldri vært 

å provosere. Vi har bare sagt at det skjer 

noe som er såpass dramatisk nytt at vi har 

ønsket å gi det et navn. Vi har ønsket å sette 
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� et fokus på det og ikke bare kalle det vanlig 

bibliotekutvikling. Hvis vi griper mulighe-

tene nå, kan biblioteket forbli relevant for 

sine brukere også i framtida. Fortsetter vi 

å drive som før, vil det før eller siden enten 

tvinge seg fram endringer. Ellers blir vi så 

irrelevante at penger til bibliotekene slutter 

å komme. 

- Du er ikke redd for at ressursene og 

entusiasmen som legges i 2.0 kan vise seg 

å være en blindvei? 

- Det dreier seg i liten grad om ressur-

ser. Det handler ikke om å pøse penger inn 

i store monolittiske prosjekt. Det dreier 

seg om å ha oppmerksomhet mot det som 

skjer der ute. Hvordan kan vi bruke det nye? 

Let’s test it. Funker det og er relevant, så 

bruker vi det. I motsatt fall dropper vi det. 

2.0 bør tilfredsstille 68-ernes aller villeste 

drømmer! 

Åpen kildekode
- Er systemleverandørene medspillere 

i retning 2.0?

- Jeg opplever det ikke sånn. De har for 

mye investert i sin måte å gjøre ting på. 

Noen av dem ser riktignok utfordringen. 

Men de norske biblioteksystemene er gan-

ske store og tunge programmer som ikke er 

lette å snu. Systemene med åpen kildekode, 

for eksempel Koha og Evergreen, ser ut til å 

ha noen fordeler nå. Der kan brukerne selv, 

altså bibliotekarene og bibliotekenes bru-

kere, endre ting direkte. Du må ikke innom 

et fi rma, som igjen må vurdere om de skal 

bruke penger på endringen, eller vurdere 

om de kan tjene penger på det. Systemene 

med åpen kildekode dreier seg om hvordan 

brukerne kan gjøre dem best mulig. Har du 

kapasitet og kompetanse, kan du endre selv 

og teste det ut. 

- Hva viss du har en idé, men mangler 

kompetansen?

- Da kan du jobbe sammen med andre 

som sitter med kompetansen for å gjøre 

systemet bedre. Alle brukere kan investere 

i systemet, alle kan tjene på det. Det som 

prøves ut og fungerer lokalt, kan integreres 

i det totale systemet. Fungerer det ikke, tas 

det vekk igjen. Det er ingen prestisje, det er 

stadig nye versjoner, det er bare evig beta. 

Og fordi det er Open Source, kan det skje i 

små steg heller enn i store lanseringer. Dette 

er nok den største trusselen mot systemle-

verandørenes produkter. Leverandørene 

har nok heller en framtid som tjenesteleve-

randører i forhold til utvikling for de åpne 

systemene, drift av web-hotell og slike ting. 

Jeg tror at tiden da vi betaler fl ere hundre 

tusen for et nytt system er over.

Evig beta
I Th omas sin ordbok er beta åpenbart 

gått fra å være en betegnelse på noe som 

mangler fullføring, til å betegne noe som 

utvikler seg videre. Nærmest en heders-

betegnelse. 

- Kanskje Bibliotek Beta hadde vært et 

bedre uttrykk enn Bibliotek 2.0. Eller kan-

skje vi bør kutte ut begrepet Bibliotek 2.0. 

Vi holder på med bibliotekutvikling, det 

skjer spennende ting, let’s do it. 

Han krydrer sine uttalelser med ameri-

kanske uttrykk, Th omas. Ikke så rart egent-

lig. Mannen har et år med bibliotekstudier 

i Kentucky bak seg. Og han har åpenbart et 

vidt engelskspråklig kontaktnett som setter 

ord på 2.0-universet hans. 

- Du hevder at Bibliotek 2.0 peker mot 

systemer som både gir en åpenhet og de-

mokratisering for brukerne, men også en 

åpenhet for bibliotekarene som håndterer 

systemene. Det er nesten for godt til å være 

sant? 

- Ja, det kan du si. A dream come true. Vi 

må huske på at det er investert enorme sum-

mer i nettets infrastruktur. Vi er gratispas-

sasjerer på en stor kommersiell investering, 

en stor kommersiell drive. Mulighetene 

i Bibliotek 2.0 hadde ikke kommet uten 

utviklingen av datamaskiner og internett. 

Alt dette er bygd og tatt i bruk på så mange 

forskjellige måter. En måte å se dette på, er 

at hver gang du bruker nettbanken din, så 

er du med på å subsidiere gratis-tjenester 

som MySpace og GoogleScholar. 

Thomas Brevik i sitt rette element. Her underviser han et verksted etter Digital og sosial 2.0-konferansen i Bergen. Det dreier seg om podcast, og deltakerne oppfordres 
til å starte sine egne bibliotekradio-sendinger. 
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Biblioteklaboratorium
Th omas tror at bibliotekene er med på å øke verdien av internett. 

Tilgangen på bedre bibliotekkataloger vil øke trafi kken på nettet, 

som igjen gjør at nye tjenester kan komme til og bli tatt i bruk, i 

følge Th omas. 

- Har de sentrale bibliotekmyndighetene noen rolle å spille i 

2.0-utvikling?

- Ja. Først og fremst gjennom åpenhet, villighet til å ta i bruk 

åpne systemer. De kan også investere mer i kompetanseheving, i 

tråd med bibliotekutredninga. En portal om eget fag for bibliote-

karer er et viktig skritt. Vi trenger et sted å møtes på nettet. I dag 

kommuniserer jeg mer med bibliotekarer i USA, Italia og India, enn 

jeg gjør med mine norske kollegaer om disse tingene. Vi trenger et 

åpent norsk utviklingsmiljø, som dytter ut prosjekter og idéer som 

hele bibliotekmiljøet kan ha nytte av. Jeg har kalt det et Bibliotek-

laboratorium, og bedt ABM-utvikling støtte dette. De er positive, 

og jobber med hvordan det skal organiseres. Konferansen ”Digital 

og sosial 2.0” og de verkstedene som har fulgt etter, er et anslag til 

et slikt Biblioteklaboratorium. 

- Hvilke typer 2.0-tjenester synes du har mest potensial i bi-

bliotekene nå?

- Blogging, RSS som nyhetsformidling ut, og podcasting er noe 

alle kan ta i bruk akkurat nå. Podcasting oppleves som en utrolig 

kul måte å nå nye grupper på. Jeg startet ”Bibliotek 2.0”-podcast 

for å nå fram til andre bibliotekarer. Jeg trodde jeg skulle få 5-6 

lyttere. Nå har jeg lagt ut 15 sendinger, og like før jul passerte vi 

10.000 nedlastinger. Veldig overraskende. Det morsomme er at 

tilbakemeldingene ikke kommer fra bibliotekarer, men fra van-

lige folk som har sittet i bilen og lyttet til Bibliotek 2.0-podcast og 

syntes det var kult. De fi kk vite at bibliotek har trådløse nettverk 

og lydbøker, og bestemte seg for å bruke biblioteket mer! Det er 

nyttig å prøve nye kanaler. Mine podcaster var om bibliotek for 

bibliotekfolk. De største mulighetene ligger nok i gjenbruk, det vil 

si opptak av arrangement som forfatterbesøk o.l. på biblioteket, og 

i markedsføring. 

Kvalitet
- Er bibliotekene i stand til å lage kvalitativt gode nok lydopptak 

av sine arrangement? 

- Amatøropptak kan være bra nok. Igjen er det litt av beta-

t ankegangen: Det er viktigere å pushe det vi har ut, enn å vente på 

at kvaliteten skal bli perfekt. Kvaliteten på noen av podcastene mine 

er hårreisende dårlig. Men folk fi nner det interessant likevel. 

- Ser du utvikling av bibliotekkataloger i samme perspektiv? Er 

det å tåle noe lavere kvalitet simpelthen en del av Bibliotek 2.0?

- Ja, jeg tror det. Ikke lavere kvalitet for lavere kvalitets skyld. 

Men om nødvendig å godta lavere kvalitet for å få fram et produkt 

som folk er interessert i, dersom alternativet er å bruke urimelig 

mye ressurser eller ikke å få ut nye tjenester i det hele tatt. Det er 

noe med cost-benefi t her. Å senke kvalitetskrav for å få ut mer, er 

en avveining man må gjøre hele tiden.

- Er det noe i bibliotekets samfunnsoppdrag som endres med 

Bibliotek 2.0?

- Snarere tvert imot. Det er heller slik at Bibliotek 2.0 er midt i 

kjernen av bibliotekets samfunnsoppdrag. 

La oss ta biblioteklovens paragraf 1, med krav til aktualitet. Det 

er defi nitivt Bibliotek 2.0 å bruke teknologien til å nå både gamle og 

nye brukergrupper, jamfør biblioteklovas paragraf 1. Bibliotek 2.0 er 

midt i blinken. Og det blir mer folkeopplysning gjennom Bibliotek 

2.0 ved at vi får mer lyd, mer video, mer informasjon på nettet. Er 

ikke dette nettopp bibliotekenes samfunnsoppdrag, spør Th omas, 

og legger til: Det er en spennende tid vi lever i. • 

TEKST •  Erling Bergan

Det dreier seg om 

en slags radio. Tre 

aspekter ved pod-

cast gjør den likevel 

annerledes. For det 

første: Overføringene 

går på internett, ikke 

over eteren. For det andre: 

Du kan høre på sendinga 

når du vil. For det tredje: Du 

kan laste ned sendinga til din 

mp3-spiller, for eksempel iPod, 

og høre den både når og hvor du vil. 

Podcast er altså simpelthen lydfi ler 

lagt ut på et nettsted. 

Som så mange andre webtilbud 

som regnes for å være av 2.0-typen, 

er det den lave terskelen for at brukerne selv kan 

lage eller påvirke tjenesten som vi bør merke oss her. Svært 

mange mennesker har PC med internett, og de fl este PCer 

har lydkort og høyttalere. Da trenger du i grunnen bare en 

mikrofon i tillegg, for å bli din egen kringkastingssjef. 

Nå er det selvfølgelig et spørsmål om noen gidder å lytte 

på all verdens selvlagde lydfi ler. Og hvor mye skal man stole på 

tall som oppgis for antall nedlastinger av et nettsteds lydfi ler. 

Vel, jeg har i hvert fall ingen grunn til å tvile på at Th omas 

Brevik snakker sant, når han hevder at hans 15 podcasts om 

bibliotekspørsmål har opplevd totalt 10.000 nedlastinger. Og 

det er et imponerende tall. 

Ellers kan man på nettet fi nne for eksempel opplesing 

av den månedlige lederartikkelen i Searcher Magazine, eller 

opptak av en kollektiv telefonsamtale mellom medlemmer av 

the Library 2.0 Gang. 

Th omas Brevik fremhever podcasts som en mulig kanal for 

å ”gjenbruke” arrangement i biblioteket, ved å legge ut lydopp-

tak av for eksempel forfatterbesøk i biblioteket. I forlengelsen 

kan det ligge videocasts av de samme arrangementene. 

Fordelen med podcasts er den lave terskelen for å gjøre 

opptak og kringkaste det. Baksida av medaljen er om det blir 

teknisk og innholdsmessig interessant nok, og om man makter 

å nå fram til de riktige menneskene med sine sendinger. •

Podcast

Kringkasting er et ord vi kjenner. 
iPod er også kjent for mange. Slår du 
dem sammen, ja da får du podcasting. 
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Fenomenet mashup er kjent fra musikken 

og andre uttrykksformer før det oppstod på 

internett. DJ mixing er et godt eksempel. 

Musikkvideoen A Stroke of Genius med Th e 

Freelance Hellraiser er et annet eksempel, 

trukket fram på Bibliotek 2.0-bloggen. Det 

siste er da også en sammensetning av andre 

artisters musikk og musikkvideoer, uten 

deres tillatelse.

Og dette er nettopp et aspekt ved mas-

hups. Er det på kanten, eller over kanten, 

av loven det som lages av mashups rundt 

omkring?

Og i god mashup-ånd siterer jeg derfor 

fra Bibliotek 2.0-bloggen, når de setter 

fokus på dagens mest interessante og 

bibliotekrelevante mashups på nettet: 

”Kjente nettsteder som Amazon, Google 

Maps og eBay gjør innholdet sitt remiksbart 
enten gjennom XML-baserte webtjenester 

(Amazon) eller Ajax-brukergrensesnitt 

(Google Maps). Mashups av Google Maps 

var mye i media under orkankatastrofen i 

New Orleans, da de ble brukt til å hjelpe 

mennesker med å spore opp slektninger i de 

fl omrammede områdene av byen. Et annet 

eksempel på en slik mashup er Food Tube, 

som plotter inn restauranter og T-banesta-

sjoner på kart over London.”

Under ”Digital og Sosial 2.0”-konfe-

ransen i Bergen før jul viste biblioteksjefen 

i Lindesnes, Rolf Steinar Bergli noen selv-

lagde eksempler på mashups hvor bibliote-

ket på Vigeland ble presentert med bilder, 

integrert i kart og grafi kk fra stedet. Han 

trakk da perspektivene videre til lokalhisto-

risk materiale, kombinert med lokalisering 

på nettkart, osv.

Og det er nettopp kart som er det mest 

populære elementet i dagens tilgjengelige 

Mashups. Dernest foto, søk og handel. Over 

halvparten bruker GoogleMaps, deretter 

kommer Flickr, Amazon og Yahoo Maps. 

Det er foreløpig forholdsvis få bibliotek-

mashups, sa Bergli.

Aktuelle eksempler på mashups man 

kan se på nettet, er:

• Library thing thing 

• Book Burro

• Talis Amazon plugin

• Mystery carousel

• Find me some wifi 

• Flash Earth

• Gutenkarte

• Zotero 

• Gladsaxe-bibliotekene (eksempel på mas-

hup i en bibliotekkatalog) 
I følge Bergli må bibliotekene slippe 

sine data løs på nettverden. Våre data er 

godt gjemt og beskyttet på våre nettsider, i 

våre brukergrensesnitt og de ser slik ut som 

leverandørene har laget dem. Vi må levere 

data til brukeren, der brukeren er. Vi må 

ikke nødvendigvis få brukeren til å oppsøke 

katalogen, sier Bergli. Samsøk er han for så 

vidt positiv til, men vi må tenke lengre enn 

å få alle til å komme til oss og ”vår portal”, 

er hans poeng. Biblioteket må være til stede 

der brukerne er, også på internett. 

På ”Digital og sosial 2.0”-konferansen 

presenterte Rolf Steinar Bergli noen mas-

hups han kunne ønske seg. Kobling mellom 

Library Th ing, Amazon og noen utvalgte 

lokale bibliotekkataloger og bokhandlere, 

sto høyt på lista hans. Han foreslo også 

slektssøk, der navn i brukers slektsdatabase 

kobles mot treff  i digitale kilder. Han så 

gjerne også en kobling mellom hvilke anbe-

falte bøker som er tilgjengelig i biblioteket 

nå, som også er omtalt i media siste uke. 

Dessuten var han åpen for at folk utenfor 

bibliotek, med andre idéer enn oss, kan lage 

mashups ingen av oss har tenkt på. Han 

minnet om at bibliotekene ikke er det eneste 

”stedet” som formidler våre tilbud. 

Den store utfordringa for bibliotekene, 

med de mulighetene mashups gir, er altså 

å få våre data og tjenester ut av katalogens 

begrensninger og inn i ulike sosiale nettste-

der, akademiske verktøy, andre kataloger, 

osv. •

I nettverden kjennetegnes en mashup ved at en nettside kombinerer 
innhold fra fl ere kilder. Brukeren opplever det like fullt som en integrert 
side og vet ikke nødvendigvis at innholdet har ulikt opphav. 

Mashup

TEKST & FOTO • Erling Bergan

Biblioteksjef Rolf Steinar Bergli i Lindesnes vil at bibliotekene åpner opp katalogene sine og gjør dem til-
gjengelige for andres mashups på nettet.
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LibraryThing er svaret på slike behov. 

Programmet ligger på nettet og tilbyr 

deg et system for å katalogisere din egne 

private boksamling, som del av en gedigen 

samkatalog. Dette er gratis så lenge du ikke 

skal registrere mer enn 200 bøker. Ellers 

er prislappen 10 amerikanske dollar i året, 

eller 25 dollar for evigheten. 

For en slik nett sum kan du bringe 

videre det prosjektet som Tim Spalding 

utviklet og presenterte første gang på net-

tet i august 2005. Ikke lenge etter hadde de 

passert 30.000 brukere, ved ettårs-jubileet 

hadde de 73.000 brukere, og nå har de nådd 

130.000 brukere. Denne mengden mennes-

ker har bidratt til at over 9 millioner bøker 

for lengst er registrert i katalogen. I følge 

LibraryTh ing selv.

LibraryTh ing baserer seg ikke på an-

nonser, men mottar penger fra online 

bokhandlere for at de leverer lenkede bok-

forsider. En av disse, Abebooks, kjøpte seg 

en 40 prosents andel av LibraryTh ing i fj or 

sommer. Prislappen er ikke kjent. 

LibraryTh ings brukere, uformelt kalt 

“thingamabrarians”, kan altså katalogisere 

egne samlinger, men også holde seg med 

leselister og ønskelister, og møte andre som 

har de samme interessene og bøkene. Man 

kan riktignok holde sin bibliotekkatalog 

privat, hvis man ønsker det. Men de fl este 

foretrekker å off entliggjøre katalogen sin og 

dermed være åpen for kontakt. 

Th ingamabrarianerne, altså du og jeg 

og naboen, kan browse hele databasen etter 

forfatter, tittel eller brukernes egne emne-

ord (tags). Så klikker man simpelthen på 

posten for å innlemme den i egen katalog. 

En funksjon heter ”lignende bibliotek” og 

gir deg som bruker anledning til å fi nne 

andre brukere som har mange av de samme 

bøkene som deg. Så kan du legge igjen 

meldinger om anbefalt lesing til slike med 

lignende interesser som deg. 

Når man skal katalogisere nye bøker i 

LibraryTh ing, blir det gjort oppslag i Li-

brary of Congress og mer enn sytti andre 

forsknings- og folkebibliotek, blant annet 

Canadian National Catalogue og Yale 

University. I tillegg søkes det i Amazon. 

Biblioteksøkene bruker Z39.50-protokollen. 

Ved treff  er det kun et klikk som skal til for 

å innlemme posten i egen katalog og legge 

på egne tags. 

LibraryThing kom i norsk versjon i 

fj or høst. Det vil si: Brukergrensesnittet 

er oversatt til norsk av velvillige og entu-

siastiske brukere her i landet. Under ett av 

verkstedene som ble arrangert etter konfe-

ransen ”Digital og sosial 2.0” i Bergen, ble 

dette gjort tydelig for deltakerne. Mens 

Th omas demonstrerte LibraryTh ing 

på den store skjermen, oppdaget 

han en oversetterfeil på velkomst-

bildet: ”Over 

nine millio-

ner bøker 

i medlem-

menes bok-

hyller”. Noen 

minutter et-

terpå kunne 

en  av  de l-

takerne på 

verkstedet 

melde  at 

hun hadde 

rettet fei-

l e n .  D u 

kan selv gå til 

http://no.librarything.com/ og sjekke at 

det er i orden!

I den norske debatten om Bibliotek 

2.0 blir nettopp LibraryThing stadig 

trukket fram som eksempel på en 2.0-

tjeneste. Det skyldes både måten tek-

nologien er brukt på, og ikke minst det 

nye sosiale rommet som oppstår rundt 

LibraryTh ing. Selv om denne ”folkets bi-

bliotekkatalog” aldri kan bryte lydmuren 

slik YouTube har gjort internasjonalt, 

eller P3s Urørt har gjort her hjemme, 

er det likevel noe bibliotekarer burde 

merke seg, når 130.000 mennesker over 

hele verden ønsker å betale for å jobbe i 

en ”katalogavdeling”! •

Folkets bibliotekkatalog? 

Har du en brukbar samling bøker hjemme? Har du hatt lyst til å katalogisere den, 
men ikke orket tanken på tida det tar å legge inn hver bok? Dessuten: Hvilket 
system har en pris og funksjonalitet tilpasset privatpersoner?
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Vi kunne kalt det 691. Men det er liksom 

litt internt. Det er snakk om frie emneord, 

med vekt på ”frie” framfor ”emne”. La folk 

- altså brukerne - hekte sine egne stikkord 

på postene i en katalog, og så har vi kanskje 

brukbar gjenfi nning til en billig penge? 

Ordet folksonomi er inspirert av ordet 

taksonomi, som betegner hierarkisk klas-

sifi kasjon av et fagområde. Taxis er gresk 

og betyr orden, mens nomos betegner 

noe i retning av kunnskap. Altså orden på 

kunnskapen. 

Folksonomi er et ferskt begrep som 

betegner en gjenfinningsmetode basert 

på kollektivt genererte frie emneord på 

nettsider, bilder på nettet, lenker – og 

metadatiske henvisninger til bøker. Den 

kollektive genereringa gjøres ofte av de 

som selv har lagt stoff et ut på nettet, blant 

annet forfatterne og fotografene selv, men 

kan også gjøres av helt andre, for eksempel 

av de som er vanlige brukere. 

Prosessen med å sette frie emneord eller 

stikkord på en enhet på nettet, kalles ofte 

for tagging. Et stikkord kalles en tag. Det vil 

si, dette er på engelsk. På norsk har vi ikke 

noe eget ord for dette, selv om noen gjerne 

vil at vi fi nner et snart. Inntil videre må vi 

tagge i vei også her i landet. 

Tagging oppstod av fl ere grunner: Det er 

teknologisk mulig, det er enkelt, det er billig 

og det gir en brukermedvirkning. Ulempene 

med tagging viser seg også å være mange. 

Under Kunnskapsorganisasjonsdagene ved 

bibliotekarutdanninga i Oslo i slutten av ja-

nuar, tok førsteamanuensis Ragnar Nordlie 

oss gjennom en faglig vurdering av dette 

fenomenets lys- og skyggesider.

Han tok utgangspunkt i gode gamle 

Cutters målsettinger med et bibliografi sk 

system, og defi nerte deretter kunnskapsor-

ganisasjonens oppgave: Å sette oss i stand 

til å samle så mye eller lite materiale som 

brukeren ønsker, og skille dette materialet 

så tydelig som mulig fra det brukeren ikke 

ønsker, og å bidra til å imøtekomme grunn-

leggende forventninger til biblioteket når 

det gjelder kvalitet og lokal relevans. 

Dette brakte Nordlie over til noen av 

de klassiske problemene i dette feltet: Aller 

først trakk han fram at brukeren i liten grad  

er i stand til å uttrykke sin egen ”problema-

tiske situasjon”, altså formulere selve grun-

nen til at man oppsøker en organisert port 

inn til kunnska-

pen. Videre er 

brukerens ”sys-

tem model l ”  i 

utakt med bibli-

otekets, for folk 

f lest er søking 

det samme som 

Google. Språket, 

selve redskapet 

vi bruker inne 

i gjenfinnings-

verden, er dessu-

ten mangetydig, 

uendelig og sta-

dig under utvik-

ling. 

- Reglene vi bruker når vi beskriver 

og organiserer kunnskap kan være både 

mangelfulle og vanskelige å tolke, både for 

bibliotekarer og brukere. Og de kategoriene 

vi har bestemt oss for å bruke når vi skal 

beskrive et materiale, er trolig også man-

gelfulle, vanskelig å defi nere og uendelig i 

mengde, sa Nordlie, og presiserte: 

-  Vi har gode regler for å si hva en bok 

handler om, altså emneord, men vanske-

ligere for å angi hvilket nivå boka passer 

for, om det er spennende bok, om det er 

en tungt eller lett leselig lærebok, om det 

er en dyp eller overfl atisk behandling av 

et problem. Disse beskrivelseskategoriene, 

som brukeren må forventes å være interes-

sert i, er vanskelige å defi nere og tilnærmet 

uendelige i mengde. 

Folksonomier

Nye ord må konstrueres etter hvert som nettet utvikler 
seg. Vårt gamle vokabular strekker ikke alltid til. Eller er 
det bare keiserens nye klær? Folks egne emneord heter i 
hvert folksonomier nå. Sånn er’e bare.

TEKST & FOTO • Erling Bergan

Fra nettstedet Flickr 
sin Folksonomi.
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Et grunnleggende problem, i følge 

Nordlie, er at våre system for organisering 

av kunnskap er fundamentalt hierarkiske. 

Vi beskriver i forhold til noe som er mer 

generelt og noe som er mer spesielt. – Men 

vi kan godt forestille oss at brukerens ide om 

hvordan ting henger sammen, er mye mer 

nettverkspreget. For dem går det fl ere linjer 

på tvers, enn nedover i hierarkiene. Våre 

systemer har problemer med å uttrykke den 

typen sammenhenger mellom emner.

Da Nordlie kom til sitt siste klassiske 

kunnskapsorganisatoriske problem, ble 

han mer nølende: - Jeg vet ikke om dette 

er riktig. Men jeg mener å se at vi som 

kunnskapsorganisatorer er fundamentalt 

rettet mot å gi uttrykk for forfatterinten-

sjonen med et dokument. Hva forfatteren 

har ment at dokumentet handler om. Det 

stemmer ikke nødvendigvis overens med 

hva brukeren kunne tenke seg å bruke dette 

dokumentet til. 

I følge Nordlie skal mange av disse pro-

blemene kunne løses innenfor 1.0-ramma, 

altså dagens katalog- og gjenfi nningsappa-

rat. Men ikke alle. Er så løsningen bruker-

genererte beskrivelser, altså folksonomier 

heller enn taksonomier? Vel, Nordlie trakk 

i hvert fall fram hva brukerne kan tilføre 

katalogen: 

- Aktuelt vokabular

- Rikdom av synonymer

- Uventede synsvinkler

- Nye beskrivelseskategorier

Potensielle problemer han trakk fram 

med folksonomier, var: 

- ”Useriøse” beskrivelser

- Opphopning på overordnede begrep

- For spesifi kke beskrivelser

- For private assosiasjoner

- Falske relasjoner

Men forskningen viser at selv ikke 

bibliotekarer makter å opprettholde ”inter-

indexer consistency”, i følge Nordlie, som 

spurte om ikke emneordene i BIBSYS kan 

regnes folksonomi. Han påpekte ellers at 

det er mangelfull forskning om emnebe-

skrivelser, og antydet at nettopp Library

Th ing kunne være vel verdt å undersøke. 

Ragnar Nordlie satte opp noen kriterier 

for å lykkes med folksonomier. Incitament 

til å engasjere brukerne er viktig. Det er også 

muligheten til å organisere publikumsem-

nene, og kanskje også skille disse emnene ut 

fra de kontrollerte emneordene. Dessuten 

stilte han spørsmål ved om det bør være et 

system av overvåking og oppfølging. 

At behovet for forskning på området 

taksonomi/folksonomi er stort, gikk tyde-

lig fram av Ragnar Nordlies presentasjon 

under KORG-dagene. Han begynte da også 

med å si: - Dette blir mer spekulasjon enn 

harde fakta. Her finnes det foreløpig få 

harde fakta å by på. 

Mangelen på forskning har ikke hindret 

bransjen i å diskutere temaet på postlista. 

Ikke minst er det viktige spørsmålet om 

kritisk masse behandlet av fl ere debattanter. 

Sigrun Ask sier det treff ende i et innlegg 

26. januar: ”Om det blir hundrevis som 

tagger på samme bok, så begynner det å 

bli noe man kan kalle et grunnlag for å lage 

emneord av det, mener jeg. Filosofi en bak 

”folksonomiene” forstår jeg slik at dersom 

et høyt antall taggere bruker samme ord 

som tagg på et dokument, så kan det kalles 

et ”folkets” emneord.”

Under tittelen ”En katalogfetisjist 

snakker ut”, blir Knut Hegna intervjuet 

av Anders Ericson på NBFs nettsted. Der 

setter Hegna et skarpt skille mellom skitt 

og kanel: ”Det er greit at man prøver ut 

ting for å møte publikum, men ropet på 

mer 2.0 blir et problem når vi kommer til 

det som berører målsettingen med kata-

logarbeidet, f.eks. emneordsetting. Man 

må gjerne la brukerne tagge innhold på 

bibliotekhjemmesider, men ikke bland det 

med bibliotekets emneord! Vi har bestemte 

mål med katalogisering og klassifi kasjon i 

biblioteket, og vi har oppnådd mye bra. De 

som angriper katalogarbeidet, bør være 

modige nok til å si hvilke deler av målset-

tingene de forkaster eller som oppfylles 

bedre av andre metoder.”

Om skribentene bak innførselen ”Folk-

sonomy” på Wikipedia bidrar til å klargjøre 

målsettinger, er ikke godt å si. Men de 

skriver i hvert fall: ”Th e process of folk-

sonomic tagging is intended to make a 

body of information increasingly easier to 

search, discover, and navigate over time. 

A well-developed folksonomy is ideally 

accessible as a shared vocabulary that 

is both originated by, and familiar to its 

primary users. Two widely cited examples 

of websites using folksonomic tagging are 

Flickr and Del.icio.us, although it has been 

suggested that Flickr is not a good example 

of folksonomy.” •

- Reglene vi bruker når vi beskriver dokumenter, og 
kategoriene vi skal ha dem inn i, er mangelfulle og 
vanskelige å bruke, i følge Nordlie. 
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- Markedet for biblioteksystemer domineres 

idag av proprietære løsninger og aktører. 

Hvilke ulemper medfører dette for biblio-

tekene og deres brukere?

- Problemet med disse systemene er 

først og fremst prisen. At bruk av tilfreds-

stillende biblioteksystemer avhenger av 

lukket teknologi og regulær kommersiell 

business, er noe som svir i de fl este off ent-

lig folkebiblioteks magre lommebøker. Det 

sier seg selv. Når det er sagt, kunne en også 

trekke fram ulemper i forhold til utvikling 

og drift, som ofte er basert på ekstern 

serving og ”enveis”-problemløsning fra 

systemoperatøren. Dette bidrar ikke til at 

bibliotekarer som benytter de ulike syste-

mene får et godt nok innblikk i funksjona-

litet og muligheter for videreutvikling.

Brukerens erfaringer
Kim A. Tallerås påpeker hvor sentrale 

biblioteksystemene er for bibliotekarene, og 

ser behov for å bringe brukernes erfaringer 

nærmere utviklingen av systemene.

- Selv om det fi nner sted enkelte bruker-

møter blant de store aktørene, kan det være 

et generelt problem at praksiserfaringen i for 

stor grad ligger igjen hos brukeren, uten at 

den kan benyttes fullt ut i utviklingen av det 

systemet som utgjør den tekniske kjernen i 

brukerens profesjon. Det at det er fi re-fem 

store systemer som opererer i konkurranse, 

kan også bremse for utviklingen av nyttige 

standarder og nødvendig samarbeid. Dette 

er synd i en tid hvor biblioteksektoren har 

planer om å samle digitale bibliotekressur-

ser på nasjonalt plan. Slikt vil selvsagt også 

ramme brukeren i siste instans.

- Hvordan kom du borti Koha, og hvor-

for mener du dette er relevant for norske 

biblioteker og bibliotekarer?

- Jeg kom borti Koha for et par år siden 

da jeg trengte en passende løsning for å 

organisere en liten boksamling i et prosjekt 

med svært begrenset økonomi. Jeg ble tip-

set om Koha, og fant et system som passet 

perfekt til formålet. I ettertid har jeg som 

bibliotekarstudent jobbet med Koha i fl ere 

anledninger, blant annet i et slumområde i 

Nairobi, hvor et bibliotek trengte en rimelig 

løsning for organiseringen av boksamlinga 

si.

I starten ble Koha utviklet av en dedikert 

gruppe i New Zealand, i dag utvikles sys-

temet av programmerere og bibliotekarer 

verden over. Kim A. Tallerås mener dette er 

en gylden mulighet for norske bibliotekarer 

til å dele sin kompetanse og erfaring med 

bruk av slike systemer. 

- Gjennom tilbakemeldinger og overset-

telser kan vi bidra til å utvikle et ”åpent” 

system som ikke bare er rimelig, men som 

kan bli preget av samtidige bibliotekarfag-

lige behov. Jeg mener også at åpen kildekode 

i seg selv er et prinsipp og en fi losofi  biblio-

tekarer burde omfavne, og som ligger tett 

opptil bibliotekets verdigrunnlag.

- ABM-utvikling uttaler seg også posi-

tivt om fri programvare og åpen kildekode. 

Burde Koha vært nevnt eksplisitt i deres 

bibliotekutredning? Hvilke konkrete tiltak 

kan ABM-utvikling gjøre for å fremme bruk 

av Koha i Norge?

- ABM-utvikling burde kanskje nevnt i 

sin ferske bibliotekutredning at det fi nnes 

prosjekter som peker utover rammene av bi-

blioteksektoren slik denne er sammensatt i 

dag. Og særlig da åpen kildekode-prosjekter 

som relaterer seg direkte til bibliotekdrift. 

Dette kunne selvsagt fremmet et system 

som KOHA helt konkret, men også lagt 

press på de øvrige systemleverandørene i 

retning av å åpne sine egne kildekoder.

Medbestemmelsesrett
- Er Koha klart til å tas i bruk av ethvert 

norsk bibliotek per i dag? Hvilke styrker og 

svakheter har Koha?

- Koha kan nok foreløpig ikke tas i 

bruk av et hvert bibliotek. Først må Koha 

oversettes, enkelte av modulene utvikles 

ytterligere, og det må etableres et bruker-

miljø, særlig med tanke på serverdrift og 

nettverksinstallasjoner. Men, supporten 

man i dag får per e-postliste er både rask 

og god, og ettersom det ikke er langt mel-

lom folk som kan noe om Linux-serving, 

Perl-programmering og MySQL-databaser, 

som Koha bygger på, burde systemet være 

interessant for mindre biblioteker.

Kim A. Tallerås ser at Koha nok kan 

være uvant å for dem som er vant med de 

typiske biblioteksystemene. 

- Dette skyldes kanskje først og fremst 

den åpne strukturen som gir brukeren stor 

”medbestemmelsesrett” over systemets 

Koha er fritt tilgjengelig

Gratis biblioteksystem?

• Kim A. Tallerås 
   intervjuet av Thomas Gramstad

Bibliotekar og student Kim A. Tallerås står på for å fremme bruk av 
fri programvare i biblioteksektoren i Norge. Nå gjelder det å etablere 
et norsk brukermiljø for Koha. 
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oppførsel. Dette er allikevel noe som gir 

Koha en svært god tilpasningsevne til om-

givelsene det skal fungere innenfor, og som 

dessuten gir bibliotekaren større innsikt i 

systemets funksjonalitet. En annen åpenbar 

styrke med Koha er den kontinuerlige ut-

viklingen, i den siste versjonen har brukere 

av online-modulen mulighet til å ”anmelde” 

bøker i beste Web 2.0-tradisjon. Systemet 

støtter også gjeldende standarder og proto-

koller for lagring og deling av bibliografi ske 

data. Kohas svakhet er foreløpig rett og slett 

at det kan være tungt å komme i gang der 

hvor brukermiljøene er små, slik at man på 

lokalt plan kan få tilpasset systemet til de 

spesifi kke lokale behovene.

- Finnes det noe norsk Koha bruker-

miljø?

- Som antydet kjenner jeg ikke til noe 

Koha-miljø i Norge utover prosjektet som 

gjorde at jeg selv kom over Koha. Men sys-

temets popularitet er sterkt økende. Da vi 

var i Nairobi fi kk vi nyss om at et av byens 

universiteter var i ferd med å legge om 

til Koha, noe som vitner om relativt stor 

utbredelse.

Etableringsfase
- Har du selv bidratt til utviklingen av 

Koha?

- Nei, men det håper jeg å kunne gjøre 

i fremtiden og at jeg selvsagt får med meg 

fl ere bibliotekarer og andre på det.

- Hva kan norske bibliotekarer, pro-

grammerere, brukere og datafi rmaer som 

ønsker å bidra til Koha gjøre, hvor bør de 

henvende seg?

- Her i Norge er Koha-brukermiljøet 

helt i etableringsfasen. Man kan melde 

seg på vår epostliste her: http://mailman.

kunnskapsallmenning.no/mailman/lis-

tinfo/koha-norge el ler kontakte meg 

(kimtall@gmail.com). Jeg kommer gjerne 

og holder orientering om Koha for dem 

som er interessert. Ellers inneholder hjem-

mesidene www.koha.org stort sett den in-

formasjonen man trenger. Herfra kan man 

laste ned programvaren. Her ligger også 

kravspesifi kasjoner, en kontinuerlig oppda-

tert og fyldig dokumentasjon av systemet, 

en wiki hvor folk noterer erfaringer på ulike 

områder og adresser til relevante e-postlis-

ter. Jeg vil også anbefale de demoene man 

får tilgang til gjennom disse sidene. Egen 

erfaring tilsier at bruker og utviklermiljøet 

er åpent og svært imøtekommende og hjelp-

somme overfor nye interessenter. • 

Intervjuet trykkes også i LINUXmagasinet 
nr 1/2007

Dagens biblioteksystemer avhenger av lukket tekno-
logi og regulær kommersiell business, hevder Kim A. 
Tallerås, som fremhever det åpne systemet Koha som 
en vei videre for bransjen. (Foto: Erling Bergan) 

Dette er Koha:
• Det første integrerte biblioteksystemet basert på fri 

programvare.

• Første versjon laget i 1999 av Katipo Communications, 

New Zealand.

• Ordet ”koha” er et maori-ord som betyr ”gave” og som 

uttrykker kulturelle skikker og tradisjoner forbundet med 

gjensidighet og utveksling av gaver.

• Forvaltes idag av et voksende internasjonalt brukermiljø som inkluderer bi-

bliotekarer, programmerere, brukere og fi rmaer som etterlyser og utvikler nye 

egenskaper. 

• Oversatt fra engelsk til mange andre språk, bl.a. fransk, kinesisk, arabisk

• Kan kjøres på alle operativsystemer og i alle nettlesere. 

• Web-basert grensesnitt, moduler gjør bruk av MySQL, Apache og Perl.

• Støtter vanlige bibliotekstandarder som MARC og Z39.50.

• Støtte for Zebra-database.

• GPL-lisensiert, dvs at kildekoden er fritt tilgjengelig. 

• Kan lastes ned fritt og gratis fra www.koha.org.

• Grundig dokumentasjon kan lastes ned fra www.kohadocs.org eller fra Koha-

wiki, wiki.koha.org.
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Innen fem år, sier Taiga Forum

1. Vil bibliotekenes tradisjonelle orga-

nisasjonsform ikke lenger fungere. Dagens 

referanse- og katalogbibliotekarer vil 

forsvinne. Tekniske og publikumsrettede 

tjenester vil danne en felles veilednings-

tjeneste. Undervisningsteknologi og pu-

blikumstjenester vil også smelte sammen 

- hvis de da ikke forsvinner.

2. Bibliotekene vil ha kuttet samlig enes 

areal (footprint) med minst femti prosent. 

Støttefunksjonene vil oppleve tilsvarende 

reduksjoner

3. De fl este referansespørsmål vil bli 

besvart gjennom Google Answer eller 

tilsvarende tjenester. Biblioteket vil ikke 

lenger ha egne referanseskranker eller 

-kontorer. De som betjener publikum vil 

befi nne seg utenfor det fy-

siske biblioteket. Metasøk vil 

gjøre referansebibliotekarer 

overfl ødige.

4. Alle informasjonssøk 

vil starte hos Google. Det 

gjelder også søking etter bi-

bliotekressurser. Alle former 

for innhold vil forlate sine 

opprinnelige beholdere (pa-

pirdokumentet, fotografi et, 

databasen, undervisnings-

opplegget, kartsystemet) 

og bli tilgjengelige på det 

åpne nettet. Dette vil revo-

lusjonere muligheten til å 

oppdage ressurser.

5. Svært mange bibli-

otek vil ikke lenger ha lokale 

OPACer. Både katalogdata 

og samlingene vil bli konso-

lidert. Vi får felleskataloger 

(som WorldCat) og kataloger som er inte-

grert i generelle søkleverktøy. Rettighets-

forvaltning blir en del av utlånssystemet. 

Søking blir ivaretatt av eksterne aktører.

6. Bibliotekenes separate nettsteder 

(siloene, monolittene) vil forsvinne. Biblio-

tekdata pushes ut til populære portaler og 

direkte til brukerne.

7. I høyere utdanning vil dataavdelinger 

og bibliotek smelte sammen. Biblioteket 

kan spille en viktig rolle i de integrerte 

støttetjenestene for undervisning og fors-

kning. Organisasjonen må imidlertid fl ytte 

penger og personell bort fra tradisjonelle 

oppgaver, slik at de kan ta seg av databan-

ker, arbeidsfl yt og spesialiserte lærings- og 

forskningsressurser.

8. Bibliotekaren i dagens tapning vil 

forsvinne. De nyansatte kan like gjerne 

være informatikere, pedagoger eller be-

driftsøkonomer. Hele staben vil trenge 

data- og internettkompetanse på nivå med 

dagens spesialister. Den raske tekniske ut-

viklingen vil føre til omfattende tidligpen-

sjonering: Personalets gjennomsnittsalder 

vil synke til 28 år.

9. Forlagsbransjen vil ha endret seg 

dramatisk. Mange små forlag vil forsvinne. 

Tidsskriftagenter og bokhandlere vil utvi-

kle nye forretningsmodeller. Formidling av 

fagtidsskrifter og -bøker utenfor STM-fel-

tet [science, technology, medicine] vil ikke 

lenger være kommersielt lønnsomt.

10. E-bøker og e-boklesere vil slå 

igjennom for fullt. Nye standarder vil (på 

magisk vis) gjøre dette mulig. Mobilte-

lefonene utvikler seg til dataterminaler. 

Bibliotekene må utvikle tjenester for slike 

kanaler.

Vi har fem år på oss:

Taiga-tesene!
En gruppe ledende amerikanske fagbibliotek publiserte våren 2006 ”Taiga 
Forum Provocative Statements” De har skapt debatt, og nå har Tord Høivik 
oversatt og redigert den engelske teksten for norske forhold. 
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11. Enkel aggregering av ressurser 

(f.eks. treffl  ister) vil ikke være nok. De må 

skreddersys for ulike grupper og leveres i 

brukernes arbeidsmiljø (”in the context of 

application”). Oppmerksomheten fl yttes 

fra databaser og nettsteder til brukerrnes 

arbeids- og oppgavefl yt.

12. Mye av bibliotekets etterspørsel vil 

komme fra “intermediære miljøer”. Dette 

er digitale miljøer der brukerne utvikler 

sine digitale identiteter og organiserer sine 

egne arbeidsprosesser: blogger, læringssys-

temer (Fronter, It’s learning), RSS aggre-

gatorer (Bibfeeds, Bloglines, Technorati), 

fl ickr, YouTube, GoogleEarth, my yahoo, 

underskog, osv.).

13. Bibliotekene vil samarbeide om å 

forvalte viktige deler av samfunnets kul-

turarv, forskningsdata, historiske kilder 

og arkiver (curation). De vil bevege seg 

fra et konglomerat av små, ad hoc-pregede 

prosjekter til brede, omforente samar-

beidsstrategier.

14. Bibliotekene vil, som en selvfølge, 

sørge for bredt anlagt støtte til forsknings-

miljøet. Det å ivareta lokale forsknings- og 

publikasjonsarkiv vil være en av fl ere opp-

gaver knyttet til forskning og forsknings-

administrasjon.

15. Bibliotekmiljøet vil innse at dagens 

fragmenterte strukturer svekker sekto-

rens posisjon og muligheter. De sentrale 

aktørene vil samle seg rundt noen få 

strategiske initiativer og organisasjoner. 

Lokale suksesser er i økende grad avhengig 

av gjennomtenkte og effektive sentrale 

løsninger.

Kilde: www.taigaforum.org • 
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Kommentar 
Taiga Forum ble startet av en gruppe 

ledende amerikanske fagbibliotek våren 

2006. Taiga Forum Provocative Statements 

ble publisert 10. mars 2006. Hensikten var 

åpenbart å skape debatt. Det har de også 

bidratt til. Jeg har oversatt den engelske 

teksten - og redigert den litt med tanke på 

norske forhold. Begge deler er lov, siden 

gruppen inviterer til spredning og gjenbruk: 

- distribution and use of the Statements, 

with or without modifi cation, are permitted 

provided that modest attribution is given 

to the Forum.

Navnet Taiga er symbolsk. Det varsler 

overgang. Den russiske taiga danner et 

belte tvers over Russland. I dette området 

er det gran, furu og andre tunge bartrær 

som dominerer. Taigaen skiller den frosne 

tundraen i nord fra de rike jordbruksområ-

dene, der det vokser bjørk og andre løvtrær, 

lenger sør.

Initiativet til Taiga Forum kom ikke fra 

toppsjefene, men fra bibliotekledere rett 

under toppen i en rekke store amerikan-

ske universitetsbibliotek. Men det dreier 

Taiga Forum om 
seg selv:
Advances in information technology de-

mand that AULs and Assistant Directors 

develop new solutions, evolve to meet chan-

ging user expectations, and prepare leaders 

for the future. Whether we are in technical 

services, public services, collection de-

velopment, or information technology, we 

must develop cross-functional vision that 

makes internal organizational structures 

more fl exible, agile, and eff ective. We must 

move beyond the borders and transcend 

the traditional library organization. Taiga 

is the land between the tundra and decidu-

ous forests and grasslands. Taiga is about 

change, a place of shifting boundaries. • 

Taiga Forum holdt i januar sin andre konferanse. Denne ble holdt i formen Open Space, en utfordrende 

teknikk for å strukturere dialog i grupper. Open Space-teknikken ble opprinnelig utarbeidet av Har-

rison Owen. Et fundamentalt premiss for Open Space er at en gruppe selv vet hva de trenger å gjøre, 

og dermed lager sin egen dagsorden. Dette gjør de ved å gå gjennom en del skritt, som alle krever at 

gruppedeltakerne melder seg inn og ut av gruppediskusjonene på en bevisst og selvstyrt måte. 

De følger også det de kaller ”loven om to føtter”, som simpelthen sier at hvis du på noe tidspunkt 

befi nner deg i en situasjon der du verken lærer noe eller bidrar med noe, så bruker du dine to føtter og 

fl ytter deg til et sted du heller vil være. Det kan være en annen gruppe eller ute i friluft. Uansett, ikke 

bli sittende og føl deg misfornøyd. 

“Vi tror en slik prosess gjenspeiler noen av våre erfaringer og ønsker for bibliotekverden”, sier 

Taiga-forum. • 

seg neppe om et opprør mot toppen. Det 

er heller snakk om en strategisk deling av 

oppgaver. Toppsjefene kan ikke tillate seg 

å provosere like friskt.  Taigagruppen har 

sikkert sine moderorganisasjoner i ryggen. 

Men nestlederne forplikter dem ikke poli-

tisk, slik en erklæring fra  biblioteksjefene 

ville gjort.

Det er de ”funksjonelle” lederne, de som 

har ansvar for ulike delområder i organisa-

sjonen, som opplever det økende teknolo-

gipresset sterkest. - We must move beyond 

the borders and transcend the traditional 

library organization, sier de på sitt nettsted. 

- Taiga is the land between the tundra and 

deciduous forests and grasslands. Taiga is 

about change, a place of shifting bounda-

ries. Bibliotekets tradisjonelle organisering 

fungerer stadig dårligere. Vi må sørge for 

strukturer som er fleksible, effektive og 

raskere til bens. - Th ey must move beyond 

the borders and transcend the traditional 

library organization.

Det viktige ved Taiga Forum, slik jeg ser 

det, er viljen til å ta utfordringene på alvor. 

Jeg liker gruppens friske engasjement. De 

har sikkert ikke rett i alt de sier. Google 

Answers er f.eks. nylig nedlagt (men andre 

svartjenester dukker opp). Jeg tror tidsper-

spektivet er litt for kort: De beskriver 2016 

heller enn 2011. Men budskapet pakkes ikke 

inn i bomull. Forumet våger å si: Vinden 

øker. Så store er bølgene. Så radikalt må 

vi tenke.

Tord Høivik
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Nå blir INNSYN enda bedre
Vi utvikler ”Innsyn” med lyd, grafi kk og 
interaktivitet! Fra å være et rent visuelt 
hjelpemiddel, fremstår nå ”Innsyn” som 
et helhetlig, interaktivt verktøy som spiller 
på enda fl ere sanser. Det betyr at du nå for 
 eksempel kan høre deler av en lydbok  
og lytte til eksempler på musikk.
Du vil dessuten få opp avisanmeldelser, 
omtaler og kommentarer som er gjort 
om boken eller CD-en. Kort sagt; en 
opplevelse både for brukerne av 
biblioteket og deg selv!

Med nye ”Innsyn” blir det enda enklere å 
velge riktig!

Ikke bare se
– men HØRE …
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Nye INNSYN
vil få dine
bibliotekbrukere
til å spisse ører!

”Innsyn” har lenge vært en
populær funksjonalitet i
Mikromarc og ALEPH – både
blant de bibliotekansatte og
brukerne. Den har gjort det
mulig for deg å se boken
du søker etter direkte på
skjermen, la deg ta en titt
på forsiden og baksiden - og
lese bokomtalen og innholds-
fortegnelsen. 

Valla-turbulens 
Striden rundt Gerd-Liv Valla, og Sture Arntzens støtte til 

LO-lederen, har fått medlemmer i LO-forbundet Handel 

og Kontor til å reagere mot deres egen forbundsleder Sture 

Arntzen, i følge siste nummer av forbundets eget blad HK-

Nytt. – Jeg føler avsky og kan ikke lenger være medlem av 

denne organisasjonen, sier Svein Hjelmås til bladet. Han har 

lite til overs for LO-lederens utspill og håndtering av den 

såkalte Yssen-saken. – At en person i en så sterk maktposi-

sjon, fremstår som en ren bløff maker, er helt utrolig. Men 

enda verre synes jeg det er at HKs forbundsleder har vært 

blant hennes fremste støttespillere. Det gjør det helt umulig 

for meg å fortsette som HK-medlem, sier han.

I slutten av januar ga han beskjed om at han melder 

overgang til YS. Vervet som klubbleder i bedriften hvor han 

jobber, gir han også fra seg. – Det hadde stilt seg annerledes 

hvis Sture Arntzen gikk ut og sa at vi ikke ville håndtert 

personalkonfl ikter på samme måte i HK. I stedet gir han 

inntrykk av det motsatte, og det har vært avgjørende for 

meg, sier Hjelmås til HK-Nytt. 

På mange blogger og debattsider på internett har en 

rekke LO-medlemmer gitt uttrykk for sitt syn på Yssen-

saken og LO-systemets håndtering av dette. 

Forbundsleder Sture Arntzen på sin side mener at han 

har rettet kritikken der den hører hjemme, nemlig direkte til 

Gerd-Liv Valla. Han understreker overfor HK-Nytt at hans 

støtte til Valla bunner i det hun har oppnådd som LO-leder 

og ikke til hvordan denne saken er håndtert.

– Jeg har ikke gått ut og forsvart hennes handlinger i 

denne saken. Dette handler om LOs framtid, om et LO som 

ikke må splittes. Fagbevegelsen og forbundene har mer bruk 

for Gerd-Liv Valla enn Gerd-Liv Valla har behov for å sitte 

i den posisjonen. Vi hadde ikke hatt den regjeringen vi har 

i dag hvis det ikke hadde vært for henne. Vi hadde heller 

ikke klart å frede sykelønnsordningen uten Valla. Jeg som 

HK-leder vurderer henne ut fra det hun gjør for medlem-

mene, sier han. • 

Ågot Berger ut av dansk
BF-ledelse
Den største stemmeslukeren ved valget til ny hovedbe-

styrelse i det danske Bibliotekarforbundet sist høst, Ågot 

Berger, går likevel ikke inn i ledelsen, melder vårt danske 

søsterorgan Bibliotekspressen. Ågot Berger er norsk med 

utdanning fra Statens bibliotekhøgskole i Oslo. Hun er en 

profi lert bibliotek politiker og fagforeningsmenneske i Dan-

mark, der hun har bodd og arbeidet i fl ere tiår nå. 

- Baggrunden er en beslutning om at kunne have fuldt 

fokus på et nyt job som projektleder på integrationsområdet 

i Københavns Kommunes Biblioteker og behov for at priori-

tere kræfterne, sier Ågot Berger, som går fra en stilling som 

utviklingssjef i København Kommunes Biblioteker. 

Under sist høsts generalforsamling i danske BF, kritiserte 

hun den sittende hovedbestyrelse for deres lønnspolitikk og 

kalte den ”katastrofal”. Nå lar hun altså sjansen gå fra seg 

til å gjøre med det innenfra. Ågot Berger har også tidligere 

sittet i hovedbestyrelsen i BF. • 
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Web 2.0 var i utgangspunktet en beskrivelse 

av tingenes tilstand, altså det at gjeldende 

(informasjons)teknologi kvalitativt skiller 

seg fra tidligere teknologi, såkalt Web 1.0, 

på en måte som legitimerer en særegen 

benevnelse. Men Tim O`Reilly – mannen 

bak O`Reilly Media som ofte tilegnes rol-

len som opphav for begrepet, og forfatter 

av artikkelen ”What is Web 2.0”, som for 

alvor ga begrepet et håndgripelig innhold 

– hadde visse intensjoner bak sine analyser 

av IT-bransjens vinnere og tapere etter 

den såkalte dot.com-døden på slutten av 

nittitallet. Intensjoner om å gjenfi nne en 

slags nøkkel til profi table business-model-

ler i nye teknologiske omgivelser. Web 2.0, 

og avarten Bibliotek 2.0, kan slik sees som 

resultatet av en historisk analyse som har 

blitt til en business-modell og en fi losofi  

basert på den teknologiske utviklingen.

 Sosiologen Pierre Bourdieu har advart 

mot det han kaller en saltomortale (døde-

lig hopp) fra eksistens i teori til eksistens 
i praksis. At man gjennom studier av 

virkeligheten danner teoretiske modeller 

som føres tilbake på selvsamme virkelig-

het, eller i mer bibliotekariske termer; at 

en klassifi kasjon tilegnes determinerende 

egenskaper. (Deweys desimalklassifika-

sjon er som kjent ikke et godt redskap for å 

beskrive verdens sammensetning av i dag.) 

Eksempler på slike saltomortaler, kunne 

være den historiske bevegelsen fra Marx̀ s 

analyser til den ideologiske marxismen, 

eller kanskje det å tilføre analyser av den 

digitale utviklingen en slags ideologisk 

praksis. For å utdype marxisme-eksem-

pelet, kan man med Bourdieu hevde at en 

arbeiderbevegelse ikke lar seg konstituere 

på papiret, slik enkelte totalitære gemytter 

har latt til å tro, men at den mobiliseres på 

bakgrunn av felles idéer om felles interesser. 

Nedenfra og opp, ikke omvendt. 

Når jeg nå har gått langt i å antyde at 

2.0-begrepene står i fare for å representere 

såkalte saltomortaler, er det ikke for å ad-

vare mot at disse begrepsdannelsene har 

autoritære undertoner, eller at brukerne, 

2.0-ideologiens historiske subjekt, kun 

fi nnes på papiret. Det hadde riktignok vært 

interessant med en sosiologisk redegjørelse 

av homogene faktorer blant aktive bloggere 

og artikkelforfattere hos Wikipedia, men 

nye sosiale teknologier og brukergenerert 

innhold er i dag så utbredt at et fokus på 

brukerne uten særlig tvil er på sin plass. Hva 

jeg antyder handler mer om at jeg blir litt 

skeptisk når ny teknologi blir utgangspunkt 

for ideologiske bevegelser. Ikke skeptisk 

til fremskritt, og langt i fra til teknologi 

som sådan, men til at man lar en viss type 

teknologi og teknologisk utvikling danne 

grunnlaget for en profesjons misjonsbefa-

ling. Det gjelder å holde hodet kaldt i tider 

preget av frodig begrepsdannelse og rask 

utvikling i omgivelsene. 

Men, for å avklare enhver tvil; dette må 

ikke forstås som tilløp til maskin knuseri 

på gammelmodig bibliotekarmanér. 2.0-

begrepene fremstår på mange måter som 

usedvanlig relevante for bibliotekenes 

formidlingsstrategier, og mye av det 2.0-

bevegelsen proklamerer gir oss en mulig-

het til å forankre vår virksomhet i det som 

skjer akkurat nå. Mange av de mest aktive 

2.0-aktørene anser seg vel heller ikke som 

del av en tekno-ideologisk åpenbaring, 

men mer som ”åpne sinn” rettet mot nye 

muligheter. 

Bibliotek 2.0-guru Micheal Casey 

hevder at bibliotekene må være forberedt 

på kontinuerlige forandringer, det Tim 

O`Reilly kaller å befinne seg i en evig 

beta-tilstand. Bibliotekene bør da også 

være klare for forandringer som peker 

utover de modellene som 2.0-begrepene 

forfekter. •

TEKST • Kim A. Tallerås 
 Masterstudent i bibliotek- og 
 informasjonsvitenskap
 Høgskolen i Oslo

2.0

Bibliotekarer og deres bibliotek må selvfølgelig forholde seg 
til ny teknologi, det er kanskje nettopp her jobben vår i dag 
blir skikkelig viktig, men – what else is new? Noen strøtanker 
om to tall adskilt av ett punktum:

Kims spalte



Å ringe Xtra personell er den raskeste og 
enkleste måten å få tak i dyktige med-
arbeidere 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 forbe-
redelser 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

Omorganisering i ABM-utvikling

I oktober 2006 kom Statskonsults evaluering av ABM-utviklings 

organisasjon. Problemene som ble avdekket førte til en anbefaling 

om å gå bort fra ordningen med tre likestilte ledere av samme 

utviklingsavdeling. Nå har ABM-utviklings styre fattet vedtak 

om å utarbeide en ny organisasjonsplan. I protokollen fra møtet 

13. desember i fj or heter det: ” 

”Videre utvikling av ny organisasjonsplan for ABM-utvik-

ling må ta utgangspunkt i de tre sektorene som institusjonene 

arbeider med. Men samtidig må det legges til rette for at ABM-

utvikling skal kunne ha en god håndtering av tverrsektorielle 

utfordringer og at organisasjonen legger til rette for bruk av 

kompetanse på tvers av sektor- og avdelingsgrenser. Utvikling 

av IKT er sentralt både i forhold til sektorvise og tverrsektorielle 

utfordringer, og organisasjonsmodellen må legge særlig til rette 

for håndtering av utfordringene på IKT-området. 

Dette prinsippet må klareres med Kultur- og kirkedeparte-

mentet før det arbeides videre med utvikling av organisasjons-

planen.

Styret ber administrasjonen ta med innspill fra styrets 

diskusjon i det videre arbeidet med utvikling av ny organisa-

sjonsplan.”

Siden dagens organisasjonsplan var en integrert del av 

opprettelsen av ABM-utvikling, må en endring godkjennes av 

departementet. Det er nå søkt departementet om godkjenning av 

en ny organisasjonsplan, med tre sektorspesifi kke fagavdelinger 

for henholdvis arkiv, bibliotek og museum. •

Vil styrke seniorene i arbeidslivet

Statens seniorråd vil styrke eldres muligheter i arbeidslivet og 

fj erne øvre aldersgrenser. Det fremgår av dokumentet ”Senior-

politiske utfordringer 2006-2009” som rett før jul ble overrakt 

arbeids- og inkluderingsministeren. - Øvre aldersgrenser i lov-

verk og pensjonsordninger bør fj ernes. Det må være fl eksible 

pensjoneringsmuligheter fra fylte 62 år, krever Seniorrådets 

leder Ivar Leveraas. Rett før jul presenterte han et omfattende 

dokument om utfordringene i seniorpolitikken i årene framover. 

Dokumentet vil ligge til grunn for rådets arbeid i hele perioden 

2006-2009. 

Seniorrådet tar til orde både for å styrke yrkesdeltakelsen 

og bekjempe aldersdiskriminering . ”Samfunnet har behov for 

seniorenes erfaring og kompetanse. Derfor må forholdene legges 

bedre til rette for å beholde seniorene i arbeidslivet. Avgangen 

fra arbeidslivet begynner for mange helt ned i 45–50-årsalde-

ren. Vel en tredjedel av alle seniorer i aldersgruppen 55–66 år 

var ikke sysselsatt i 2004. Mange seniorer blir mer eller mindre 

ufrivillig uføretrygdet eller motiveres til å gå av tidlig med pen-

sjon”, heter det. •



 Bibliotekaren 2/2007  |  27

                Rygge kommune

Avdelingsleder bibliotek

Rygge bibliotek søker avdelingsleder for barn/ungdom i 100%-stilling. Stillingen har varierte oppgaver med hovedvekt på 
barn/ungdom og oppgaver knyttet til bibliotekets daglige drift med vekt på publikumsarbeid.

Personlige egenskaper/utdanningsbakgrunn:
• Idèrik og utviklingsorientert. Ha interesse og kunnskap og like å jobbe med barn/ungdom.
• Vi søker en utadvendt og serviceinnstilt person
• Gode samarbeidsevner
• God IT-kompetanse

Vi tilbyr en spennende og utviklende stilling i et bibliotek som legger vekt på å gå nye veier i litteratur og kulturformidling.

Søkeren må ha godkjent bibliotekarutdanning. Det påregnes 2 ettermiddagsvakter pr.uke og 1 lørdagsvakt i måneden. 
S tillingen lønnes etter stillingskode 8451. Lønn etter avtale. Ansettelse skjer etter gjeldende regler og tariffavtaler.

For nærmere opplysninger kontakt:
Biblioteksjef Svein Bendik Hansen, tlf 69264420, 92808817, e-post : svein.hansen@rygge.kommune.no

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes til Rygge kommune v/ kulturtjenesten, Larkollvn. 9, 1570 Dilling.

Årsmøte
Bibliotekarforbundet ved Kultur- og idrettsetaten 
(BF-KIE) i Oslo kommune

Årsmøtet avholdes tirsdag 27. februar kl 17.30 
i Foredragssalen på Deichmanske bibliotek, 
Hovedbiblioteket, 1.etg, Arne Garborgs plass 4. 
(Benytt hovedinngangen til biblioteket.)

Nestleder av BF, Hanne Brunborg, kommer 
og snakker om arbeidstid og vil informere om 
aktuelle saker fra forbundsstyret. 

Saker kan meldes fram til møtestart.

På grunn av servering ber vi om påmelding 
innen fredag 23.februar til
biblforb@deichman.no 

Velkommen!

Styret
BF-KIE
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Nordnorsk bibliotek-
konferanse 2007
Dette blir årets bibliotekbegivenhet, spår 

arrangøren NBF avdeling Nord-Norge. 

Konferansen går i år i Bodø fra 30.mai 

til 1.juni 2007. Temaet er ”Vidunder-

lige nye verden 

– biblioteket i 

en digital hver-

dag”. Dermed 

er det duket for 

debatt om biblioteket i framtida. Eller 

Bibliotek 2.0 som det også kalles, i følge 

arrangøren. De mottar gjerne tips til 

konferansen, og ber deg ikke nøle med 

å ta kontakt om du vet om en foreleser 

som kan være aktuell innenfor det valgte 

tema. Da sender du epost til Elisabeth 

Jæger, som er leder for NBF Nord-Norge 

(elisabeth.jaeger@hammerfest.kom-

mune.no) Informasjon om konferansen 

fi nner du via Norsk bibliotekforenings 

nettsted. •  

BIBSYS Brukermøte 
2007
Neste BIBSYS Brukermøte blir holdt i 

Oslo 16.-18. april 2007, med Høgskolen 

i Oslo som lokal arrangør. Årsaken til at 

HiO fi kk dette lagt på sine skuldre, skal 

ha sammenheng med tittelen som ”Årets 

bibliotek 2005”. Når deltakerne rykker 

inn i april, vil de kunne se det siste til-

skuddet 

på stam-

men av 

læresen-

tra ved institusjonen, på campus i Pile-

stredet 35. Høgskolen har en stor andel 

av virksomheten sin på grunnstudier, 

men satser også sterkt på mastergra-

der og doktorgradsutdanning. Dette 

gir fokus på FoU, som igjen fører til at 

behov for tilgang til forskningslitteratur 

og digitale databaser dokumenteres og 

synliggjøres i høgskolens interne bud-

sjettarbeid, sier de lokale arrangørene, 

som ser BIBSYS-møte som et bidrag til 

å forsterke dette fokuset. • 
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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 fi nner ”Opp-
datering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

Skriftserien ABM-skrift blir utgitt av ABM- ut vikling 
og inne holder fagrelevant stoff for hele abm-sek-
toren. Abonnement og enkeltnummer fås gratis ved 
henvendelse til ABM-utvikling.

ABM-utvikling, Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo 

tel: 23 11 75 00 • post@abm-utvikling.no • www.abm-utvikling.no

Kulturarven til alle 1
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#32

bibliotekreform 2014
del i strategier og tiltak   

#30

de sist utkomne skriftene i serien
#34  Ut av mørkerommet. Forvaltning av 

kulturhistorisk fotografi i Norge

#33  Biblioteket Østfold – nye veier for samarbeid

#32  Kulturarven til alle. Om digitalisering i abm-
sektoren

#31  Bibliotekreform 2014 – del II: 
Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og 
kultur

#30  Bibliotekreform 2014 – del I: strategier og 
tiltak
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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

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! 

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
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Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek, 
Telefon: 78 42 78 18
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

Troms
Marit A. Somby
Varden 41
Telefon:  47 30 40 49
Epost:  maritasomby@hotmail.com

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

Trøndelag
Lene Romstad
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon: 99 29 88 20 
E-post:  leneroms@msn.com

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

Leder: Monica Deildok
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

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

Hordaland
Elin Golten
Hordaland fylkesbibliotek 
Telefon:  55 23 93 73 
E-post:  elin.golten@hordaland-f.kommune.no

Rogaland
John David Didriksen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon:  51 83 11 24
E-post:  john.didriksen@gmail.com

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

Telemark
Arild Skalmeraas
Høgskolen i Telemark/Biblioteket i Bø
Telefon:  35 95 25 43 
E-post:  arild.skalmeraas@hit.no

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

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

Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik 
     og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

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

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

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

Østfold
Anne Woje
Fredrikstad bibliotek
Telefon:   69 38 34 33
E-post:  acwo@fredrikstad.kommune.no

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:  64 84 08 54
E-post: 
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no
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Sitatet

Rundt deadline for dette nummer av Bi-

bliotekaren, fi kk jeg i hus siste nummer  av 

Bibliotekspressen. En artikkel der framstår 

som spesielt relevant for oss her hjemme på 

berget, etter min mening. Jeg skal forklare 

hvorfor.

Bibliotekspressen utgis av vår kjære 

danske søsterorganisasjon Bibliotekarfor-

bundet. Vi har alltid elsket danske BF. Ikke 

bare for at de er gjestfrie og imøtekommende 

overfor kollegaer fra en gammel koloni. Hel-

ler ikke bare på grunn av deres størrelse og 

lange historie. De siste årene har det vært 

vel så mye deres evne til å se utviklingstrekk 

i tida, og kikke kritisk på egen organisasjon 

for å så om deres BF er tilpasset de nye 

utfordringene.

Dette har vært en parallell til norske 

bibliotekfolk som alltid har beundret ut-

viklingen i danske bibliotek. De har vært 

større, lånt ut mer, vært mer moderne, hatt 

fl ere ressurser, funnet artigere løsninger, 

osv. Landene er sammenlignbare, og det har 

alltid vært nyttig for den nordiske bibliotek-

klassens sinke å se hva klassens duks har 

fått til. At Finland har gått forbi Danmark i 

nordisk bibliotekutvikling, minsker ikke vår 

beundring for pannekakelandet. 

Det er fremdeles gode grunn for at nor-

ske bibliotekarer skal interessere seg mye for 

det som skjer i Danmark. Men det er ikke 

nødvendigvis fordi det går bedre der enn hos 

oss. Det gjør det riktignok. Men det viktigste 

er at utviklingstrekk hos oss, ofte kunne ses 

tidligere i Danmark. Jeg er ikke determinist. 

Jeg tror på at utvikling kan endres. Men da 

er forutsetningen at man best mulig forstår 

hva som skjer.

Så tilbake til artikkelen i Bibliotekspres-

sen. Tittelen er ”BF – et forbund for biblio-

teker”. Merk deg den danske fl ertallsformen. 

Det dreier seg altså om institusjonen bibli-

otek, ikke profesjonen bibliotekar. Heri 

ligger da også artikkelens poeng.

Utgangspunktet er at 226 medlemmer 

meldte seg ut av danske BF i 2006. Mange 

forsvant riktignok fordi de gikk av med 

pensjon. Men det var også medlemmer som 

ikke følte at BF var en fagforening for dem, 

skriver bladet. Som presenterer tidligere 

BF-aktive Martin Sigaard. Nettopp utmeldt, 

noe han egentlig er lei seg for. 

Martin Sigaard ville gjerne være medlem 

av Bibliotekarforbundet, hvis det hadde vært 

et forbund for bibliotekarer. Men det føler 

han ikke at forbundet er. Han mener at BF 

er et forbund for bibliotek, og bibliotekarer 

som jobber på bibliotek. Han vil at forbundets 

felles grunnlag skal være faget, heller enn 

stedet man arbeider. 

Jobber du som bibliotekar i et norsk 

bibliotek, kan denne forskjellen virke som 

ordkløyveri. Er du derimot en bibliotekar 

som jobber andre steder enn i tradisjonelle 

bibliotek, er nok forskjellen lettere å se. Og 

hvilket bein organisasjonen står på, luktes 

nok ganske kjapt av de som vurderer med-

lemskap.

Tilbake til til Martin Sigaard. Han påpe-

ker BFs stemoderlige behandling av biblio-

tekarstudentene, og hvor skuff ende en slik 

holdning er: - Det, der sker på bibliotekssko-

len, er det vigtigste i hele biblioteksvæsenet. 

Her foregår jo al den biblioteksvidenskabelige 

forskning, sier han til Bibliotekspressen. 

Nå kan vi ikke skryte på oss like høyt nivå 

på Høgskolen i Oslos avdeling der bibliote-

karutdanninga foregår, som i verdens største 

selvstendige bibliotekskole. Men poenget er 

det samme. Det faglige landet som personale 

og studenter på HiO/JBI legger under seg 

hvert år, er det faglige terrenget bransjen vår 

skal leve i for mange tiår framover.

Hvilken medisin er det så vår skuff ede 

danske vil foreskrive for sitt BF? Økt fokus på 

det faglige, er hans svar: - Så man glemmer, 

hvor man traditionelt har været ansat og ser 

på den fælles faglighed. Men der er ingen, der 

taler om biblioteksvidenskab, og det synes jeg 

er sørgelig, sier han til Bibliotekspressen, og 

legger til: - Hvorfor laver BF ikke en uddan-

nelses- og videreuddannelsespolitik?

Kunne ikke spørsmålet like gjerne stil-

les til norske BF? Når vi henvender oss til 

bibliotekarer utenfor tradisjonelle bibliotek, 

er det faglige spørsmål som opptar dem. 

Bibliotekinstitusjonen er ganske fj ern. 

La derfor Martin Sigaards bekymringer 

være et langtidsvarsel også for det nor-

ske bibliotekværet. Med sin bakgrunn fra 

arbeidsplasser i det private, er han vant 

til å defi nere sin faglighet i forhold til den 

virkelighet han møter. Og han understreker 

at den virkelighet han møter i 2007 neppe 

vil være den samme som han møtte i 2006. 

- Det er det, der skal være fokus på fra BF 

side, når man forestiller sig fremtidens ud-

dannelse af bibliotekarer. Man skal ikke se 

på, hvilke institutioner vi leverer kandidater 

til, sier han.

Fagforening uten fokus på fag?

”IKT har vi som profesjon valgt som 
noe på siden av faget. Det var ikke 
bevisst. Men det var et uheldig valg. 
… Datateknologien er vår tids potet, 
den kommer ferdig og brukes til alle 
måltider.” 

Førsteamanuensis Tord Høivik, fra Bibliotek- 
og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i 
Oslo, under konferansen ”Digital og sosial 
2.0” i Bergen 1. desember 2006.


