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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Fylkeslagenes årsmøter avholdes i disse 

dager, og jeg oppfordrer alle medlemmer 

å møte opp og utøve sine rettigheter som 

BF-medlemmer. Retten til å delta i eva-

lueringen av aktivitetene som har funnet 

sted fylkeslaget i fj oråret, retten til å delta i 

diskusjonen om temaene på dagsorden, ret-

ten til utøve påvirkning på satsingsområder 

og veivalg i fylkeslagets aktivitetsplan. Jeg 

oppfordrer til å møte opp for å fortelle om 

tilfredshet med den bistanden som ble ytt 

ved de lokale forhandlingene høsten 2007, 

eller eventuelt å målbære misnøye om det 

samme, og kanskje foreslå forbedrings-

punkter eller peke på problemområder på 

dette eller andre viktige oppgaver fylkes-

lagene skjøtter. 

Fylkeslagenes årsmøter er en svært vik-

tig arena for utøvingen av de demokratiske 

rettighetene som Bibliotekarforbundets 

medlemmer har. Ikke bare fordi her stakes 

veien ut for det enkelte fylkeslags egen 

virksomhet for kommende år, og dermed de 

oppgavene som laget skal arbeide med. Men 

også fordi fylkeslagene har en viktig rolle å 

spille i forbundets organisasjon.

Den formelle siden av fylkeslagenes 

plass i BFs organisasjon gjenspeiler seg i 

fylkeslagenes rolle i forhold til forbundets 

øverste organ, landsmøtet. Det er fylkes-

lagene som velger delegatene som utgjør 

landsmøtet, og dermed representanter for 

fylkeslagene som utgjør landsmøtet.. 

Mellom landsmøter er forbundsstyret 

det styrende organ i BF. Men landsstyret er 

tillagt en vesentlig funksjon som rådgivende 

organ for forbundsstyret. Og landsstyret 

utgjøres av fylkeslagenes ledere (eller varaer 

for disse) sammen med forbundsstyremed-

lemmene.

Fylkeslagene er også tildelt en viktig 

rolle i lokale lønnsforhandlinger, som 

er en helt vesentlig del av forbundets 

lønns- og. tariff arbeid, og som betyr mye 

for det enkelte medlems lønnsutvikling. 

Fylkes lagenes arbeid med å yte bistand, 

koordinere forhandlingshjelp og gi råd til 

medlemmer og tillitsvalgte er en viktig del 

av grunnlaget for god lønnsutvikling på 

den enkelte arbeidsplass og for det enkelte 

medlem. Det er et betydelig arbeid som 

nedlegges i fylkeslagene og deres forhand-

lingsutvalg i forhold til dette. 

Hvis man har behov for å tilkjennegi 

meninger om eller delta i diskusjoner om 

forbundets drift, utvikling og ledelse, eller 

å delta i evaluering og oppfølging omkring 

arbeidet med lokale forhandlinger i fylket, 

er altså fylkeslagets årsmøte defi nitivt are-

naen å delta på. 

Årsmøtene er også viktige møtepunkter 

mellom kolleger i fylket, og mellom med-

lemmer/tillitsvalgte og forbundsstyremed-

lemmer som er gjester og ivrige tilhørere.

Det har etter hvert blitt vanlig praksis 

at fylkeslagene setter opp aktuelle temaer 

på dagsorden i forbindelse med årsmøtene, 

og henter inn innledere til disse. I år er det 

arbeidstid som står på agendaen mange 

steder, men også yrkesetikk, tilsettinger, 

lønn- og tariff  og Bibliotekreform 2014 skal 

diskuteres, for å nevne noe. Både jeg og 

nestleder Hanne reiser rundt for å snakke 

om disse temaene. Men vi reiser ikke bare 

for å snakke, Vi reiser like mye, kanskje 

mer, for å høre. Jeg har etter hvert deltatt 

på mange årsmøter i fylkeslagene, og det er 

alltid en viktig begivenhet for meg. Det er 

veldig spennende å lytte til debattene, og 

å fange opp innspill som dukker opp her. 

Mange viktige ideer og nyttige signaler har 

nettopp dukket opp på årsmøtene. Det er av 

overordnet betydning for forbundets leder å 

få disse innspillene, og de blir lyttet til.  

Årsmøtene er en svært viktig arena som 

det er klokt å benytte seg av. For å benytte 

innfl ytelsen sin og å utøve sin rettighet 

som medlem. 

Det er alltid grunn til å lufte ideer man 

måtte ha. Ofte er man ikke alene om dem. 

Ofte opplever en større interesse og mer 

forståelse enn man hadde ventet. 

Jeg vil tro at medlemmers innspill til 

fylkeslaget om lagets virksomhet som oftest 

er kjærkomne. Jeg vet at innspill fra fyl-

keslag til forbundsstyret og forbundsleder 

alltid er det.

Godt årsmøte.
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Oppnevning av tariff utvalg for hvert enkelt tariff område var første 

sak på dagsorden da forbundsstyret hadde møte 29. januar. BF har 

hatt rådgivende tariff utvalg før, men det var kun for ett år, og avslut-

tet sitt virke sist sommer. Selv arbeidet ikke er blitt evaluert, mente 

styret at tiden er inne til å opprette tariff spesifi kke tariff utvalg i BF. 

Her har blant annet tilbakemeldingene som kom på landsstyremøtet 

i november 2006 spilt en rolle. 

Det er sektorene der BF har fl est medlemmer som ble prioritert 

først, dvs stat og kommune. Men til styremøtet var ikke alle navnene 

klare, og det er først etter styremøtet 5. mars at det hele er på plass. 

Utvalgene vil være oppnevnt for en tariff periode. 

Vedtak av tariff krav er en mye vagere foreteelse enn det med-

lemmer fl est sikkert tror. Dessuten er det en løpende prosess, der 

presiseringene øker på etter hvert som forhandlingene nærmer seg. 

Det gjelder ikke bare i Bibliotekarforbundet, for slik er hele systemet 

lagt opp. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der fokus er på 

penger mer enn tekster. Det er først i hovedoppgjøret i 2008 at alt 

er gjenstand for forhandling igjen. Så dermed hadde forbundsstyret 

denne gangen kun jobben med å angi retninger på lønnskravene. 

Og her skal kortene holdes såpass tett til brystet utover våren, at 

det er lite mer å si – i denne omgang. Enn at diskusjonene i styret 

var gode og konstruktive, og at prosenttillegg står noe høyere i kurs 

enn kronetillegg… 

Styret vedtok også plan for forbundets kurs i 2007. Datoene 

vil komme etter hvert. Det dreier seg om tradisjonelle grunnkurs, 

mens forhandlingskursene vil fortrinnsvis arrangeres separat for de 

enkelte tariff områder. Det vil også bli arrangert forhandlingskurs 

II. Etter de gode innspillene som kom på siste landsstyremøte, vil 

det også komme en nyvinning i BFs kursportefølje: Lokale kick-

off -kurs før de lokale forhandlingene, med ett slikt arrangement i 

hvert fylkeslag. I tillegg kan det være aktuelt å arrangere dagskurs 

på ulike temaer, som ansettelse, omstilling, arbeidstid, pensjon, 

osv. For studentene skal det våren 2007 arrangeres et nytt kurs 

om ”Arbeidslivet – en bruksanvisning”, samt jobbsøkerkurs for 

studenter. 

Forbundsstyret avsluttet møtet med å forberede deltakelse på 

fylkeslagenes årsmøter, forlenge nåværende reisereglement ett år 

til, bli orientert om den vanskelige situasjonen i Hedmark/Oppland 

BF, og om diverse saker og møter som ledelsen har vært involvert 

i siden sist. •

TEKST •  Erling Bergan
  Redaktør

Forbundsstyret 
forbereder 
mellomoppgjøret

Egne tariffutvalg for hver sektor. De første 
BF-krav foran årets tariffoppgjør. Det var 
hovedingrediensene i årets f ørste forbunds-
styremøte i BF.
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Uspesifikke subjektive helseplager er 

vanlige plager uten noen klar sykdom, og 

inkluderer muskelskjelettplager, tretthet, 

søvnproblemer og mage-tarmplager. I av-

handlingen undersøkte Tveito subjektive 

helseplager, livskvalitet og arbeidsmiljø 

hos arbeidstakere ved to sykehjem. De som 

hadde lav livskvalitet hadde også mye sub-

jektive helseplager. Arbeidstakere med lav 

livskvalitet rapporterte høye jobbkrav og lav 

mestring, mens de med høy livskvalitet rap-

porterte lave jobbkrav og høy mestring.

Muskelskjelettplager er årsak til nesten 

halvparten av sykefraværet, med ryggplager 

som den vanligste diagnosen. En syste-

matisk litteraturgjennomgang av arbeids-

plasstiltak rettet mot ryggplager viste at 

fysisk trening og omfattende tverrfaglige 

tiltak var de eneste tiltakene med eff ekt på 

sykefravær, kostnader og forebygging av 

nye ryggepisoder. Tveito inviterte derfor 

en gruppe arbeidstakere til et program med 

trening, helseinformasjon og stressmest-

ring. Tiltaket hadde imidlertid ikke eff ekt 

på sykefravær eller subjektive helseplager, 

men deltakerne rapporterte om bedre helse, 

fysisk form og arbeidssituasjon, som et 

resultat av tiltaket.

For å forstå mer om sammenhengen 

mellom sykefravær og helse, gjorde Tveito 

en kartlegging av 2435 arbeidstakere i 

energibransjen. De aller fl este arbeidsta-

kerne var på jobb hver dag, men 10% av 

arbeidstakerne hadde et gjennomsnittlig 

sykefravær på 44 dager siste halvår (82% 

av det totale sykefraværet), mens 90% av 

arbeidstakerne bare hadde 1 dag sykefra-

vær. Arbeidstakerne med høyt sykefravær 

rapporterte mye subjektive helseplager, lav 

sosioøkonomisk status og mange risikofak-

torer for dårlig helse.

En liten gruppe arbeidstakere hadde 

mesteparten av sykefraværet. Rettes tiltak 

mot alle ansatte i en bedrift blir potensialet 

for reduksjon av sykefravær lite. Dette kan 

forklare hvorfor så få av sykefraværstilta-

kene har eff ekt. Fremtidige sykefraværstil-

tak bør rettes mot risikogrupper.

- Hvor effektivt vil for eksempel en 

k arensdag være og hvordan virker den 

når 90 prosent av arbeidstakerne gjen-

nomsnittlig hadde én sykefraværsdag siste 

halvår, mens 10 prosent av arbeidstakerne 

gjennomsnittlig hadde 44 sykefraværsdager 

siste halvår, sier Tveito til Helserevyen, og 

legger til: - Men dette betyr ikke at jeg ikke 

anbefaler tiltak i regi av arbeidsplassen. 

Både min egen forskning og forskning gjort 

av andre i forskningsgruppen min i Unifob 

helse viser at arbeidstakerne setter stor pris 

på tiltak som settes i gang på arbeidsplas-

sen, sier Tveito.

Hun har ikke forsket på jobbtilfredshet 

i dette forskningsprosjektet, men viser til at 

hun i andre arbeider har funnet at jobbtil-

fredshet henger sammen med sykefravær, 

og at tidligere internasjonal forskning viser 

at lav jobbtilfredshet gir økt risiko for sy-

kefravær to år senere på grunn av vondt i 

ryggen.

- Det er vel ikke en urimelig antagelse at 

arbeidstakere som rapporterer at de har fått 

bedre helse, en bedre arbeidssituasjon og er 

blitt bedre til å håndtere stress på grunn av 

tiltaket de har deltatt i på arbeidsplassen 

også vil rapportere økt jobbtilfredshet, 

sier hun.

Torill Helene Tveito er i utgangspunktet 

tannlege, men har seinere bl.a. mastergrad 

fra Erasmus Universiteit i Rotterdam. De 

siste fi re årene har hun vært universitets-

stipendiat ved Psykologisk fakultet, Uni-

versitetet i Bergen. Hun arbeider nå med en 

studie hvor langtidssykmeldte pasienter med 

en ryggdiagnose vil bli tilbudt enten kognitiv 

behandling eller et kosttilskudd. •

Noen få dominerer 
sykefraværet 
Ti prosent av de ansatte står for mer enn 80 prosent 
av sykefraværet. Denne gruppen har også lavere helse-
relatert livskvalitet enn resten av befolkningen. Det 
viser funn i den ferske doktorgradsavhandlingen ”Sick 
leave and subjective health complaints” av universitets-
stipendiat Torill Helene Tveito. 

Nasjonalbiblioteket 
overtar ibsen.net 

I b s en-å re t  er 

h i s tor ie ,  men 

nettstedet ibsen.

net videreføres. 

Kultur- og kir-

kedepartemen-

tet har besluttet 

at ansvaret for 

nettstedet skal 

o v e r f ø r e s  p å 

varig basis t i l 

Nasjonalbiblioteket, melder nb.no. 

- Jeg synes Ibsen.net er et svært godt 

nettsted! Det er naturlig at Nasjonal-

biblioteket viderefører driften av dette 

nettstedet ettersom vi har verdens stør-

ste samling av og om Henrik Ibsen. Det 

er også naturlig sett lys av det ansvaret 

Nasjonalbiblioteket har for å gjøre 

norsk kulturarv tilgjengelig nettopp 

på nett, sier nasjonalbibliotekar Vigdis 

Moe Skarstein til sin egen institusjons 

nettsted. 

Ibsen.net ble lansert i januar 2002, 

og var et ledd i den nasjonale Ibsen-

satsingen frem mot 2006. I 2006 hadde 

nettstedet 14,5 millioner treff  og en 

million besøk. Ibsen.net foreligger i tre 

språkversjoner - norsk, engelsk og tysk. 

Eksakt tidspunkt for overfl ytning til 

Nasjonalbiblioteket er ikke klart. Ibsen.

net er per i dag underlagt Ibsen-året AS 

som vil bli avviklet i løpet av 2007. •

NB21 – nytt 
fagmagasin 

Hva innebærer det å være et moderne 

nasjonalbibliotek? Hvilke forventnin-

ger og krav står Nasjonalbiblioteket 

og andre sentrale samfunnsaktører 

overfor i den digitale tidsalderen? Det 

er noen av spørsmålene som belyses i 

det nye fagmagasinet NB21, utgitt av 

Nasjonalbiblioteket. I første nummer 

er det artikler av NB-sjefen sjøl Vigdis 

Moe Skarstein, kulturminister Trond 

Giske, professor Jon Bing, Datatilsy-

nets direktør Georg Apenes, lingvist 

Helene Uri, m.fl . Magasinet inneholder 

også artikler om Nasjonalbibliotekets 

arbeid og samlinger innen fagområder 

som musikk, fi lm, fotografi , håndskrift 

og musikk. En del av artiklene vil bli 

gjort tilgjengelig på nb.no i tiden som 

kommer. •
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TEKST •  Erling Bergan
  Redaktør

Tidligere i vinter sendte Jan Erik Sandhals 

ut et spørreskjema til alle medlemmer av 

BFs fylkeslag i Hedmark/Oppland. Jan 

Erik er kontaktperson for fylkeslaget, en 

ordning han påtar seg fordi det ikke har 

vært mulig å skaff e villige medlemmer til å 

lede Bibliotekar forbundet i disse innlands-

fylkene. Undersøkelsen var ment å klarlegge 

hvordan dette fylkeslaget kunne få opp akti-

viteten, hvilke grep som burde gjøres. 

Hva spørreundersøkelsen viste? Jeg 

kommer tilbake til det. La oss først se dette 

i et større perspektiv. 

Det normale i BF er at et fylkeslag dek-

ker – ja nettopp – et fylke. Men da BF startet 

opp midt på nittitallet var forbundets totale 

medlemstall bare så vidt over 500. 15 av 

disse hørte hjemme i Hedmark og Oppland 

til sammen. Det falt naturlig å lage et felles 

lag for disse to fylkene. Akkurat som det 

ble gjort med Trøndelagsfylkene og Agder-

fylkene. I 1995 var også Oslo og Akershus 

separate lag, og bibliotekstudentene i Oslo 

hadde eget lokallag. 

Til sammen 17 lokallag, som var navnet 

på fylkeslagene den gang, hadde BF altså da 

forbundet begynte sin virksomhet. Av disse 

var Hedmark/Oppland nummer fj orten i 

størrelse. Så begynte veksten i BFs med-

lemstall, både i landet som helhet og – ikke 

minst – i Hedmark/Oppland. I 2001 var 

BFs totale medlemstall doblet. I Hedmark/

Oppland var det mer enn tredoblet! Dette 

fylkeslaget var nå blitt det åttende største i 

BF, med sine 50 medlemmer. 

Rekrutteringa fortsatte, på alle sider av 

Mjøsa, og i alle sektorer – ikke minst på 

høgskolene i området. I 2005 hadde Hed-

mark/Oppland vokst til 79 medlemmer, og 

var nå blitt det tredje største fylkeslaget i 

Bibliotekarforbundet. 

Med slik vekst er vel alt fryd og gam-

men? Vel, størrelse er ikke alt. For samtidig 

som dette fylkeslaget er blitt større enn 

noen gang før, kommer et organisatorisk 

tilbakeslag: De maktet ikke å stable et styre 

med en leder på beina, på årsmøtet i fj or. 

Hva har skjedd?

Det er ikke noen dramatisk enkelt årsak 

til dette. Men fl ere fenomener, vel kjente 

for de fl este organisasjonsfolk, ser ut til å 

ha spilt inn. Og uheldigvis har de spilt inn 

samtidig. 

En viktig grunn til at problemene viser 

seg spesielt i Hedmark/Oppland, er at om-

rådet er svært stort. Selv om nordlendinger 

neppe lar seg imponere av avstandene i det 

indre av Østlandet, er det timesvis med 

kjøring fra Tynset i nord til Eidskog i sør, 

fra svenskegrensa i øst til Jotunheimen i 

vest. Området er ingen liten utfordring for 

en som ønsker å bistå medlemmer med en 

og annen forhandling… 

En annen grunn til at medlemmene 

ikke står i kø for å lede dette fylkeslaget, 

er – vel, det samme som de fl este andre 

steder: Det er sjelden medlemmene står i kø 

for verv. Men likevel ordner det seg, ved at 

noen har litt lyst, noen tar litt ansvar, noen 

opplever kanskje at det er ”deres tur” til å 

ta en tørn. Kanskje man også fristes litt av 

sjansen til å komme til Oslo på landsstyre-

møte og landsmøte? Det er legitimt nok. 

Men i Hedmark/Oppland har altså ikke 

disse drivkreftene virket sterkt nok til å få 

leder og styre på plass.

Men problemene i dette fylkeslaget 

kan også ses som utslag av at nødvendige 

organisasjonspolitiske grep ikke er tatt 

tidsnok fra BF-ledelsens side. Lokale til-

litsvalgte og forhandlere på arbeidsplassene 

har jevnt og trutt fått sine kurstilbud i BF. 

Men blir du valgt til leder i et fylkeslag, da 

har du i stor grad vært overlatt til deg selv. 

Forbundsstyret går riktignok svanger med 

tilbud på dette området. Eksempelet Hed-

mark/Oppland viser trolig at det er tid for 

Fylkeslag i motbakke
Hedmark Oppland BF har hatt medlemsmøte. Før møtet ble det sendt 
ut et spørreskjema til medlemmene. Burde fylkeslaget deles? Trenger 
vi forhandlingsutvalg? Vil du ta på deg verv? Svarene ga deltakerne på 
årsmøtet litt å jobbe med.

BFs fylkeslag i Hedmark/Oppland har vokst kraftig i størrelse de siste årene, men sliter nå organisatorisk i 
motbakke. Her fra årsmøtet i 2001. (Foto: Erling Bergan)
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å føde barnet nå, det er ingen grunn til å la 2007 passere uten 

kurstilbud til BFs organisasjonsfolk på fylkesnivå.

Tilbake til spørreundersøkelsen. Resultatene ble pre-

sentert da Hedmark/Oppland hadde årsmøte 15. februar på 

Hamar. For å understreke at problemene er reelle, møtte kun 

7 medlemmer opp, sammen med forbundets nestleder Hanne 

Brunborg. Til gjengjeld hadde disse 8 menneskene et hyggelig 

og konstruktivt samvær, blir jeg fortalt. 

29 medlemmer hadde svart på de seks spørsmålene i under-

søkelsen. Første spørsmål var om fylkeslaget som en prøveord-

ning burde deles i to, ett for Hedmark og ett for Oppland. Her 

delte det seg med like mange for som imot. Noen bemerket at 

det er vanskelig nok å få personer til ett styre, hvordan vil det 

da bli med to? Mens andre påpekte de store avstandene som 

argument for deling. 

Medlemmene ble spurt hva som skal til for at de kommer 

på årsmøte og medlemsmøter. Her hadde reiseavstand størst 

betydning, men også tema spilte en rolle. Og det ble lagt vekt 

på at møtet kunne kombineres med andre arrangement. 

De fl este medlemmene ønsket bistand, råd og veiledning 

fra fylkeslaget ved lønnsforhandlinger, stillingsutlysninger, 

skifte av jobb eller annet. Et overveldende fl ertall ønsket også at 

fylkeslaget skulle ha eget forhandlingsutvalg som koordinerer 

arbeidet rundt lokale lønnsforhandlinger? Forhandlingsutval-

get kan gjerne være i tilknytning til styret.

På spørsmål om medlemmene kunne tenke seg å delta på 

noen av BFs kurs hvis de ble arrangert i Hedmark/Oppland, 

var det nesten like mange negative som positive. Her spiller 

åpenbart den relative nærheten til Oslo inn. 

Så sirkla spørreundersøkelsen inn selve kjernen i den orga-

nisatoriske krisa, og utfordret medlemmene på følgende måte: 

”Fylkeslaget er bindeleddet mellom Bibliotekarforbundet og det 

enkelte medlem og skal ivareta lokale interesser for medlem-

mene. Det er ikke mye arbeid med fylkeslaget, og fylkeslaget 

legger selv lista for hvor aktive de vil være. Jo fl ere som deler 

på oppgavene, jo mindre blir det.”

Og så kom spørsmålene om de kunne tenke seg å ta på 

seg en eller fl ere av disse oppgavene for fylkeslaget i ett/to år i 

samarbeid med andre. Det gjaldt å være kontaktperson for BF 

sentralt, holde orden på e-post- og medlemslister, sørge for at 

informasjon kommer videre til de rette personene i fylkeslaget, 

holde oversikt over hvor mye penger fylkeslaget bruker og sette 

opp et enkelt regnskap, planlegge årsmøte og medlemsmøter, 

hjelpe dine kolleger i nabovirksomheten/regionen/fylket med 

å forhandle lønn lokalt, ha oversikt over hvem som kan og vil 

forhandle lokalt – og sørge for at de som trenger det får en 

forhandler, følge med på arbeidsmarkedet for bibliotekarer i 

fylket, oppfølging og vervetiltak overfor mulige medlemmer 

sammen med lokale tillitsvalgte, bestille brosjyrer og verve-

materiell fra BF, osv. Disse oppgavene var satt opp i 7 grupper. 

I hver gruppe var antall ja-svar fra 1 til 4, mens antall nei-svar 

var fra 21 til 25. 

Kanskje ikke så overraskende. Men det er en klar utfordring 

å kunne få fram en større andel av medlemmene som kan tenke 

seg verv av ulike slag. 

Medlemsmøtet i Hedmark Oppland BF trakk ingen konklu-

sjoner, og fi kk heller ikke valgt noe nytt styre i denne omgang. 

Men kontaktperson Jan Erik Sandhals sitter med litt mer 

kunnskap om hva medlemmene vil, og hva man kan forvente 

av medlemmene. Og de sitter med noen mulige kandidater 

til å komme organisatorisk på beina igjen. Dette kan føre til 

løsninger i løpet av den nærmeste tida. •
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Professor Claudia Lux fra Tyskland er 

valgt som president for IFLA i perioden 

2007-2009. I den anledning organiserer 

den tyske nasjonalkomitéen for IFLA, i 

samarbeid med utenriksdepartementet i 

Berlin og Goethe-Institut, en serie med tre 

internasjonale konferanser. Konferansenes 

motto er ”Freier Zugang zur Information” 

(Fri tilgang til informasjon).

- De tre konferansene er en del av mitt 

IFLA-program ”Libraries on the Agenda”, 

forklarer påtroppende IFLA-president 

Claudia Lux. Hun er i dag generaldirektør 

for Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

(zlb) og honorarprofessor ved Institut für 

Bibliotheks- und Informationswissenschaft 

ved Humboldt Universität i Berlin. 

18.-19. januar var det tid for den første 

konferansen, med fokus på Øst-Europa. 

Mulige prosjekter for å sikre tilgang til 

informasjon ble diskutert av om lag 150 

bibliotekarer og en rekke kulturpolitikere 

fra forskjellige østeuropeiske land. Flere 

eksempler på innovative prosjekter, aktiv 

samarbeid og støtte fra bibliotek ble pre-

sentert.

Konferansen åpnet med velkomsthil-

sen fra Gernot Erler (”Staatsminister im 

Auswärtigen Amt” – dvs statssekretær), 

Babara Lison (talskvinne for Bibliothek 

& Information Deutschland (BID) – som 

er den tyske bibliotekforeninga) og Claus 

Michaletz (fra Secco Pontanova Stiftung - 

stiftelse med formål å fremme internasjonal 

informasjonsutveksling).

 Fagforedragene startet med den nå-

værende IFLA-president Alex Byrne, som 

skildret IFLÁ s fi losofi  om fri adgang til 

informasjon. Kommende IFLA-president 

Claudia Lux presenterte ”Library on the 

Agenda”, hennes program som leder for den 

internasjonale bibliotekføderasjon.

”Eksemplarisk biblioteksamarbeid” var 

mottoet for det meste av den offi  sielle delen. 

Her fi kk deltakerne innblikk i muligheter og 

hindringer i å bruke en felles nettstruktur, 

med opplegg fra det tyske forskningsfor-

bundet DFG, det elektroniske tidsskriftbi-

blioteket EZB, det tyske internettbibliotek 

(Deutsche Internetbibliothek), og den vir-

tuelle katalogen Karlsruhe (KVK). 

Annen dag fortsatte med foredrag om 

”Fri adgang til trykt og digitalisert informa-

sjon”, om opphavsrett og juridiske spørsmål 

vedrørende multimedia. Deretter fulgte 

innlegg om bl.a. digital pliktavleveringslov 

som utgangspunkt for en fri adgang til 

informasjon, om aktiviteter i IFLAs pro-

gram (FAIFE) for ytringsfrihet og fri in-

formasjonstilgang, og om initiativ omkring 

open access. Videre fokuserte konferansen 

på bibliotekenes betydning og virkning i 

samfunnet, hvordan samspillet mellom bi-

bliotek og politikk kan formes, slik at begge 

parter kan inspirere hverandre. 

Mot slutten av konferansen ble det til 

sammen seks korte kommentarer fra bi-

bliotekarer og politikere fra  Øst-Europa om 

forholdene i blant annet Bulgaria, Romania 

og Kroatia. •

IFLA Presidential Meeting 2007 med påtroppende leder Claudia Lux: 

Vil ha bibliotek på dagsorden 
TEKST •  Wolfgang Ratzek
  Professor 
  Hochschule der Medien Stuttgart

Claudia Lux og hennes agenda
Som påtroppende president i IFLA, 

bibliotekbransjens verdensorganisasjon, 

har Claudia Lux valgt ”Libraries on the 

Agenda” som sitt motto. Hun skal lede 

organisasjonen i perioden 2007-2009. 

Med mottoet sitt mener hun at ”biblio-

tekorganisasjoner og bibliotekarer skal 

bli i stand til å engasjere seg i forskjellige 

aktiviteter som bringer bibliotekene i fokus 

for politiske beslutninger”. Og videre: ”Det 

er utmerkete eksempler på dette fra hele 

verden, og jeg håper disse aktive bibliote-

karene vil delta i diskusjonen og formidle 

kunnskapen sin videre til andre, slik at 

våre medlemmer får bredere ferdigheter i 

arbeidet for bibliotekene”. 

Claudia Lux vil ha bibliotekene på 

dagsorden når det gjelder byplanlegging, 

økonomisk utvikling, innvandringspo-

litikk og helsepolitikk. ”Med andre ord, 

vi må ikke bli sittende fast i de en eller 

to skuff ene som politikere vanligvis ser 

oss i. Vi må kreve vår plass i mange fl ere 

skuff er og delta i fl ere ulike aktiviteter 

som involverer fl ere politiske felt, selv om 

de kan tro at de ikke har noe ansvar for 

bibliotek”, sier hun. 

Claudia Lux er i dag generaldirektør 

for Zentral- und Landesbibliothek i Berlin, 

folkebiblioteket for den tyske hovedstaden. 

Hun er dessuten æresprofessor ved Institut 

für Bibliotheks- und Informationswis-

senschaft ved Humboldt Universität, også 

i Berlin. •
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TEKST •  Vidar Tran
  Journaliststudent
  Høgskolen i Oslo

Det var i mars 2006 Trond Giske skannet 

første side av Ibsens Catilina og markerte 

åpningen av Nasjonalbibliotekets digita-

liseringsprosjekt. I snart ett år har nasjo-

nalbibliotekarer skannet og lagret bøker, 

fi lmer og lyd digitalt. I mars vil de første 

boksidene være søkbare og lesbare for alle 

med internettilgang.

- I første omgang vil det være 1500 bøker 

som har ”falt i det fri” som er gjort tilgjenge-

lige digitalt på våre nettsider, sier nettutvi-

kler ved Nasjonalbiblioteket, Stig Bang. 

Når opphavsbeskyttet materiale ”faller 

i det fri”, betyr det at verket ikke lenger er 

beskyttet av åndsverkloven. Frigivelsen 

skjer 70 år etter opphavspersonens død. 

Ikke bare frie bøker
Men det er ikke bare ubeskyttede verk 

biblioteket har planer om å legge ut på 

nettet. En pilotgruppe med representanter 

fra Nasjonalbiblioteket, Norsk faglitterær 

forfatter- og oversetterforening (NFF) og 

Den Norske Forleggerforening (DNF), 

sitter nå og fi nner ut hvordan materiale 

med opphavsrettigheter skal publiseres. 

Foreløpig er det ikke bestemt i hvilken grad 

verkene skal gjøres tilgjengelige.

- Spørsmålet er ikke lenger om, men 

hvordan og hvor mye vi skal la brukerne 

få tilgang til bøkene. Det er det pilotgrup-

pen skal diskutere og fi nne en løsning på, 

både rettslig og praktisk. Dette krever også 

samtykke fra opphavspersonene, men den 

generelle innstillingen til publiseringen 

er positiv, sier Hans Marius Graasvold, 

juridisk rådgiver i NFF.

Det diskuteres om man skal kunne laste 

ned verkene på en datamaskin og skrive det 

ut, eller om det kun skal være mulig å lese 

på skjerm. Graasvold mener det er viktig 

å merke seg ulike grader av tilgjengelighet 

på beskyttet materiale.

- Det stor forskjell på å kunne laste ned 

hele boken og å få se et bilde av hver side 

av gangen. Og det blir ikke slik at man kan 

- Ved innledningen til det 21. århundre 

er Nasjonalbibliotekets brukere like mye 

på internett som i våre lokaler. Dette er 

Ukjent vei mot 
digitalt nasjonalbibliotek

I mars kan du lese de første bøkene på Nasjonalbibliotekets internettsider, 
men fremdeles vet ingen hvordan de lovbeskyttede verkene skal publiseres. 

bibliotekutredninga, og departementets 

håndtering av denne, vil gi en pekepinn. 

De to programmene har svært ulik 

orientering. - Det ene er sentralisert 

og samlingsstyrt, mens det andre er 

distribuert og tjenestestyrt, skrev Tord 

Høivik på NBF-veven i fj or. 

Statsbudsjettene de kommende 

årene vil også vise retninga. Nasjonalbi-

bliotekets digitalisering fi kk 3 millioner 

på inneværende års budsjett. Hele di-

gitaliseringsprosjektet var ved starten 

planlagt å gå over 12 år, med et samlet 

budsjett på en halv milliard kroner. •

NBs digitalisering
en ny måte å være nasjonalbibliotek på. 

Viktige deler av kulturarven blir gjort lett 

tilgjengelig for atskillig fl ere enn i dag, sa 

nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein 

da digitaliseringsprosjektet startet i mars 

i fj or. 

Nasjonalbibliotekene i de andre euro-

peiske landene har lenge arbeidet for å få 

midler til å digitalisere samlingene, og fl ere 

er godt i gang. Men foreløpig er det bare 

Nasjonalbiblioteket i Norge som har planer 

om å digitalisere alle sine samlinger.

Hvordan Nasjonalbibliotekets satsing 

påvirker prosjektet Norsk Digitalt Bibli-

otek gjenstår å se. Høringsrunden på 



 Bibliotekaren 3/2007 | 11

fi nne fj orårets bestselgere gratis på nettet, 

sier Graasvold.

Vinn-vinn-situasjon
De verkene som skal gjøres søkbare og 

delvis eller fullt tilgjengelige, blir bøker 

uten kommersiell interesse. Eksempler på 

dette er utdaterte fagbøker og bøker som 

har solgt få eksemplarer. Bokbransjen har 

tro på at samarbeidet med Nasjonalbiblio-

teket vil tjene begge parter.

- Selv om vi ikke ønsker å gjøre hele 

utvalget vårt tilgjengelig, vil i alle fall 

informasjonen om bøkene våre være søk-

bare, også via søkemotorer som Google. 

De bøkene vi velger å la brukerne få lese 

eller delvis lese på nettet, vil være god 

markedsføring, og vi tror det genererer 

salg. Det er en vinn-vinn-situasjon, mener 

Graasvold.

Stig Bang fra Nasjonalbiblioteket ser for 

seg at den samme løsningen som Googl e 

Print, hvor søkemotoren viser kun de 

boksidene som inneholder søkeordet, kan 

være et alternativ. Han tror bokbransjen 

ser hvordan digitalisering endrer bruker-

vanene, og ikke minst hvilke kommersielle 

gevinster som ligger i det å gjøre mange 

bøker tilgjengelige.

- De som sitter på beskyttede verk 

ønsker nok å utløse fl ere lån og kjøp. Men 

vårt samfunnsoppdrag er først og fremst å 

bevare og sikre kulturarven. Og vi ønsker 

at så mange som mulig får tilgang til vår 

samling.

Historisk søkemotor
I dag kan Nasjonalbiblioteket tilby en 

forsmak på de nye nettjenestene, som er en 

del av digitaliseringen. Brukerne får blant 

annet tilgang til bibliotekets bildesamling 

av polfarerne Nansen og Amundsen. Nett-

utvikler Stig Bang opplyser at fl ere tjenester 

er under utvikling og begynner å ta form.

- En ny, historisk søkemotor skal 

komme på plass i løpet av våren. Tidligere 

søkte man på fl ere databaser, men nå skal 

alle de ulike databasene knyttes opp mot 

én motor, såkalt fellesindeksering. Da vil 

også bli mulig å se mediefi lene i arkivet 

vårt, sier Bang.

Det systematiske digitaliseringsarbei-

det er så vidt i gang, og det er ventet at 

arbeidet vil bli ferdig om 10 til 15 år. De 

digitale datamengdene som skal lagres er 

enorme.

- Vi forventer å ha 14 petabyte med 

data når arbeidet er ferdig, noe som til-

svarer 28000 datamaskiner med 500 GB 

harddisk. •

À jour: Nettutvikler ved Nasjonalbiblioteket Stig Bang legger ut de første digitale bokkopiene på internett 
i mars. 

Evig liv: En plakat av Fridtjof Nansen på vei mot å 
bli digital.

Fotograferer fortiden: Nasjonalbibliotekets største skanner 
brukes til å digitalisere alt fra store bilder til plakater.
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TEKST •  Katrine Ree Holmøy 
FOTO • Tom Henning Bratlie/Klassekampen

- Det ser så bra ut at man lurer på hva som 

er haken, er dommen fra forfatter Ingeborg 

Arvola. 

Hun har nettopp lest gjennom skryte-

brosjyren til Google Book Search. De eta-

blerer seg i Norge i disse dager, og er ikke 

beskjedne i lovnadene sine: Med Googles 

boksøkeprosjekt skal livet bli bedre for for-

fattere, lesere og forlag – for ikke å snakke 

om verden og våre etterkommere. Verdens 

litteraturarv er i trygge hender, skal vi tro 

presentasjonsheftet. Google, som har som 

mål å gjøre all verdens informasjon søkbar 

og nyttig, har tatt på seg å digitalisere all 

verdens litteratur. 

Prosjektet er delt i to: et partnerprosjekt 

og et bibliotekprosjekt. I bibliotekprosjektet 

inngår Google avtaler med biblioteker, for 

så å digitalisere alle bøkene i biblioteket. 

I partnerprosjektet vil de ha forlagene 

med på laget. Forlagene gir Google tilgang 

på bøkene de gir ut, og Google gjør dem 

søkbare. Hvert eneste ord i hele boka blir 

søkbart – de relevante treffene baserer 

seg ikke lenger bare på emneord og tittel. 

På books.google.no oppfordrer selskapet 

norske forlag og bibliotek til å registrere 

seg for å bli en del av det som skal bli et 

verdensomspennende prosjekt. For Google 

vil inkludere bøker fra alle verdens språk og 

kulturer. Hvis de får lov. 

Når et enkelt Google-søk har vist vei 

til litteratur som passer til det akkurat du 

er interessert i, fører lenker deg videre til 

steder hvor du kan få tak i bøkene – som 

e-bok eller i trykt utgave, fra bokhandel, 

nettbokhandel eller bibliotek. Bøker som 

ikke er beskyttet av opphavsrett, får du 

laste ned i fulltekst og skrive ut. Bøkene er 

off entlig eie, og dermed gratis. De nyeste 

bøkene vil Google bare vise noen få sider av, 

etter avtale med forlaget. Bøker som ikke er 

i salg lenger, men som likevel er beskyttet 

av opphavsrett, vil de vise små snutter av så 

folk kan få se søkeordet sitt i kontekst for å 

se om boka virker interessant. 

Google har blitt møtt med rettssaker 

både i USA og i Europa i løpet av de to og 

et halvt årene som har gått siden prosjek-

tet ble presentert; de beskyldes for å ikke 

respektere opphavsretten. Google opererer 

nemlig etter tesen om at det er lettere å få 

tilgivelse enn tillatelse. De scanner alt og 

lager digitale kopier. Får de protester fra 

rettighetshavere, fjerner de den digitale 

kopien. Ingen skade skjedd, ifølge Google. 

Vil nå ut 
Ingeborg Arvola er aktuell med roma-

nen «40 postkort» på Cappelen i vår. Det 

blir den sjuende boka til den unge forfatte-

ren. Hun mener Googles prosjekt ser veldig 

bra ut for hennes egen del, hun beskriver seg 

nemlig som en forfatter som ikke selger. 

- Det er veldig vanskelig å fi nne bøkene 

mine i bokhandelen, selv rett etter at de har 

kommet ut, sier hun. 

For Arvola er en såkalt smal forfatter, 

som skriver smal litteratur. De bokhand-

lerne som tar henne inn, tar gjerne inn bare 

ett eksemplar. Når boka så blir solgt, er 

det sjelden at et nytt eksemplar blir bestilt. 

«Utsolgt, kommer ikke igjen,» står det ved 

siden av de to første bøkene hennes på Cap-

pelens hjemmesider. 

- Det er jo vanskelig å nå ut når bøkene 

ikke er å få kjøpt, kommenterer Arvola. 

For nå ut, det vil hun gjerne. Om hun 

vil hoppe på Googles prosjekt er et annet 

spørsmål. 

- Jeg måtte tenkt meg grundig om først, 

sier hun. 

Hun vil ikke bli ensom i tenkeboksen, 

der er allerede Den norske Forfatterfore-

ning, Den norske Forleggerforening og Den 

norske Bokhandlerforening. Nasjonalbi-

blioteket har lovt å gjøre alt sitt innhold 

Døra på gløtt for Google 

Google Book Search vil få norsk litteratur ut på verdensveven. 
Griper bokbransjen sjansen?
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digitalt innen 15 år, men grubler over 

opphavsrettslige spørsmål.

Populær mann 
I januar var det stinn brakke da Bok-

handlerforeningen inviterte Jens Redmer, 

som leder Google Book Search i Europa, 

Midtøsten og Afrika, til Oslo for å presen-

tere prosjektet. I mars kommer han tilbake 

for å snakke for Norsk faglitterær forfat-

ter- og oversetterforening, og i april er han 

invitert til Nasjonalbibliotekets seminar om 

utfordringer i en digital verden. Googles 

framstøt har altså ikke gått upåaktet hen. 

Om de har vunnet norske bokfolks hjerter, 

er et annet spørsmål. 

Forfatterne har siden den nye bokavta-

len trådde i kraft i 1. mai 2005 i økende grad 

bekymret seg for den smale litteraturens 

kår. Googles Jens Redmer forklarte i fore-

draget at nettopp den smale litteraturen vil 

nyte godt av Googles prosjekt: Bøker som 

settes i en krok innerst i bokhandelen, og 

som har kort levetid i hyllene, ble lovet evig 

liv i Googles arkiver. 

I Den norske Forfatterforening møtes 

han med forsiktig entusiasme. 

- Mange forfattere ser Google Book Se-

arch som en glimrende måte å markedsføre 

bøker på. Men det må blant annet avklares 

hvor mange sider av en bok som skal vises, 

sier formann Anne Oterholm. 

Hun mener at dersom Google kan holde 

liv i forlagenes backlist, er intet bedre. Men 

hun tror ikke at Google hadde giddet å ta 

fatt på et så ambisiøst prosjekt hvis de ikke 

skulle tjene penger på det. 

- Det er naturlig at forfatterne også får 

sin del av pengene, sier hun. 

Oterholm er opptatt av at rettighetene 

til bøkene blir værende hos forlag og for-

fatter. 

- Forfatterforeningen syns ikke det er 

problematisk at bokmarkedet digitaliseres. 

Da trykkekunsten ble innført, var det en 

revolusjon for litteraturen, og det er dette 

også. Det krever endringer med tanke på av-

taler og distribusjon, men det byr samtidig 

på enormt med muligheter, sier formann 

Oterholm. 

Nå vil hun forhandle fram gode løs-

ninger så man kan tjene penger på å være 

forfatter også i framtida. For et sårt punkt 

er publikums forventning om at tekst på 

internett skal være gratis – og da kan man 

ikke leve av å være forfatter lenger.

Også bokhandlerne er positivt avven-

tende. 

- Vi må fortsette å hente inn kunnskap, 

sier direktør i Den norske Bokhandlerfore-

ning Randi Øgrey. 

For hva vil Googles prosjekt bety for 

norske bokhandlere, som allerede føler 

presset fra nettbokhandlere og direktesalg 

fra forlagene? Googles Jens Redmer forsi-

krer at også bokhandlerne vil komme godt 

ut av dette. Når en leser fi nner fram til en 

bok via Googles boksøketjeneste, vil det 

dukke opp lenker til biblioteker, bokhand-

lere og nettbokhandlere som har boka. Go-

ogle jobber kontinuerlig med å utvikle fl ere 

muligheter for både forleggere og brukere, 

og en av mulighetene Redmer skisserer, er 

kart til nærmeste lokale bokhandler. Og 

kanskje kan de til og med få en liten grønn 

lampe til å blinke hvis bokhandleren rundt 

hjørnet har boka inne? 

Øgrey ønsker at aktørene i bokbransjen 

går sammen for å fi nne fram til muligheter 

på norsk banehalvdel, for å sikre verdier på 

norske hender. Hun understreker at det er 

bokhandlerne som kjenner bokkjøperne, 

og at nordmenn fl est fremdeles mener at 

bokhandelen er det beste stedet å kjøpe 

bøker.

Skjær i sjøen 
Ingeborg Arvolas nye roman «40 post-

kort» er en kort bok hvor teksten presen-

teres linje for linje, litt som poesi, forklarer 

Vil ut: Ingeborg Arvola er, i følge henne selv, en forfatter som ikke selger. Hun tror Google Book Search kan gi nye muligheter til å nå ut for de såkalt smale forfatterne.
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� forfatteren. Hun ville ikke hatt noe imot 

å få den inn i Google-systemet – så lenge 

rettighetsspørsmålet blir avklart. Hun tror 

det kommer til å bli laget piratkopier fra 

Googles sider, vel og merke av de bøkene det 

er interessant å lage piratkopier av.

- Men jeg vet ikke om det ville føre til 

noe økonomisk tap for forfatteren, sier 

hun. 

Rettighetsspørsmålet jobber de med hos 

Den norske Forleggerforening. De kartleg-

ger kontrakten Google oppfordrer forlagene 

til å signere, for å se om den kommer i 

konfl ikt med åndsverkloven eller normal-

kontrakten mellom forfattere og forlag. De 

har allerede funnet noen skjær i sjøen. 

- Det står i kontrakten at ideelle ret-

tigheter er oppgitt for hele verden dersom 

man går med på rettighetsavståelse. Det 

kan vi ikke være med på, sier direktør Per 

Christian Opsahl. 

- Et opplegg som Google Book Search er 

ikke spesielt komplisert. Vi må bare fi nne 

ut av regelverket og ha en dialog mellom 

organisasjonene for å se hvordan vi best 

kan få det til, sier han. 

Opsahl mener Googles digitaliserings-

prosjekt skiller seg fra oppstusset rundt 

e-boken rundt årtusenskiftet. Da var det 

fokus på leseplater og e-boklesere, nå er 

det nettet som er i søkelyset. Forlagene 

vet dessuten mer og har kommet lenger på 

det digitale området. Produksjonsteknisk 

gjøres alt digitalt, og det tilbys stadig mer 

innhold digitalt. 

Opsahl mener markedsføring av den 

smalere litteraturen vil være hovedpoenget 

med et samarbeid. 

- Nettet kan bli en markedsplass for 

bøker som ikke etterspørres daglig i bok-

handlene lenger, og det kan bli den viktigste 

markedsplassen for eksempel for akademisk 

litteratur, mener han. 

Opsahl slutter seg til Øgreys ønske om 

at partene i Bok-Norge bør samarbeide for å 

fi nne egne løsninger. Som eksempel trekker 

han fram sin tyske søsterorganisasjon, som 

har laget en egen portal for fulltekstsøk i 

tysk litteratur. I Tyskland er forlagene og 

bokhandlerne i samme organisasjon. 

- Vil det bety noe for forlagenes rolle at 

Google nå kommer på banen?

- Jeg tror forlagene vil gjøre den samme 

jobben som før. Selv om det blir lettere å 

legge ut tekst på nettet, må vi skille mellom 

å tilby tekst og å tilby utgivelser, sier han. 

Ola Haugen er viseadministrerende 

direktør i J.W. Cappelens Forlag, leder for 

Kopinors digitale utvalg og sitter i Forlegger-

foreningens juridiske utvalg. Han sier Go-

ogle pent må vente til de juridiske aspektene 

er avklart. Dersom de lager digitale kopier 

uten å ha avklart det med rettighetshaver, 

tror han forfatter- og forleggerorganisasjo-

nene vil være raske med å reagere. 

- At Google lover nytt liv til margina-

lisert litteratur, er ikke grunn god nok til å 

bryte åndsverkloven. Det tror jeg forfattere 

og forlag vil enes om, sier han.

Tar kontakt 
Noen av forlagene er i dialog med 

Googl e allerede, uten at konkrete avtaler 

er inngått. 

- Flere hos oss var og hørte på Jens 

Redmer for et par uker siden, og det ga oss 

anledning til å tenke litt ekstra, sier Kari 

Spjeldnæs, forlagsdirektør for litteratur 

hos Aschehoug. 

Etter Redmers foredrag har de tatt initi-

ativ til videre samtaler med nettgiganten. 

- Dette virker som en god mulighet til 

å synliggjøre smale titler og gi dem lenger 

levetid. Mange av forfatterne våre ønsker 

seg muligheten til å komme ut og være 

mest mulig synlige. Andre er mer skeptiske, 

og vil vite mer om hva dette vil innebære, 

sier hun. 

- Hvis Google får digitale versjoner 

av brorparten av ny, norsk litteratur som 

kommer ut, ser du for deg at rollene i bok-

markedet kommer til å endre seg? 

- Google representerer en ny kanal, men 

ikke en hovedkanal, sier Spjeldnæs. 

Hun mener Google Book Search først og 

fremst en sporingstjeneste, en måte å fi nne 

fram til bøkene på. 

- Vi står ikke overfor en umiddelbar 

digitalisering av vår portefølje for å overføre 

den til Google, sier hun. 

Også Gyldendal snuser på nettgigantens 

prosjekt. 

- Google er med på å sette dagsorden i 

denne runden, sier Bjarne Buset, informa-

sjonssjef i Gyldendal Norsk Forlag. 

De har vært i kontakt med Google, blant 

annet på bokmessa i Frankfurt, og Buset 

var og hørte på Jens Redmers foredrag i 

januar. Han mener Redmers foredrag var 

«rene andakten». 

- Det høres ut som en gratis lunsj, og det 

fi nnes som kjent ikke, sier han. 

Buset viser til Googles økonomiske 

egeninteresse i prosjektet: De vil få inn 

reklamekroner på samme måte som ved 

vanlige Google-søk, samtidig som de knyt-

ter nettbrukerne tettere til merkevaren 

Google. 

- Det er jo et vakkert prosjekt, å skulle 

gjøre all verdens litteratur tilgjengelig. Som 

Redmer påpekte er det jo bare fem prosent 

av verdens bøker som er i salg nå, de reste-

rende 95 prosentene er ute av markedet. Og 

det ser ut som om det er en god mulighet til 

å markedsføre bøker, sier Buset. 

Men, altså, det var denne haken. For det 

må være en, må det ikke? 

- Kanskje viser det seg at det bare er 

positivt for oss å bli med på Googles pro-

sjekt. Men vi har ikke hastverk, vi vil vente 

og se om det faktisk er godt nok. Google er 

et hurtigtog, men vi taper ikke noe på å se 

an situasjonen, sier han. 

For Buset mener norske forlag og bibli-

otek sitter på redskapene som skal til for å 

gjøre norsk litteratur tilgjengelig, bare de 

fi nner fornuftige måter å betale dem som 

betales skal. Det er det som er fl askehalsen: 

Partene er ikke enige om hvordan pengene 

skal fordeles, hva det skal betales for, eller 

hvem som skal betale. 

- Hvis vi selv digitaliserer, vil det jo 

kunne plukkes opp av Google sin søkemotor 

uavhengig av om vi er med på prosjektet 

eller ikke, sier han. 

Buset tror uansett ikke Google kan 

utfordre forlagenes posisjon. 

- Nettsteder som Youtube og Myspace 

har vist at det er mulig å slå seg opp uten 

å gå via de tradisjonelle kanalene, og det 

er bransjen oppmerksom på. I teorien kan 

enhver bli sin egen forlegger. Men vi driver 

ikke først og fremst med produksjon av pa-

pirbøker. Vi driver med utvalg og foredling 

av innhold, sier han. 

Papirboka tror han vil henge med 

lenge. 

- Om 50 år tror jeg fremdeles det er slik 

at en forfatter først har debutert når boka 

er trykket opp, sier han.

Rift om bokarven? 
Forfatter Eirik Newth er usikker på hvor 

åpent Googles bokprosjekt egentlig er. Hans 

hovedinnsigelse er at Google begrenser 

tilgangen til den digitaliserte litteraturen; 

man må gå via Googles søketjeneste for å få 

tilgang, søk i alternative søkemotorer som 

Yahoo! eller Kvasir vil ikke duge. 

- De opphavsrettslige spørsmålene er 

mindre problematiske enn at alt låses inne 

på Google-eide servere, mener Newth. 

For hovedpoenget, uansett hvem som 

står bak, må være å lage åpne løsninger som 

kommer befolkningen til gode. Nasjonal-

bibliotekar Vigdis Moe Skarstein har sagt 

at de trenger 30 – 40 millioner de neste 

tolv årene for å digitalisere alt innholdet 

i Nasjonalbiblioteket, uten at de har klare 

løsninger for hvordan det digitale materia-

let skal gjøres tilgjengelig.

- Å bruke 40 millioner i året på et digi-

taliseringsprosjekt som folk ikke får tilgang 

til, er en gavepakke til Fremskrittspartiet, 

sier Newth. 

Han tror ikke verken forlag, forfattere 

eller bokhandlere har noe å frykte hvis 

G oogle får fotfeste her til lands. 

- Jeg tror ikke Googles inntog kommer 

til å bety så mye, sier han. 

Likevel mener han Jens Redmer har helt 

rett i at forleggere og forfattere mangler 

en strategi for å møte digitaliseringen av 

bokmarkedet. 

- Bokbransjen er et analogt øysamfunn. 



 Bibliotekaren 3/2007  |  15

B
ib

lio
te

ke
ne

s 
IT

-s
en

te
r 

A
S 

• 
M

al
er

ha
ug

ve
ie

n 
20

 •
 P

b.
 6

45
8 

Et
te

rs
ta

d 
• 

06
05

 O
sl

o 
 

Tl
f: 

22
 0

8 
34

 0
0 

• 
Fa

ks
: 2

2 
08

 9
8 

80
 •

 s
al

g@
bi

bi
ts

.n
o 

• 
w

w
w

.b
ib

its
.n

o

Bokstøtteordningene belønner konservatisme, mener han. 

Men digitalisering er ikke ensbetydende med Google. Nå er 

det dem som er heitest på markedet, om noen år kan det være 

noen andre. Det er ikke mange år siden Google så dagens lys, 

og det er ikke gitt at de vil beholde sin posisjon 

- Poenget er at folk bruker søkemotorer, ikke nettportaler. 

Det er der forlag og bokhandlere gjør feil, de tror det nytter å 

samle informasjonen i lukkede internettportaler. De vil ta nettet 

inn på litteraturens premisser, og det går ikke, sier han. 

Sånn som situasjonen er i dag, mener Newth at Googles 

digitaliseringsprosjekt er positivt. 

- Det off entlige somler så man nesten blir gal. Skarstein og 

Nasjonalbiblioteket snakker om å avklare rettigheter. Det er vik-

tigere å fi nne måter å bli relevant for leserne på, mener han. 

For han tror ikke det er nødvendig å lage sinnrike krypte-

ringer av litteraturen som legges ut. 

- Jeg skulle ønske folk kastet seg over norsk litteratur og 

lagde piratkopier. Sånn er det ikke. Jeg vet ikke engang om folk 

kommer til å være særlig interessert. Hvorfor skulle glemte 

romaner fra 1939 plutselig bli lest i fi ller? spør han.

Vil få det vondt 
Bjørn Remseth er nestleder i Elektronisk Forpost Norge 

(EFN), en elektronisk borgerrettsorganisasjon som jobber med 

medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet. Han 

tror bokbransjen må belage seg på store endringer i tida som 

kommer. Remseth mener det er viktig å tenke på at bøker bare 

er ett format basert på én bestemt teknologi.

- Det er ikke lenger slik at bøker er den optimale måten å 

bringe folk historier på, sier han. 

Han mener Googles fortrinn er at prosjektet deres er ube-

grenset. 

- De mener det de sier, og gjør det som skal til, sier Rem-

seth, med referanse til G oogles slagord om å gjøre all verdens 

informasjon søkbar og nyttig. 

Han tror forfattere, forlag og bokhandlere vil bli påvirket 

av endringene som nå er underveis. 

- Hele den lange kjeden fra forfatter til leser vil bli mindre 

verdt. Institusjonene rundt litteraturen er bygget på den gamle 

måten å gjøre det på. De vil få det vondt i en brytningstid, 

mener Remseth. 

Remseth ser for seg ulike løsninger, som på sikt kan erstatte 

forlagene som «sil» for den gode litteraturen. 

- Basisen for forlagenes portnerfunksjon er borte, slår han 

fast. 

Det har vært luftet bekymringer fra fl ere fronter. Forfat-

terne frykter at de ikke skal få betalt. Bokhandlerne risikerer 

at kundene i økende grad vil kjøpe bøker på nettet, slik at de 

mister sin funksjon, mens forlagene risikerer at deler av deres 

eksistensgrunnlag forsvinner når det blir enklere og billigere 

å produsere og distribuere tekst. 

- Det er hold i alle disse bekymringene. Verdien av litteratur 

skapes når lesere møter innholdet forfattere har skapt. Det vil 

nok ikke endres, men måten møtet skjer på kan endres mye, 

mener Remseth. 

Hjemme på kjøkkenet på Sinsen i Oslo har Ingeborg Arvola 

kommet fram til at det positive med Googles prosjekt er at det 

virker åpent og tilgjengelig. 

- Hvis de mener alvor med å ta inn alle bøkene fra verdens 

biblioteker, vil jeg kunne fi nne fram til litteratur jeg ikke fi nner 

i dag, sier hun. •

Artikkelen har stått i 
Klassekampen 17. februar 2007 
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TEKST •  Jan Tore Dahl
  Konsulent 
  Deichmanske bibliotek

12. februar lanserte fornyings- og admi-

nistrasjonsminister Heidi Grande Røys 

ODINs arvtaker: regjeringen.no. Minis-

teren erklærte at regjeringens visjon for 

denne nye portalen var å lage en møteplass 

for regjeringen, departementene – og en 

aktiv deltakende og kunnskapssøkende 

befolkning. Den skal tilfredsstille både 

Ola Nordmann og den profesjonelle bru-

ker. Her skal alle kunne skaff e seg tilgang 

til departementenes dokumenter, som 

de trenger for å delta i den demokratiske 

prosessen eller i sitt arbeid. 

Portalen har også som mål å bidra 

til at regjeringens budskap skal komme 

fram. Mens gamle ODIN var en enveis-

kanal, skal det denne gang være mulig 

for befolkningen å kommunisere med 

regjeringsapparatet via regjeringen.no. 

Strategidokumentet for prosjektet skisser 

følgende ambisjoner:

• Videooverføringer av pressekonferanser 

der publikum får mulighet til å stille 

spørsmål.

• Nettmøter der befolkningen kan møte 

regjeringens medlemmer og stille spørs-

mål om politikken.

• Elektroniske tjenester som for eksempel 

”Si din mening”, 

”Ta kontakt” og 

elektroniske hørin-

ger for å øke delta-

kelsen i politiske 

prosesser.

I ngent i ng av 

dette f innes der 

i dag, men vi får 

håpe det kommer 

etter hvert.  

Kanskje kunne 

regjeringen lage sin 

egen blogg hvor de 

enkelte statsråder 

både kunne pre-

sentere problem-

stillinger som folk 

kunne kommentere 

og glimt fra sine 

arbeidsdager? Slik 

som den svenske  

utenriksministeren Carl Bildt gjør i sin 

blogg ”Alle dessa dagar” (http://carlbildt.

wordpress.com/). Man kan ikke vente at 

alle statsråder har overskudd eller tid til å 

skrive 3-5 innlegg på bloggen daglig som 

Bildt gjør, men de enkelte statsråder/stats-

sekretærer kunne bruke bloggen hvis de 

hadde noe som egnet seg i en slik form. Vi 

venter spent på fortsettelsen.

Det er et hovedpoeng at informasjonen 

skal være lett å fi nne fram til for fl est mulig, 

både den vanlige mann og kvinne og den 

profesjonelle bruker. Dette forutsetter for 

det første at det er mulig å få informasjon 

om nye saker når de er helt ferske, særlig for 

dem som trenger informasjonen i sitt yrke. 

Flere har allerede etterlyst muligheten for 

å abonnere på RSS-feeds (er det noen som 

har et bedre norsk ord?). Dette vil kunne 

være bra for de som vil ha en kjapp oversikt, 

men regjeringen.no tilbyr ikke det ennå. 

Men for de som er redde for å gå glipp av 

noe, tilbyr nettstedet muligheten til e-post-

varsling. I begge tilfeller bør det selvsagt 

være mulig å begrense seg til nyheter fra 

et departement eller innen et tema, noe vi 

ikke blir tilbudt i den nye portalen.

Ola og Kari har som regel behov for 

informasjon om én sak ad gangen. Her 

er nok regjeringen.no et steg i riktig ret-

ning. På Odin måtte du ofte vite hvilke(t) 

departement en sak hørte inn under for å 

fi nne den informasjonen du trengte. I den 

nye portalen kan du finne informasjon 

samlet under spesielle tema/emner, uansett 

hvilket departement disse dokumentene 

kommer fra. Og du kan velge stadig min-

dre deler av emnet. I høyremenyer fi nnes 

henvisninger til publikasjoner, regelverk og 

Odin er død, og hvordan står det 
Den utøvende statsmakt har fått ny nettadresse. Men det har 
også skjedd noe med innholdet.
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aktuelle nettsteder. 

Det Ola og Kari kan komme til å savne 

er muligheten til å fi nne alle dokumenter 

som hører til en sak. Dette var mulig med 

et klikk i ODIN. Nå må du gå til www.stor-

tinget.no for å få denne oversikten.

Når du søker ved hjelp av søkemotoren, 

er ikke treff lista og henvisningene like 

klargjørende. Jeg har forsøkt å søke på 

barnevern*. Hensikten min var etter hvert 

å fi nne dokumenter som viser hvilke forslag 

regjeringa har kommet med til endringer 

i barnevernsloven. Jeg ville se utviklinga 

i barnevernsloven de siste ti årene. Dette 

søket ga 1436 dokumenter. I høyre kolonne 

fi nner man en sortering av treff ene, etter 

ulike typer dokumenter og tema. Der ser 

vi at søkemotoren har funnet 149 odels-

tingsproposisjoner (lovforslag). Her er det 

mange irrelevante treff  for den som er ute 

etter endringer i barnevernloven. Under te-

maet ”Lov og rett” fi nner vi 8 treff : 3 odels-

tingsproposisjoner, 3 stortingsmeldinger og 

2 stortingsproposisjoner. Jeg skjønner ikke 

hvorfor bare disse kvalifi serer til å komme 

under dette temaet. Altså, det er ikke lett å 

fi nne fram til det relevante her…

Viss vi et øyeblikk gjør et annet søk, 

nemlig i Lovdata online, viser den at vi 

fra og med stortingsperioden 1995/1996 

har fått 8 endringsforslag til lov om bar-

neverntjenester, i tillegg til 6 lovforslag til 

andre lover som også har ført til endringer 

i nevnte lov. 

Problemet er at det ikke lenger er 

mulig å søke bibliografi sk på de enkelte 

publikasjonene på emne slik vi tidligere 

gjorde i ESOP. Stortinget fj ernet også sitt 

emnesøk da de innførte nytt søkesystem, 

men har tatt tilbake den gamle muligheten 

til å søke på saksopplysninger. For oss som 

har det som en del av jobben i fi nne fram 

i dette materialet, er det utrolig nyttig å 

kunne søke i baser med kontrollerte emne-

ord. Vi hilser derfor med glede initiativet 

som er tatt til samarbeid mellom regjering 

og storting for å bedre gjenfi nningsmulig-

hetene.

Regjeringen.no har så vidt kommet ut 

av egget. Prosjektet har bare hatt 1 år på 

seg til å få regjeringens hjemmesider på 

lufta og har måttet prioritere hardt for å 

kunne være på nettet innen åpningsdatoen. 

Nettestedet skal selvfølgelig gjennomgå en 

stadig videreutvikling og vi regner med at 

de vurderer alle innspill som kommer til 

forbedringer fra både vanlige og profesjo-

nelle bruker. I strategipapirene heter det 

at målet er at alle brukergrupper skal være 

fornøyde med regjeringen.no. Vi ønsker 

dem lykke til! •

 til med regjeringen.no?

”Ei lansering er ofte ei markering av at 

noko er ferdig og at eit kapittel er avslutta. I 

dette tilfellet kan eg love at vi ikkje står ved 

eit endeleg sluttresultat. Ein ting som har 

vore viktig for oss, er å leggje fundamentet 

for ein portal som skal leve lenge. Og er det 

noko som kjenneteiknar portalar som skal 

leve lenge, så er det at dei må vidareutvi-

klast frå dag ein.

Korleis denne portalen ser ut om fem 

eller ti år, er det sjølvsagt vanskeleg å ha 

sterke meiningar om i dag, men eg er gan-

ske sikker på at det er lagt inn nye tilbod og 

nye funksjonar som ikkje er der i dag.” 

Fornyings- og administrasjonsmi-

nister Heidi Grande Røys ved opninga 

av den nye nettstaden regjeringa.no 12. 

februar 2007. •

- Må vidareutviklast frå dag ein
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Yrkesetisk dilemma

- Velkommen til Viksund bibliotek, sa en 

smilende Torunn Fallberg til den nyan-

satte vikaren. Bente Åsnes skulle i ett år 

framover være bibliotekar med ansvar for 

musikktilbudet, lokalsamlinga og ung-

domsavdelinga, og hun ble tatt godt imot 

av avdelingslederen. 

- Takk skal du ha. Jeg gleder meg til å 

komme i gang, sa Bente. Hun kom til denne 

jobben med en fersk bibliotekareksamen 

og var spent på sin nye arbeidsplass.

- Er dette første gang du er ansatt i et 

bibliotek, spurte Torunn.

- Vel, det er første gang jeg skal i sving 

som ferdig utdannet bibliotekar, men 

jeg har jobbet i et bibliotek ved siden av 

studiet. 

Torunn viste henne til kontoret hvor 

hun skulle jobbe med indre arbeid. Så bar 

det videre rundt i biblioteket, hvor hun ble 

vist hvor alt var plassert. Lokalsamlinga 

var en imponerende samling, åpenbart 

bygd opp med stor kløkt gjennom mange 

år. Ungdomsavdelinga var, som i så mange 

bibliotek, et passelig vellykket forsøk av 

voksne på å gjøre noe som appellerer til 

ungdommen. - Dette skal det bli artig å 

prøve å gjøre noen endringer på, tenkte 

Bente.

Litt annerledes ble det da omvisninga 

brakte henne til bibliotekets musikktilbud. 

Det burde selvfølgelig ha vært en større 

samling, det var nå så. – Men slik er det 

sikkert med de fl este musikkavdelinger 

i norske folkebibliotek, antok den ferske 

vikaren. Mer påfallende syntes hun det 

var at tilbudet innen klassisk musikk var 

påfallende tynt, i hvert fall det som sto 

på hylla. 

- Er den klassiske musikken mye utlånt, 

siden det er så lite inne her, spurte Bente.

- Nei, interessen for klassisk musikk 

er veldig dårlig her i kommunen. Vi har 

i grunnen gitt opp å få den opp også. Da 

jeg hadde ansvaret for 

musikksamlinga for en 

del år siden, prøvde jeg 

å reklamere ekstra for 

dette tilbudet. Men det 

førte ikke til noe. Det 

er rock, blues og jazz 

som det går mest av. Vi 

har innsett det nå, sa 

Torunn. 

- Men hvor har det 

blitt av de klassiske cd-

ene, ville Bente vite.

- Vi har satt mye av 

det klassiske på maga-

sin. Uansett har vi pro-

blemer med å få plass til 

alt her ute i biblioteket. 

Bente stusset l it t 

over dette. Men hun var 

ny, og det er sikkert mye 

som kan virke rart på en  

fersking, tenkte hun. 

Dagene g i k k ,  og 

Bente likte seg godt på 

jobben. Kollegene var 

greie og Torunn var en 

Mitt, ditt og felles
Alle har rett til å låne fra biblioteket. Også bibliotekarer. Forlenga lånetid 
er heller ikke noe spesielt. Men hva med litt uspesifi sert lånetid? Hva bør 
kollegaer gjøre når en kollega har en pen liten samling hjemme?

• Yrkesetiske dilemma er anonymiserte og 
omskrevne historier, basert på reelle hendelser. 
En hver likhet med enkelte bibliotekarer eller 
bibliotek er tilfeldig. 
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Kommentar I

Kommentar II

Siden det dreier seg om relativt store meng-

der, og da spesielt i forhold til hva biblioteket 

har igjen, må noe gjøres, det er det vel ikke 

noen tvil om. Jeg ville tatt rede på hvilken 

innkjøps-/kasseringspolitikk biblioteket 

har, og hvem som til enhver tid har ansva-

ret for kassering. Torunn hadde for noen 

år siden hatt ansvaret for musikk, og med 

det, vil jeg tro, ansvar for kassering. Hvem 

har hatt ansvaret i mellomtiden? Hva har 

vedkommende gjort i forhold til innkjøp/

kassering? Er det nye eller gamle CDer som 

er tatt? Har det foregått over lengre tid? Har 

biblioteket en tradisjon med boksalg? 

Jeg har fl ere spørsmål enn svar, og det 

er kan være vanskelig å trekke en konklu-

sjon av svarene uansett. Jeg ville tatt med 

tillitsvalgt som støtte og gått til Torunn, 

som jo er avdelingsleder, og snakke om 

den manglende samlingen. Ved å ta med 

tillitsvalgt får Bente en viss sikkerhet i at 

evt. senere ansettelse får rett behandling i 

forhold til hva som skjer nå. 

En mulig vinkling vil være å snakke om 

at det er hull i samlinga og hva hun synes er 

feil vurdering i tidligere kasseringspolitikk. 

Samtidig kan hun fortelle at hun har sett 

Torunns samling av tidligere bibliotek-cd-

er, og at det der er en del av det manglende 

materialet. Hun kan foreslå, og ja, jeg vet 

dette er vanskelig, at noen av disse cd-ene 

tilbakeføres i samlingen, siden alternativet 

er å kjøpe nye. 

Hvis Torunn overhode ikke har forstå-

else for at hun har overskredet en grense, 

synes jeg Bente og tillitsvalgte bør ta det 

opp med biblioteksjefen.

Har cd-ene vært på boksalget til biblio-

teket er det enda vanskeligere å ta tak i dette. 

Da kan man jo ikke få cd-ene inn igjen, uten 

å kjøpe dem. Da er det bare kasseringen en 

kan diskutere, og om en skal/kan tillate at 

en slik situasjon kan oppstå igjen. 

Med alle mine ubesvarte spørsmål, er 

dette det beste svaret jeg kan gi på denne 

situasjonen. •

TEKST •  Gro F. Haugastuen
  Bibliotekar og tillitsvalgt 
  Stavanger bibliotek, Sølvberget

- Ta med tillitsvalgt

TEKST •  Svein Bendik Hansen
Biblioteksjef Rygge kommune, 
og 1. vara til administrasjonsutvalget 
i Fredrikstad kommune

 - Gå tjenestevei

Slik jeg ser det er det 3 muligheter: 1. Hun 

kan velge å overse det hele. 2. Hun kan søke 

råd hos en annen kollega 3. Hun kan gå 

tjenesteveien, i dette tilfelle biblioteksjefen. 

Hun er sikker i sin sak og slik jeg ser det bør 

hun velge alternativ 3. Det er slettes ikke il-

lojalt. Biblioteksjefen kan velge å løse denne 

saken i minnelighet som det heter uten å 

koble inn personalavdelingen. Den andre 

muligheten er å søke råd i personalavde-

lingen. Når det gjelder vikarens muligheter 

for fast ansettelse vil jeg vurdere det slik at 

”varsleren” selvsagt ikke skal ha noe minus 

på grunn av dette tilfellet.•

ok leder å forholde seg til. Tillitsvalgt 

for bibliotekarene hadde hun også fått 

prata litt med. 

Tidlig en morgen tar Bente en 

runde på magasin. Det var en fi n an-

ledning til å bli kjent med materialet 

som stod der, før biblioteket åpnet 

for dagen. Da legger hun merke til 

samlingen av cd-er. Heller ikke her 

er det noe særlig klassisk musikk. Det 

stusser hun på. Torunn sa da at mye 

klassisk var magasinert?

Uka etter er det personalfest 

hjemme hos Torunn. Stemningen 

er upåklagelig, det spises og drikkes 

ut i de små timer. Når Bente ut på 

kvelden skal fi nne seg veien til toa-

lettet, går hun feil, og står plutselig 

i en liten kjellerstue med bokhyller, 

musikkanlegg og dype stoler. Hun 

ser at cd-samlinga er omfattende, 

med mye klassisk. Så går det plutse-

lig litt kaldt nedover ryggen hennes: 

Mange av cd-ene bærer preg av å ha 

vært merket som bibliotekmateriale. 

Svært mange! Hun ser nærmere på 

noen av dem. Nei, det er ikke tvil. 

Tankene hun får føles ubehagelige. 

Hun går ut, fullfører kvelden og går 

hjem. Med en ekkel følelse. 

Noen dager senere nevner hun for 

Torunn at det er så lite klassisk mu-

sikk på magasin. – Å ja, vi kasserte vel 

en del cd-er for noen år siden. Noen 

hadde ikke vært utlånt på lenge, og 

noen var vel ødelagt, hvis jeg ikke 

husker feil. 

Den dagen går Bente hjem fra 

jobben i villrede om hva hun burde 

gjøre. Det er liten tvil om at Torunn 

har tatt en god del av bibliotekets 

cd-er og innlemmet dem i sin private 

samling, under dekke av kassering. 

Skulle hun kjøpt dem selv, ville det 

beløpt seg til et sted mellom 5.000 og 

10.000 kroner.

Bente lurer på om hun burde ta 

det opp med Torunn selv, men det 

føles ubehagelig. Muligheten for å få 

fast ansettelse etter at vikariatet er 

over blir ikke noe bedre av det, tenker 

hun. Kanskje hun burde gå direkte til 

biblioteksjefen? Men det kan kanskje 

oppfattes som illojalt. Eller er det den 

BF-tillitsvalgte på biblioteket som 

burde håndtere dette? Er det varsling, 

eller whistle-blowing, hun er i ferd 

med å begi seg inn på? 

Eller bør hun la det hele ligge? - 

Kanskje det ikke er så farlig, kanskje 

jeg er litt fi rkantet og uerfaren som 

reagerer på dette, tenker hun. Den 

natten sover Bente dårlig. Hva burde 

hun gjøre? •
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TEKST •  Liv Evju
  Bibliotekar
  Rælingen videregående skole

I Bibliotekreform 2014 foreslår utrederne, 

altså bibliotekmiljøet selv, en utvidelse av de 

eksisterende innkjøpsordningene for norsk 

litteratur. Hvorfor kommer et slikt forslag 

fra bibliotekmiljøet, som i utgangspunktet 

og frem til denne dag har vært helt uten 

innfl ytelse på innkjøpsavtalen? For det kan 

vel ikke være slik at bibliotekmiljøet tror at 

ordningen er laget for å tjene bibliotekenes 

behov?

På Norsk Kulturråds hjemmeside fi nner 

vi følgende:

”Under innkjøpsordningane for littera-

tur kjøper Norsk kulturråd inn nye boktitlar 

for å sende dei vidare til norske folke- og sko-
lebibliotek og til nokre undervisningsstader, 
sjømannskyrkjer og bibliotek i utlandet.” 

(Min utheving).

Dette kan i høyeste grad misforstås. 

Hensikten med innkjøpsordningene har 

aldri vært å sørge for at bibliotekene får 

gratis bøker, det ble en bieff ekt. Hensikten 

var å styrke norsk litteratur. Avtalen ble 

inngått mellom Norsk Kulturråd på den 

ene siden, og forlagenes og forfatternes or-

ganisasjoner på den andre. Bibliotekene er 

ikke part i avtalen, men bare avtager av de 

bøkene Kulturrådet kjøper inn. Naturligvis 

ville det være en fordel for bibliotekene å 

få gratis bøker – i tillegg til det materialet 

man kjøpte inn selv. En opplagt fordel for 

forlagene og forfatterne er også at bøkene på 

den måten blir spredt over hele landet.

Protester
Da ordningene ble innført på slutten av 

60-tallet var det under sterke protester fra 

bibliotekene. Ansvaret for bokbudsjettet 

og for bokvalget og dermed utviklingen av 

samlingen er ett av de viktigste arbeids-

områdene i biblioteket, og bibliotekarene 

mente at de automatiske innkjøpsordnin-

gene ville vanskeliggjøre arbeidet med å 

utvikle en aktuell, relevant og mangfoldig 

samling tilpasset brukerne og det lokale 

behov, slik det forutsettes i Lov om folke-

bibliotek. I og med at man ikke kunne velge 

titler, men måtte motta alt eller ingenting, 

mente man at Kulturrådet måtte kunne 

fi nne andre måter å støtte norske forfattere 

og forlag på enn ved å overøse bibliotekene 

med hundrevis av bøker årlig. I 2006 omfat-

tet innkjøpsordningene vel 500 titler.

Etter hvert har protestene fra bibliote-

kene stilnet, antagelig fordi man forsto at 

det var nytteløst å forsøke å påvirke en av-

tale hvor man selv ikke var part, bare ”tredje 

part” som det heter når streik på bussen går 

ut over passasjerene. Men det betyr ikke at 

innkjøpsordningen har vært like vellykket 

for bibliotekene som den utvilsomt har vært 

for forfatterne, forlagene og norsk litteratur 

generelt.

På Kulturrådets hjemmeside står det 

også: ”Desse bøkene kjem i tillegg til dei 

titlane biblioteka sjølve kjøper inn over 

eigne budsjett.” I utgangspunktet var det 

meningen at gratisbøkene skulle være et 

tillegg, men slik gikk det jo ikke. Det er et 

faktum at mediebudsjettet i norske folkebi-

bliotek synker. I Bibliotekreform 2014, del II 

(ABM 2006) fi nner vi fl g. på s. 39: ”De siste 

ti årene har folkebibliotekenes bevilgninger 

til medieinnkjøp sunket jevnt, fra knapt 36 

kroner i 1995 til i underkant av 29,50 kroner 

pr. innbygger i 2004 i landsgjennomsnitt. 

Samlet betyr dette 20 millioner kroner min-

dre hvert år.” Det er hevet over tvil at det 

store antall gratisbøker fra Kulturrådet har 

vært en medvirkende årsak til dette. Når 

man regner bøker i antall og ser bort fra den 

enkelte tittels egenverdi, kan det se det ut til 

at bibliotekene nesten ikke trenger å kjøpe 

inn noe. I dag er bibliotekene helt avhengige 

av Innkjøpsordningene, mens gratisbøkene 

var ment å være et supplement.

Utvidelse av innkjøpsordningene?

I nærmere 40 år har bibliotekene tatt imot bøker gjennom inn-
kjøpsordningene. Nå står vi foran en utvidelse. Liv Evju er sterkt 
kritisk til den ensretting og manglende aktualitet som følger av 
ordningen. Hun tar til orde for å gi støtten en annen form, slik at 
bibliotekarene s kompetanse og faglige ansvar kunne bli tatt på alvor.
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Ensretting
I praksis foregår de ”auto-

matiske” innkjøpsordningene 

omtrent slik:

Kulturrådet sender ut 

lister over påmeldte titler. 

Disse listene kommer nokså 

sent i forhold til forlagenes 

presentasjon av årets kom-

mende utgivelser. Kulturrådet 

vil helst sende ut pålitelige 

lister, forståelig nok, og i de 

”automatiske” innkjøpsord-

ningene vet bibliotekene stort 

sett hva de får – men ikke når 

bøkene kommer.

Forlagene leverer det inn-

kjøpte antall eksemplarer 

til Kulturrådets distributør. 

Dette skjer ikke alltid umid-

delbart i det boka foreligger, 

men kan trekke ut av forskjel-

lige grunner. Det har hendt 

at distributøren må vente på 

neste opplag, hvis salget har 

vært godt. Det har til og med 

forekommet at distributøren 

bare har mottatt slumpen av 

første opplag – og at det der-

med ikke har vært nok eksem-

plarer til alle bibliotekene.

Kulturrådet har bestemt 

at distributøren skal sende 

bøkene puljevis ut til bibliotekene, av øko-

nomiske grunner. Puljene fylles opp i ren 

kronologisk rekkefølge under henvisning 

til at alle bøker er like viktige, sett fra for-

lagenes og forfatternes synsvinkel. Når en 

pulje er klar,  går sendingen til mottakerne. 

Distributøren har ikke anledning til å for-

sere utsendelsen av en bok på bekostning 

av en annen, rimelig nok. Dermed kan den 

etterspurte boka i uheldige tilfeller bli sterkt 

forsinket.

Dette blir spesielt tydelig for eksempel 

når bøker og forfattere blir nominert til 

litterære priser, som Brageprisen, Nordisk 

Råd, P2-lytternes romanpris. Det er meget 

sjelden at samtlige nominerte titler er til-

gjengelige i bibliotekene på dette tidspunkt, 

og når man vet at man kommer til å få dem 

gratis, er det ergerlig å måtte bruke penger 

på å kjøpe dem inn.

Med et snaut mediebudsjett er det også 

vanskelig for bibliotekene å opprettholdet 

kravet om mangfold. Etter hvert som inn-

kjøpsordningene er blitt utvidet og pengene 

minker, vil samlingene nødvendigvis bli 

nokså like fra det ene biblioteket til det 

andre.

Uforutsigbarhet
Noen av innkjøpsordningene gjelder et 

mindre antall av utgitte titler i sjangeren, for 

eksempel sakprosa. Her er det naturligvis 

umulig å gjette seg til hvilke titler som 

vil bli innkjøpt, og når de vil bli utsendt. 

Kravet om aktualitet gjør at bibliotekene 

er nødt til å bruke penger på dyre bøker, 

som likevel viser seg å bli innkjøpt av Kul-

turrådet og kommer gratis noen måneder 

etter at boka var aktuell og etterspurt. Når 

man må snu på hver krone, er dette svært 

frustrerende.

Det forekommer også at Kulturrådet 

sender ut bøker som ikke kommer inn 

under noen av innkjøpsordningene, uten 

noen forklaring, muligens en donasjon fra 

utgiver? Dette er alltid meget overraskende 

og forsterker følelsen av ikke å ha kontroll 

over utviklingen av egen samling.

Ordningen for oversatt skjønnlittera-

tur (utvalgte titler) ser ut til å være styrt 

av en politikk som ikke er enkel å forstå. 

Jeg undrer meg over at forfattere som for 

lengst er etablert i Norge, som for eksempel 

J.M. Coetzee, blir kjøpt inn, sikkert på be-

kostning av nye stemmer.   At vi må motta 

nyoversettelser av gamle klassikere som 

vi kanskje har fl ere ex av fra før, er også 

egnet til å forbause. Jeg kan forstå at man 

(litteraturvitere?) mener at eldre overset-

telser ikke er gode nok – men derfra til å 

bestemme at norske bibliotek skal motta 

Rødt og svart eller Don Quijote enda en 

gang i tillegg til de fem, seks 

utgavene man kanskje har 

fra før, synes jeg blir litt i 

overkant.

Plasshensyn
Som kjent har hovedmas-

sen av norske folkebibliotek 

små og dårlige lokaler. Den 

store tilveksten av gratisbø-

ker tar stor plass, i og med 

at bibliotekene som nevnt 

ikke kan velge bort noen av 

titlene på ordningene. Når et 

bibliotek med en fi lial mottar 

to sett av Aschehougs nyo-

versettelser av Shakespeares 

samlede skuespill, så er dette 

nesten to meter bøker. De 

mottatte bøkene skal regis-

treres, oppbevares og helst 

også formidles. Bibliotekene 

gjør en god innsats ut fra 

de mulighetene som fi nnes, 

men å lage for eksempel 

utstillinger i et lokale som i 

utgangspunktet er for lite, er 

nokså krevende. 

Ut fra dette er det for 

meg ganske uforståelig at det 

nettopp er bibliotekmiljøet 

v/ABM-utvikling som har 

foreslått å utvide innkjøps-

ordningene ytterligere. Satt på spissen: Det 

kan virke som om bibliotekmiljøet har gitt 

opp å få adekvate mediebudsjett; vi satser 

i stedet på at Kulturrådet skal forære oss 

det vi trenger.

Støtte i annen form
Norge har en støtteordning for littera-

tur, forfattere og oversettere som mange 

misunner oss. Uten den hadde vi sikkert 

ikke hatt den bredden som vi ser i norsk 

litteratur i dag, kanskje særlig når det 

gjelder barne- og billedbøker. Men en ord-

ning i form av innkjøp av konkrete bøker 

har utvilsomt ført til problemer for ”tredje 

part”, mottaker, som ikke har noen stemme 

og ikke kan påvirke utviklingen.

Bibliotekene har tatt imot og tatt imot 

i snart 40 år. Det ser ut til at vi synes det 

er greit å ha det sånn. Noen av oss synes 

likevel det burde være mulig å bli hørt – de 

mest kjetterske kunne til og med tenke seg 

at støtteordningen fi kk en annen form, slik 

at bibliotekarenes kompetanse og faglige 

ansvar kunne bli tatt på alvor. •

Liv Evju fi nner det ganske uforståelig at det nettopp er bibliotekmiljøet v/ABM-ut-
vikling som har foreslått å utvide innkjøpsordningene ytterligere. Hun kunne tenke 
seg at støtteordningen fi kk en annen form, slik at bibliotekarenes kompetanse og 
faglige ansvar kunne bli tatt på alvor. (Foto: Erling Bergan)



Kims spalte

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

Jeg er kanskje mer enn normalt opptatt av 

hvilken eksistensberettigelse vi bibliote-

karer legger for dagen. Jeg innbiller meg 

likevel at jeg var enda mer opptatt av slikt 

tidligere, at den yrkeseksistensielle tvilen 

og angsten har lagt seg litt. Den snart ett 

år gamle doktoravhandlingen til danskene 

Jochumsen og Hvenegaard Rasmussen 

forteller da også at bibliotekarsstanden, 

etter 1990-tallet, i stor grad har forlatt 

slikt grubleri til fordel for mer selvsikre 

posisjoner som fysisk møteplass og infor-
masjonsekspertise i det digitale kaos. Som 

informasjonsekspert kjenner jeg meg igjen i 

dette. ”Dere bibliotekarer er vel jævlig gode 

til å søke på Google?”, kan for eksempel en 

kompis rett som det er spørre retorisk. Her 

om kvelden ble allikevel idyllen brutt.

Jeg leste nemlig i Gyldendals Ariadne-

serie og Per Buviks fremstilling av den 

franske fi losofen Georges Bataille (spar-

ringspartner for surrealistbevegelsen og det 

franske kommunistpartiet i første halvdel 

av forrige århundre). Fremstillingen er for 

all del god, og jeg føler at jeg får tak i ting 

som egentlig går forstanden hus forbi. Po-

enget i denne sammenheng er at Bataille var 

bibliotekar. Han ga opp en såvidt påbegynt 

presteutdannelse ”[...] og søkte seg inn på 

Ecole Nationale des Chartres i Paris, som 

utdanner konservatorer og forskningsbi-

bliotekarer på høyeste nivå. Det var fasci-

nasjonen for middelalderen som motiverte 

valget.” Etter å ha lest dette satt jeg igjen 

med i alle fall tre følelser: 1. Morsomt med 

en bibliotekar som samtidig var en omdis-

kutert men dog anerkjent fi losof. 2. Er det 

allikevel ikke noe med denne rangeringen 

innenfor utdannelsen - på høyeste nivå må 

vite - som antyder at bibliotekaryrket i seg 

selv liksom ikke var godt nok for en fyr som 

Bataille? 3. Dette med middelalderen min-

ner meg på Umberto Eco, Indiana Jones og 

andre (tapte?) gutteromsfantasier om en 

bibliotekars spennende dager på jobben. 

Det heter seg videre at Bataille skrev 

hovedoppgaven Ridderskapets orden. En 
fortelling på vers fra det 13. århundre med 
innledning og noter (!), noe som kanskje 

vitner om at dette også var en litt spesiell 

bibliotekarutdannelse, men ikke nødven-

digvis. 

Med blandet fryd hadde jeg fått rip-

pet opp i min egen bibliotekaridentitet. 

Kan man liksom ikke være bibliotekar og 

fi losof på samme tid, eller handler dette 

om et sedvanlig paranoid bibliotekarisk 

mindreverdighetskompleks fra min side? 

Er jeg kanskje i underbevisstheten trist for 

at hverdagen ikke foregår  blant levende 

mumier og kryptiske symboler fra mystiske 

ridderordener? Slike spørsmål er selvsagt 

metaforer for problemstillinger på et mer 

hverdagslig plan. Hvor god er jeg egentlig til 

å søke på Google? Hvor stort potensiale har 

egentlig biblioteket som fysisk rom?

Kanskje var det bare fascinasjonen for 

en fi losof som hevder at alt ikke kan gripes 

av forstanden, at et helt mennesket bærer 

i seg en revne inn til noe vi stort sett ikke 

vil vedkjenne oss, som bidro til sterke 

følelser. Men jeg tror vel egentlig ikke det. 

Det er ikke vanskeligere enn at min egen 

bibliotekaridentitet er ganske skjør. En 

skjør identitet jeg tror jeg deler med ganske 

mange andre bibliotekarer. Correct me if 

I’m wrong.

For å klare tankene tok jeg turen til 

den norske versjonen av dugnadsleksikonet 

Wikipedia, ett av de få stedene hvor vi har 

uutømmelig defi nisjonsmakt. Det skulle jeg 

ikke ha gjort. Under innførselen Bibliote-
kar heter det seg i skrivende stund at  «En 

bibliotekar er en person som arbeider i et 

bibliotek. En skolebibliotekar er en biblio-

tekar som arbeider i et skolebibliotek eller 

en lærer som har spesialutdanning for slikt 

arbeid.» Noe særlig mer om bibliotekaren 

står det ikke. Videre selvpining skulle derfor 

være overfl ødig, men som bibliotekar er jeg 

jo veldig glad i å lese bøker, og er det ikke slik 

at den der T. Singer av Dag Solstad handler 

om en slik som meg? •

Litteratur:

Jochumsen, Henrik & Casper Hvenegaard 
Rasmussen (2006). Folkebiblioteket under 
forandring: Modernitet, felt og diskurs. Kø-
benhavn, Dans bibliotekforening. 

Buvik, Per (1998). Georges Bataille. Oslo, 
Gyldendal.

Min egen bibliotekaridentitet er ganske skjør, noe jeg 
tror jeg deler med ganske mange andre bibliotekarer, 
hevder vår spaltist Kim Tallerås.

Jakten på den forsvunne diamant

Den franske fi losofen Georges Bataille var biblio-
tekar, med utdanning på høyeste nivå. Vår spaltist 
fi kk rippet opp i sin bibliotekaridentitet da han ble 
klar over dette. 
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Vi har fått den uforståelige meldingen 

om Ågot Bergers bortgang. 13. februar 

ble livet til et kjært menneske og en be-

tydningsfull kollega for mange i Norge, 

Danmark og en rekke andre  land, så alt 

for tidlig avsluttet. 

Ågot Berger ble født 30. desember 

1954. Hun tok sin utdanning ved Statens 

bibliotekskole i 1974-77. Raskt markerte 

hadelendingen seg 

som en engasjert 

medstudent. Hun 

var svært aktiv i 

studentpolitikken 

ved skolen. I strid 

m e d  p o l i t i s ke 

trender på den 

tida mente hun at 

studentene måtte 

kjempe for det 

faglige innholdet i 

skolen, for å gjøre 

oss som studenter 

bedre i stand til å 

møte hverdagen 

som bibliotekarer 

i et samfunn som 

stadig endret seg. 

I alt hun gjorde 

var hun glødende 

engasjert, åpen, 

ærlig og direkte, samtidig som hun 

hadde et humør som ingen andre. Hun 

fi kk andre med seg, og som venninne 

var hun der alltid. 

Etter en kort karriere på Norsk 

Utenrikspolitisk Institutt, dro hun til 

Danmark, av familiære grunner. Det var 

stor arbeidsløshet blant bibliotekarer i 

Danmark på den tiden, og Ågot jobbet i 

fl ere år på vaskeri. Til danske BFs organ 

Bibliotekspressen sa hun i fj or: ”Mine 

år som vaskeriarbejder har givet mig 

en enorm respekt for folk, der holder 

til det hele livet. Samfundet er en stor 

kæde, alle job er afgørende for at sam-

fundet kører.” Slik var Ågot. I og utenfor 

jobben stilte hun seg på de svakes side. 

Hun var opptatt at verden skulle bli et 

bedre sted også for de som ikke var født 

på solsida.

I annen halvdel av åttitallet fikk 

Ågot et bein innenfor Århus bibliotek, 

og dermed var en svært aktiv karriere 

som bibliotekar i gang igjen. Med stor 

interesse for internasjonal politikk og 

mot diskriminering, engasjerte hun seg 

for bibliotektjenester til innvandrere. 

Hun var drivende kraft i nettprosjektet 

FINFO, hun søkte prosjektmidler, dro på 

studieturer, samlet erfaringer og skrev. I 

det danske Bibliotekarforbundet var hun 

stadig aktiv, ikke minst ved siste general-

forsamling i fj or høst. Også det norske 

Bibliotekarforbundet har hatt stor glede 

av Ågot, både som innleder på seminar 

og som spaltist i Bibliotekaren.

For fi re år siden fi kk hun jobben som 

leder av Biblioteket Blågården i Køben-

havn, før hun for et år siden begynte som 

utviklingssjef i København Kommunes 

Biblioteker. Ved siste årsskifte var hun på 

vei tilbake til sitt kjæreste arbeidsfelt, det 

fl erkulturelle bibliotekarbeidet. 

Vi er mange som i dag kan si: Du 

var den beste, Ågot. Den som klarte å 

trekke likegyldighetens slør vekk fra ett 

av de områdene innen bibliotekfeltet som 

aldri har fi gurert øverst på hitlisten over 

prioriterte områder – de fl erkulturelle 

bibliotektjenestene. Men du fi kk det til 

– selvfølgelig. Du hadde de egenskaper 

som skal til. Du var en klok pike, varm 

og inkluderende, hissig og sta som en 

røyskatt, fargerik og vital som en fl okk 

nyutsprungne tulipaner og like mang-

foldig som det kulturelle mangfoldet du 

forsvarte så trofast. Ditt engasjement 

rundt de saker og de mennesker du 

favnet, var genuint og 

altomfattende. Ingen 

kunne være uberørt 

av møtet med deg, din 

iver og energi smittet 

over på oss andre, så 

også vi ble bedre til 

å analysere, forsvare 

og jobbe for ”saken”. 

Uten deg hadde det 

ikke blitt noe Finfo.

dk, eller Bazar for den 

saks skyld.  Du var den 

som tok initiativ til og 

fi kk kartlagt fl yktnin-

ger og innvandreres 

behov for bibliotektje-

nester i undersøkelsen 

Frirom til integration, 

og det var du som 

skrev boken Mangfol-
dighedenes biblioteker 

som gav oss oversikt over Nordens og 

Europas bibliotektjenester til språklige 

minoriteter. Boken som også staket ut en 

kurs fremover på dette feltet. 

Du var en ener Ågot, og stillheten 

etter deg er øredøvende. Du har for evig 

en plass i våre hjerter. Vi takker deg 

for den store innsatsen du ytet som et 

samfunnsengasjert og bibliotekpolitisk 

menneske, og ikke minst på det fl erkul-

turelle bibliotekfeltet. Og vi takker deg 

for det gode medmennesket du var for 

så mange.

Kari Ravnaas
Kirsten Leth Nielsen

Erling Bergan

Takk, Ågot
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Årsmøte i Oslo/Akershus BF

Bibliotekarforbundets fylkeslag i Oslo/
Akershus skal ha årsmøte 14. mars kl. 17.30 
i BFs lokaler i Lakkegt. 21 (møterommet 3. etg.), 
Oslo.

Det blir vanlige årsmøtesaker. I tillegg til selve 
årsmøtet holder Hanne Brunborg, nestleder i 
Bibliotekarforbundet, et ”minikurs” om arbeids-
tid. 

Det blir servert tapas! 

Vel møtt!

Påmelding til Cathrine Undhjem, 
Epost: 
cathrine.undhjem@fi a.akershus-f.kommune.no, 
Tlf. 64 84 08 50

Hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med 
kontorstad Leikanger er det ledig fast stilling innan

Arkiv- og informasjons-
behandling

Stillinga er plassert i informasjons- og 
serviceeininga i administrasjonsavdelinga i 
Statens Hus, og hovudoppgåvene er mellom 
anna journalføring, arkivering, kvalitetssikring 
og rettleiing. 

Løn i lønssteg 38-48 i staten sitt løns-
regulativ.

Full utlysingstekst finn du hos NAV.no, på våre 
nettsider www.fmsf.no eller du kan ta kontakt 
pr. telefon. Spørsmål om stillinga kan rettast 
til Anne Siri Fardal Bruteig eller Anne Karin 
Hamre på tlf. 57 65 50 00.

Elektronisk søknadsskjema finn du på 
www.fmsf.no/utlysing. 
Kontoradresse: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger 
E-post: post@fmsf.no

Søknadsfrist: 16. mars 2007 

Biblioteksjef på Nesodden 
100% fast stilling

Vi er inne i en tid der det planlegges nytt bibliotek på Nes odden 
og leter etter deg som blant annet kan være med å arbeide 
fram dette prosjektet. Vi søker etter et menneske med gode 
lederegenskaper og som vil være en pådriver og koordinator for 
hvordan vi skal forme et nytt bibliotek som skal fungere som en 
god møteplass og et viktig kompetansesenter i lokalmiljøet vårt.

Du må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode 
datakunnskaper. Du må ha yrkeserfaring innen bibliotek eller 
tilsvarende, god kjennskap til offentlig forvaltning, gode litteratur-
kunnskaper, gode samarbeidsevner og god skriftlig formulerings-
evne. 

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og kreative medarbeidere 
som vil mye i jobben sin.

Lønn i henhold til tariffavtale.
Søknadsfrist  28. mars 2007

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes hos kultursjef 
Marit Mellem, 66 96 43 80

Søknaden sendes til:
Kulturavdelingen
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

Innkalling til årsmøte i 
BF Sogn og Fjordane

Onsdag 14. mars kl 18.00 på Skei hotell, Skei.

Saker:
0. Val av møteleiar, referent og to personar til å 
    skrive under møteboka
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Årsmelding
3. Rekneskap
4. Aktivitetsplan og budsjett for 2007
5. Innkomne saker
6. Val 

Årsmelding og framlegg til aktivitetsplan vert sendt ut 
seinare. Saker ein ønskjer handsama må vere styret i hende 
før årsmøtet tek til.

MEDLEMSMØTE
Etter årsmøtet vert det medlemsmøte.
Forbundsleiar Monica Deildok vil orientere om:
-Tilsetjingar, med særleg vekt på endringane i den nye 
lova.
- Kort og generelt om mellomoppgjeret i 2007
Og ho reknar med å få meir konkrete spørsmål om lønn.

BF spanderar ein matbit og vi ber derfor om påmelding 
SEINAST 9. mars, til gunnvor.schei@sfj .no

Vel møtt på Skei!
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YS lytter til 
OECDs anbefalinger

- Vi bør ta inn over oss både advarslene 

og anerkjennelsen i rapporten som Orga-

nisasjonen for økonomisk samarbeid og 

utvikling (OECD) har lagt fram, mener 

YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- YS har med blandete følelser regis-

trert signalene om at norsk økonomi er 

i ferd med å gå varm. Vi mener at låne-

iveren har vært for stor de siste årene og 

vi har ved en rekke anledninger etterlyst 

tiltak for å kjøle ned økonomien. I forrige 

uke satte Norges Bank styringsrenten 

opp til 3,75 prosent. Det tar vi til etter-

retning, men vi vet også at dersom det 

alminnelige rentenivået nærmer seg fem-

tallet frykter en del husholdninger at de 

vil få problemer, påpeker Kvalheim.

- OECD peker også på at dersom 

verdensøkonomien skulle komme til å 

skrante vil Norge komme særdeles dår-

lig ut. Også dette bygger under målset-

tingen om å sette næring etter tæring, 

mener han.

På ett punkt deler ikke YS-lederen 

umiddelbart OECD-økonomenes be-

kymringer: veksten i off entlige utgifter. 

– Det kommer an på hva vi bruker 

off entlige midler til. Erfaringer fra de 

skandinaviske landene viser at vi kan 

kombinere høy produktivitet med of-

fentlige velferdstilbud som fungerer etter 

hensikten, sier han.

- OECD-rapporten understreker 

indirekte hvor viktig det er at partene i 

arbeidslivet og myndighetene helhjertet 

støtter opp om arbeidet med et inklude-

rende arbeidsliv, både for å få ned syke-

fraværet og å øke pensjoneringsalderen. 

Selv om oljeformuen synes formidabel, 

dekker den langt fra de pensjonsfor-

pliktelsene vi har overfor de neste gene-

rasjonene, fastslår YS-leder Tore Eugen 

Kvalheim.

- OECDs rapport understreker også 

at det er nasjonaløkonomisk viktig å 

sikre høy sysselsetting. Her er Norge 

langt fremme. YS støtter OECD på dette 

punktet, alle som kan og vil arbeide må få 

anledning til det. Målet er både å få fl est 

mulig i arbeid, men samtidig må vi være 

åpne for arbeidsinnvandring der det er 

formålstjenlig. Likevel registrerer YS at 

ingen ringere enn verdensorganisasjonen 

FN betegner global aldring som en av 

hovedutfordringene i dette århundret. 

Det betyr at å importere arbeidskraft fra 

andre land neppe vil bli lettere i årene 

fremover, påpeker han. •
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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-utvikling
og inneholder 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

de sist utkomne skriftene i serien
#36 Statistikk for bibliotek og museum 2005

#35 Arkivdepoter. Kartlegging av 

kompetansebehov

#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

2005
statistikk for bibliotek
og museum

#36

arkivdepoter
kartlegging av kompetansebehov
red: kjetil reithaug #35###35
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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



 Bibliotekaren 3/2007 | 31

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 39 22 54
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

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

       Bibliotekarforbundet

4320



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

Det er mye snakk om Bibliotek 2.0 for tida. 

Også her i bladet. Vi ser det som viktig å 

fokusere på de nye samhandlingsformene 

som nettet byr opp til og hvordan biblio teket 

kan manøvrere i dette landskapet. Det er 

også mye snakk om digitalisering, og vi har 

all mulig grunn til å følge både Nasjonal-

bibliotekets innsats og utviklinga av Google 

Book Search med spenning, 

Midt oppi all denne virtualiteten er det 

grunn til å se med interesse også på det fy-

siske biblioteket. Biblioteket som fysisk sted, 

hva skal vi egentlig med det? Er det bare en 

”inntil videre”-institusjon, i påvente av bo-

kens død, eller i påventa av at den blir scan-

net? Er det bare et sted for internettbrukere 

som enda ikke har fått tilknytning hjemme? 

Er det bare for de som – inntil videre – tren-

ger å gå til en spesiell fysisk bygning for å få 

søkehjelp? Er det for de som trenger å låne 

CD-er, inntil de forstår hvordan musikk 

lastes ned gratis fra nettet? 

Jeg har en ubehagelig følelse av at vi har 

litt for mange ja-svar på disse spørsmålene. 

I stedet for å ha en bevisst utviklingsstrategi 

for det fysiske biblioteket, ser det ut til å 

være tregheten i virtualiseringen som gjør 

at biblioteket fremdeles har sin eksistens-

berettigelse. 

Nå er det selvfølgelig en rekke gode tiltak 

rundt i bibliotekene som bruker bibliotekets 

fysisk rom. Men det er ikke på dette feltet at 

”trøkket” i bibliotekutviklinga er. Og det er 

bekymringsfullt.

Med det fysiske biblioteket tenker jeg 

ikke først og fremst på hyllene med bøker, 

tidsskrifter, aviser, cd-er og fi lmer. Jeg ten-

ker på den bevisste bruken av biblioteket 

som arena for arrangement og tilbud som 

ikke kan digitaliseres. Dette blir en viktig 

nisje for bibliotekets framtid. 

Eller for å si det på en annen måte: Der-

som noe kan tenkes å bli lagt ut som tilbud 

på nettet, vil det før eller siden bli gjort. Våre 

fysiske bibliotek må ikke basere seg på å fylle 

en rolle i påvente av at dette skjer. 

Derfor må vi få inn lukt, smak, dunder og 

brak i biblioteket! For i vår digitale framtid 

vil ”live” bli en etterspurt vare. Og det får du 

ikke på nettet. Vi må utvikle arrangement, 

som passer inn i bibliotekets målsetting. 

For folkebiblioteket vil det være ”å fremme 

opplysning, utdanning og annen kulturell 

virksomhet”. For andre bibliotek andre, mer 

instrumentelle mål.

Lukt, smak, dunder og brak

I 2004 var det nærmere en kvart million 

deltakere på arrangement i norske folke-

bibliotek. Tallet har vært jevnt stigende i 

mange år. Jeg har sett noen av disse, både 

gode og mindre vellykkete ting. Bokbad 

i Asker bibliotek og forskningsdager på 

Stange bibliotek er eksempler på suksesser. 

Det fi nnes mange, mange andre: Foredrag, 

debattmøter, forfattertreff , politikerbenk, 

festivaler, teater, seniorsurf, konserter, osv. 

Slikt må det satses på. Og det må utvikles 

smarte koblinger mellom slike arrangement 

og bibliotekenes samlinger. 

Et problem er imidlertid at slik virksom-

het kommer i skyggen av dagens nett-hype. 

Det fi nnes ikke noe nasjonalt program, ingen 

nasjonal koordinering, ingen nasjonal erfa-

ringsbank for bibliotektilpassede arrange-

ment, ingen som koordinerer turnéer. 

Derfor burde departementene og ABM-

utvikling, i oppfølgingen av høringssvarene 

til Bibliotekreform 2014, se på mulighetene 

for å etablere en nasjonal støttetjeneste for 

utvikling av bibliotek som arena for arrange-

ment. En tjeneste som kan styrke mulighe-

tene for å la samlingene og arrangementene 

spille opp mot hverandre. 

Bibliotekarrangement vil ofte ha et sterkt 

lokalt preg, og det er viktig. Men i arbeidet 

med å planlegge og gjennomføre arrange-

ment, vil lokale bibliotek stå overfor likear-

tede utfordringer landet over. Utvikling og 

tilpasning av arrangementsformer er et felt 

som er av stor betydning for bibliotekenes 

framtid, og som krever nasjonal koordinering 

og utvikling, i tillegg til lokale initiativ og 

gjennomføring. 

Eksempel på vellykket utvikling av biblioteket som fysisk 
sted: Forskningsdagene på Stange bibliotek i 2005. (Foto: 
Erling Bergan)

”Ettersom jeg har begrenset faglig 
erfaring selv, kunne jeg tenke meg å 
teste ut følgende hypotese på andre, 
mer erfarne bibliotekarer (og andre 
kloke mennesker) på postlisten: Bi-
bliotekaridentiteten er ikke en, men 
tre separate identiteter. De to første 
omtales relativt hyppig - det jeg kaller 
referansebibliotekaren og kulturfor-
midleren. Den første er hovedsakelig 
knyttet til fag- og forskningsbibliotek, 
mens den andre som oftest er represen-
tert i folkebibliotekene. Jeg ser også en 
tredje identitet ta form som resultat 
av den teknologiske utviklingen (ut-
trykt gjennom Library 2.0 og alskens 
andre nyvinninger). Denne kaller jeg 
i mitt stille sinn for teknologen. Dette 
er både utøvere i de to bibliotektypene, 
men kanskje ikke minst det (økende?) 
antall bibliotekarer som finner seg 
levebrød i nye virksomhetstyper hvor 
tilrettelegging og behandling av infor-
masjon skjer innenfor andre rammer 
enn dem man vanligvis har forbundet 
med faget. Spørsmålet jeg stiller meg 
er om man kan identifi sere noen fel-
lestrekk for disse tre ”sub-profesjonene” 
- i så fall hvilke? ”

Kari M. Frodesen, på sin egen blogg ”Opp 
Amaryllis!” 16. februar 2007


