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BF positiv til Bibliotekreform 2014

Bibliotekarforbundet har levert sitt høringssvar til den 
offentlige utredninga Bibliotekreform 2014. Forbunds-
styret har etter grundig drøfting kommet til at de i all 
hovedsak er enige i de foreslåtte tiltakene.

Stor omveltning for lite høgskolebibliotek
- Omveltningen har nok vært størst for oss i høgskolebi-
blioteket. Vi var tidligere en lukka institusjon, mer eller 
mindre. Vi har ikke invitert hele befolkningen inn, slik 
folkebiblioteket gjør, forteller hovedbibliotekar Anne 
Stenhammer.
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Lederen har ordet

Monica Deildok

Forbundsleder

Mellomoppgjøret 2007 er nå i gang. YS og 

NHO har startet oppgjøret i NHO-områ-

det. Parallelt forhandler LO og NHO. Den 

økonomiske rammen fra resultatet i disse 

forhandlingene vil gi en god pekepinn om 

hva vi kan forvente oss av uttelling i andre 

sektorer. Derfor er disse forhandlingene 

spennende også for oss. 

De siste ukene i april vil det føres sen-

trale mellomoppgjørsforhandlinger i Bi-

bliotekarforbundets største tariff områder. 

Dette gjelder KS-sektoren, tariff området 

til kommuner og fylkeskommuner (med 

unntak av Oslo), Staten, NAVO-sektoren, 

med helseforetakene som våre viktigste 

virksomheter og Oslo kommune, som er et 

eget tariff område. Forhandlingene skal som 

vanlig være sluttført innen 1. mai

Når det gjelder HSH-HUK-området, 

der vi har medlemmer på private høyskoler, 

helseinstitusjoner, museer og andre private 

virksomheter, forhandles dette etter at de 

øvrige tariff områdene er ferdigforhandlet. 

Det er ennå ikke avklart når dette oppgjøret 

starter.

Mellomoppgjør dreier seg tradisjonelt 

om kroner og øre. Dette betyr at de andre 

elementene i hovedtariff avtalene ikke blir 

gjenstand for forhandlinger. Det vil komme 

til å dreie seg om lønn. De sentrale forhand-

lingene vil dreie seg om størrelsen på til-

leggene, om innretningen av lønnstillegget 

og hvilke virkemidler som skal tas i bruk. 

Mellomoppgjøret kan resultere i generelle 

tillegg og pott til lokale forhandlinger, eller 

en av disse. For de tariff områdene som har 

sentrale justeringsforhandlinger som en del 

av sin forhandlingsordning (Staten og Oslo 

kommune) kan det også bli satt av penger til 

en sentral justeringspott i mellomoppgjøret, 

men det behøver ikke å bli det.

Jeg skal tegne et oppsummert bilde av 

virkemidlene som står til rådighet sortert 

på tariff område:

KS-sektoren (kommuner og fylkes-

kommuner):

• Det vil bli lokale forhandlinger i kapittel 3 

og 5, fordi disse kapitlene kun får sin lønns-

dannelse avtalt lokalt

• Det er allerede avtalt heving av minste-

lønnssatsen i kapittel 4 med 7.500 kroner og 

virkning fra 1. mai i år (dette ble avtalt som 

en del av hovedoppgjøret i 2006) 

•  Det kan bli avtalt ytterligere økning av 

minstelønnssatsene i kapittel 4

• Det kan bli avtalt generelt tillegg til alle 

i kapittel 4 

• Det kan bli avtalt pott til lokale forhand-

linger i kapittel 4

Staten:

• Det kan bli avtalt generelt tillegg på hoved-

lønnstabellen 

• Det kan bli satt av pott ti l sentrale 

justerings forhandlinger

• Det kan bli satt av pott til lokale forhand-

linger

Oslo kommune:

• Det kan bli avtalt generelt tillegg på 

t abellen

• Det kan bli avsatt pott til sentrale justerings-

forhandlinger

• Det kan bli satt av pott til lokale forhand-

linger

NAVO:

• Det er allerede avtalt generelt tillegg på 

6000 kroner til alle, og tilsvarende heving 

av minstelønnssatsen (dette ble avtalt som 

en del av hovedoppgjøret i 2006)

• Det kan bli avtalt ytterligere økning av 

minstelønnssatsene 

• Det kan bli avtalt ytterligere generelt til-

legg til alle 

• Det kan bli avtalt pott til lokale forhand-

linger 

HSH:

• Virksomhetene i HSH har korresponde-

rende områder i off entlig sektor. Dette betyr 

at virksomhetene har overenskomster som 

følger en av tariffavtalene: Stat, KS eller 

NAVO. 

• Virkemidlene i HSH vil derfor være som 

følger av dette korresponderende området. 

For eksempel vil høgskoleområdet i HSH 

kunne benytte de samme virkemidler som 

staten. 

Det er for tidlig å si noe om størrelsen på 

den økonomiske rammen, men det er gan-

ske klart at det ikke vil bli snakk om noen 

lønnsfest slik enkelte aviser bedyret for en 

tid tilbake. Med en lav forventet prisvekst i 

2007 (0-1%) og et høyt overheng 2006-2007 

(1.75%) (overheng er virkningen av fj orårets 

lønnsoppgjør inn i dette året) er det imidler-

tid klart at arbeidstakerne allerede er sikret 

reallønnsvekst i 2007. Det er imidlertid et 

uomtvistelig faktum at norsk økonomi går 

godt, og det er selvsagt rimelig å kreve at 

arbeidstakerne skal ha en rimelig uttelling i 

disse gode tider. 

Bibliotekarforbundet går inn i mellom-

oppgjøret med en målsetting om å hente ut 

et godt generelt tillegg rettet inn slik at det 

best mulig treff er våre medlemmer. Videre 

å sørge for gode rammer for forhandlinger 

lokalt. Medlemmer og tillitsvalgte kan holde 

seg oppdatert om forhandlinger og resultater 

på BFs nettsider www.bibforb.no fra oppstar-

ten i midten av april, og til forhandlingene 

er sluttført.

I første omgang er det BFs sentrale 

forhandlere som skal i ilden, men turen 

kommer raskt til våre lokale tillitsvalgte og 

forhandlere. Vi vet ikke om det blir lokale 

forhandlinger i Staten, Oslo kommune, 

NAVO, HSH og KS-sektorens kaptittel 4. 

Men vi vet at det blir lokale forhandlinger i 

KS-sektorens kapittel 3 og kapittel 5. Jeg vil 

allerede nå kunngjøre at det vil bli arrangert 

”Kick off ”-møter i forkant av lokale forhand-

linger i alle fylkeslagene i slutten av mai, 

begynnelsen av juni. Disse møtene retter seg 

mot forhandlere og tillitsvalgte og tema vil 

være forberedelser til lokale forhandlinger. 

”Kick-off ”-møtene er en direkte oppfølging 

av et innspill som kom fra landsstyret på 

landsstyremøtet i november 2006. Jeg håper 

at mange har anledning til å delta på disse 

møtene i sitt fylke.
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TEKST •  Erling Bergan

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet 

var samlet til møte 5. mars. Den store 

saken var gjennomgang og vedtak av BFs 

høringssvar til utredninga Bibliotek reform 

2014. En stor utredning med mange viktige 

tiltaksforslag fortjente grundig behand-

ling. Og det fi kk den. Brorparten av møtet 

gikk med til å diskutere punkt for punkt 

hva man mente om forslagene og hvordan 

disse synspunktene skulle formuleres. 

At departementet hadde utsatt hø-

ringsfristen var kjent da forbundsstyret 

var samlet. Men selv om de kunne ha 

fortsatt den lange debatten på neste møte, 

og likevel holdt seg innenfor fristen, valgte 

de å gjøre seg ferdige på marsmøtet. De 

mente det var gunstig å gjøre kjent hva 

forbundet står for i disse spørsmålene så 

raskt som mulig. 

Debattene viste at styremedlemmene 

i BF kan ha noe ulik vektlegging av argu-

menter og momenter rundt bibliotekutred-

ninga. Men kampavstemminger kom det 

aldri til. Enigheten var stor da høringssva-

ret var ferdig behandlet. Det er nå et samlet 

forbundsstyre som i all hovedsak sier seg 

positive til bibliotekreformen, samtidig 

som de gir klar beskjed om noen viktige 

endringer. Hele høringssvaret er gjengitt 

annetsteds i dette bladet.

BFs resultatregnskap for 2006 forelå 

til møtet. Det viste en inntektsside på ca 

5,1 millioner kroner, som er en halv mil-

lion mer enn budsjettert. Det er spesielt 

medlemsveksten som gir økt kontingent-

inngang, men også annonseinntektene i 

Bibliotekaren lå godt over budsjett i fj or. På 

utgiftssida var noen poster nær budsjett, 

mens andre avvek mye. Totalt hadde vi 

utgifter på litt over 4,3 millioner kroner, 

som er ca 400.000 under budsjett. Resultat 

før avsetninger var dermed på ca 800.000 

kroner. 

Med tallene i resultatregnskapet klare, 

kunne forbundsstyret vedta hvordan over-

Forbundsstyremøte om Reform 2014 
og egen økonomi

skuddet skulle disponeres, eller avsettes, 

som det heter på regnskapsspråket. Her 

ble 130.000 av fj orårets overskudd avsatt 

til neste års landsmøte, mens om lag like 

mye ble avsatt til OU-fond. Til konfl iktfon-

det ble det avsatt 300.000 kroner i denne 

omgang, pluss fondets renter, som i fj or 

beløp seg til ca 40.000 kroner. Resterende 

overskudd ble lagt til forbundets egenka-

pital, altså satt på bok. 

Den formelle prosedyren for regn-

skapsavslutning er slik at vedtaket om 

avsetninger går tilbake til revisor, som 

så kan returnere et endelig regnskap til 

forbundsstyret for godkjenning. 

Forbundsstyret rakk å vedta møteplan 

for høsten, utlysing av stipend, krav til mel-

lomoppgjøret i staten, samt nedsetting av 

tariff utvalg i sektorene privat, Oslo, NAVO 

og HSH, før den tilmålte møtetida hadde 

rent ut. Og da måtte tre saker utsettes til 

neste møte. •

Stipend for BF-medlemmer

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr. 45 000 til stipend for medlemmer av BF i 2007. Stipendet skal gi 
BFs medlemmer mulighet til fagpolitisk eller organisasjonsrelatert kompetanseoppbygging. 

Hensikten med stipendordningen er å styrke BFs evne til å nå sine mål. Dette kan være en rekke aktiviteter, og vi opp-
fordrer medlemmene til å være kreative og framtidsrettet. Vi ønsker gjerne søknader som gjelder bibliotekpolitiske og 
faglige utfordringer, arbeidslivsrelaterte problemstillinger, utdanningsmessige forhold for bibliotekarer, nye arenaer for 
bibliotekarer å jobbe på, nye måter for BF å fungere på som organisasjon, styrking av enkeltmedlemmers evne til å profi lere 
yrkesgruppa, osv. Søknaden kan gjelde kurs, aktiv deltakelse på arrangement, arbeid med større artikler for Bibliotekaren, 
studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m. 

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt om å søke. Forbundsstyret 
tildeler stipend etter en vurdering av innkomne søknader. Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet 
rapport om hva som er gjort og hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren er en del av gjenytelsen 
for tildelt stipend.

Søknad sendes Bibliotekarforbundet, Lakkegata 21, 0187 Oslo.
Søknadsfristen er satt til 1. mai 2007.
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- Kurset er beregnet på de av våre medlem-

mer som jobber i privat sektor, og som er 

utenfor alle de store tariff områdene. Grun-

nen til at også tariff området HSH er holdt 

utenfor denne gangen, er at vi vil kjøre eget 

kurs for denne sektoren senere. Det vil også 

bli egne kurs i de andre tariff områdene, 

forteller Brunborg. 

Bibliotekarforbundet har 34 medlem-

mer i denne aktuelle kategorien, og ønsker 

at det skal bli fl ere. Dette er en utfordrende 

gruppe å jobbe med. Lønnsfastsettelsen 

foregår på helt andre måter enn i off ent-

lig sektor. Og jobbinnholdet kan være av 

mange ulike slag.

- Formålet med dette kurset er først og 

fremst å skape en møteplass for medlem-

mene i privat sektor. Vi vil skape en arena 

Satser på nettverk for privatmedlemmer
For første gang arrangerer nå BF et kurs kun for medlemmer i 
privat sektor. Torsdag 3. mai håper nestleder Hanne Brunborg 
at mange fi nner veien til kurslokalene i YS-bygget i Oslo. 

hvor vi kan diskutere relevante problemstil-

linger for den enkelte og for sektoren, sier 

nestlederen, som håper de med dette gir 

mulighet for dialog og nettverksbygging 

blant medlemmene våre i privat sektor. 

Bibliotekarforbundet har også opprettet 

eget tariff utvalg for privat sektor, og det 

har forbundet aldri hatt før. – Vi mener at 

dette kan bidra til kontinuitet i BFs arbeid 

for denne medlemsgruppen, sier Brunborg 

til Bibliotekaren.

- Det spesielle for disse medlemmene 

er at de ikke omfattes av noen tariff avtale. 

Likevel har de rettigheter som er forankret 

i lovverket. Det er viktig at medlemmene 

kjenner de rettighetene de har, slik at de 

kan være bevisste på sine rettigheter og 

ivareta sitt eget arbeidsforhold i samarbeid 

med Bibliotekarforbundet. BF gir også råd 

om lønn, og juridiske råd gis i samråd med 

BFs advokat, avslutter Hanne Brunborg, og 

minner om at påmeldingsfristen til kurset 

er 23. april. •

Kurs for Bibliotekarforbundets 
medlemmer i privat sektor

Torsdag 3. mai kl 9-15
Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Hanne Brunborg, nestleder i BF.

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Bli kjent med BF
• YS og privat sektor v/Christopher Navelsaker, sektor-

ansvarlig YS-P
• Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder bl.a.:
 • Ansettelse
 • Arbeidstid
 • Permisjon
• Erfaringsutveksling om lønnsfastsettelse og arbeids-

forhold.

Vi ønsker at dette kurset skal gi mulighet for dialog og 
nettverksbygging blant medlemmene våre i privat sektor. 
Vi håper derfor at du har anledning til å delta!
Kurset er åpent for BFs medlemmer i privat sektor, der de 
ikke har tariff avtale med HSH. 

Påmelding til BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no
Påmeldingsfrist: 23. april

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi om du skal 
bo på hotell. Bibliotekarforbundet booker hotell.

Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du ordner 
selv reise. Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer 
på i forbindelse med kurset.

Bibliotekarforbundets grunnkurs 
i lov- og avtaleverk

14.-16. mai 2007
Mandag 14. mai kl 12.00-17.00, med felles middag
Tirsdag 15. mai kl 09.00-15.30
Onsdag 16. mai. kl 09.00-12.00
 
Sted: Møtelokalene i YS-bygget, Brugata 19, Oslo.
Kursansvarlig: Thor Bjarne Stadshaug, rådgiver i BF.
Underviser: Sølvi Karlsen, rådgiver ved Trondheim folkebibliotek
Påmelding til BFs sekretariat senest 7. mai.

Grunnkurs i lov- og avtaleverk er tiltenkt alle medlemmer og til-
litsvalgte som ikke har fått opplæring i lov- og avtaleverk tidligere. 
Tillitsvalgte som trenger oppfrisking kan også melde seg på. Er du 
alene som BF-medlem på din arbeidsplass, er du automatisk din egen 
tillitsvalgte og kan med fordel delta på kurset.

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Grunnleggende avtaleverk: Hovedavtale og tariff avtale – rettigheter 
og plikter for tillitsvalgte, forhandlinger og drøftinger
• Arbeidsmiljøloven
• Ferieloven
• Tillitsvalgtarbeid/roller
Deltakelse på kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Påmeldingsfrist: 7. mai
Meld på til: BFs sekretariat. Epost: bf@bibforb.no, Tlf.: 22 17 04 95

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

Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise. 
Bibliotekarforbundet booker hotell. Kontakt sekretariatet dersom det 
er noe du lurer på i forbindelse med kurset. 
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Fra:  bf@bibforb.no

Dette dreier seg om folkebibliotek og 

det er avtaleverket for KS-sektoren 

som gjøres gjeldende.

Helt generelt kan jeg si at det 

er ulovlig å benytte seg av planlagt 

overtid. Det er også i strid med 

avtaleverket å arbeide mer enn 37,5 

timers uke som en del av en fast eller 

planlagt ordning. Dersom uketime-

tallet i kommunen er mellom 37,5 og 

40 timer så kan det skyldes ubetalt 

spisepause, ordningene varierer fra 

kommune til kommune.

Det er selvsagt lov å arbeide over-

tid i forbindelse med arrangement, 

avvikling av møter og andre ekstra-

ordinære og ikke fast forekommende 

hendelser som arbeidsgiver godkjen-

ner. Det skal da utbetales overtids-

godtgjøring i tillegg til avspasering 

time for time.

En lørdagsvakt hver 4. lørdag 

vil jeg si er en fast forekommende 

hendelse, og jeg vil kalle det planlagt 

overtid. Dette er ikke lov i henhold 

til arbeidsmiljøloven. En vaktord-

ning med vakt hver fj erde lørdag vil 

– for å være lovlig – måtte være lagt 

opp slik at man arbeider tilsvarende 

antall færre timer en annen dag i uka 

for å være innenfor lovlig uketimetall. 

Lørdagstimene skal tilsvare lengden 

på lørdagsvakta samt nødvendig tid 

til å åpne/lukke biblioteket, vanligvis 

15-30 minutter før og etter vakt. Og 

så må man få lørdagstillegget utbetalt, 

naturligvis.

Hvis vi skal vurdere akkurat deres 

arbeidstidsordning i forhold til lovlig-

het, må vi se på vaktplaner og annen 

Til:  bf@bibforb.no
Emne:  Vakt på lørdager

Under årsmøtet ble vaktordninger på 

lørdager diskutert. Jeg er tillitsvalgt 

på arbeidsplassen min. Hos oss har 

vi vakt hver fj erde lørdag uten avspa-

sering. Jeg tror egentlig ikke folk her 

på jobben hos meg har lyst til å endre 

arbeidstida, jeg tror de oppfatter den 

BF-sekretariatet svarer

dokumentasjon vedr arbeidstid (fl ek-

sitidsordning, reglementer etc). Du 

må gjerne sende inn dette, så kan vi 

diskutere ulike lovlige løsninger. 

Satsen for lørdagstillegg er regu-

lert i hovedtariff avtalens § 5.2. Merk 

deg at lørdags- og søndagstillegget er 

gjenstand for forhandlinger, og kan 

endre seg etter sentrale hovedtariff -

avtaleforhandlinger. Pr i dag er det 

27 kroner.

Det skal utbetales et tillegg på 

minimum kr. 27,- pr arbeidet time. 

Altså: Ordinær timelønn pluss 27 

kroner. Fordi det står minimum går 

det an å prøve å forhandle seg fram 

til et høyere tillegg, men da må du 

forberede gode argumenter. 

Forbundet er opptatt av at ansatte 

skal ha de rettighetene de har krav på, 

og at arbeidstiden skal være lovlig. Det 

er også et viktig aspekt at bibliotekarer 

mange steder bidrar til å usynliggjøre 

behovet for nye stillingsressurser fordi 

de jevnlig arbeider for mange timer pr. 

uke eller personalkostnadene holdes 

kunstig nede. 

BF har allikevel ikke policy på å 

forlange endring av arbeidsavtaler 

over hodet på eller i strid med med-

lemmenes ønsker. Du tar derfor ikke 

noen risiko ved å la oss få vurdere 

ordningen. Vi kommer ikke til å gå 

inn og forsøke å få den endret mot din 

og de andre ansattes vilje. 

Med vennlig hilsen

Bibliotekarforbundet

Monica Deildok

Det svenske Bibliotekarie-
förbundet runder 10 år
I Sverige er bibliotekarene i all hovedsak 

fagorganisert i DIK-förbundet, der både 

bibliotekarer, arkivarer, museumsfolket, lo-

gopeder, kommunikasjonsfolk, kulturperso-

nale og tolker er medlemmer. Hver av disse 

har delforeninger, og bibliotekarene er den 

største gruppen. For 10 år siden var det rik-

tignok to bibliotekarforeninger i DIK. Men 

i april 1997 slo Svenska folkbibliotekarie-

förbundet og De vetenskapliga bibliotekens 

tjänstemannaförening seg sammen til Bibli-

otekarieförbundet. Nå markerer svenske BF 

sitt 10-årsjubileum med et arrangement på 

Sjöfartshuset i Stockholm 16. april. Håkan 

Grissler fra Göteborgs stadsbibliotek holder 

foredrag om Toyo Itos berømte medietek i 

Sendai i Japan, under tittelen ”Den virtuella 

människan i en fl ytande värld”. •

Bibliotek får badedrakt-
nummer av Sports 
I llustrated likevel 
Da tidsskriftet Sports 

Illustrated på egen hånd 

bestemte at deres årlige 

badedrakt-nummer (!) 

var for kraftig kost til å 

kunne sendes til bibli-

otek og skoler, ble det 

store oppslag i mediene. 

Bibliotekarene protes-

terte, og tidsskriftet 

gjorde om på vedtaket. 

En talsmann for Sports Illustrated sa til 

Library Journal at rundt 21.000 eksemplarer 

var holdt tilbake fra disse abonnentene, og 

at de som nå ønsker å få tilsendt nummeret 

kan ringe tidsskriftets kundetelefon. – Da vi 

fi kk anledning til å se på denne saken, innså 

alle at vi ikke burde ha stoppet utsendelsen 

og at vi heller ikke kommer til å gjøre det i 

framtida, sa talsmannen Rick McCabe. •

Overskuddsfondet
”Overskuddsfondet” ble opprettet av Foren-

ingen IFLA 2005 Oslo og utgjør overskud-

det fra IFLA-konferansen i Oslo i 2005. 

Fondet administreres av NBF, i samarbeid 

med ABM-utvikling, Biblioteksentralen og 

Nasjonalbiblioteket, og har til hensikt å gi 

tilskudd til utvikling av nasjonalt og inter-

nasjonalt arbeid innen biblioteksektoren, og 

til fremme for bibliotekene i Norge. Insti-

tusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner 

kan søke om tilskudd, men det gis ikke støtte 

til ordinære driftsoppgaver. Søknadsfrist er 

16. april 2007. •

som ok. Men jeg er usikker på om 

denne ordningen er helt lovlig. Jeg 

er også usikker på om vi får utbetalt 

riktig lørdagstillegg. Hvor fi nner jeg 

bestemmelsene om dette? 
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TEKST & FOTO • Mari Lundevall
Fylkesleder
Finnmark BF

Vi møttes i år som i fj or på et hotell i sen-

trum av Alta. Rundt oss var traktorer i full 

aktivitet med å plassere blanke isblokker 

rundt på torget, der iskunstnere skulle i 

gang med motorsag og neglefi l (eller hva de 

nå bruker?). Forberedelser til Vinterfestiva-

len Borealis og til Finnmarksløpet (verdens 

nordligste trekkhundløp, som starter og 

avsluttes her).

Kanskje var det forventninger om 

å tilbringe en kveld og en formiddag til 

fagforeningspåfyll sammen med kjente og 

ukjente kolleger, kanskje var det middagen 

som lokket, eller rett og slett medlemsfor-

pliktelsene som tok overhånd. Årsmøtet 

er tross alt det viktigste forum i enhver 

organisasjon?

Uansett: Styret hadde lagt opp årets 

samling på samme måte som i fj or: Vi star-

ter med et medlemsmøte der medlemmene 

tar opp saker de er opptatt av, vi spiser mid-

dag sammen og neste dag står årsmøtet for 

tur. Etter årsmøtet er det tid for temamøte 

med diskusjon. Denne gangen en innled-

ning med utgangspunkt i masteroppgaven 

som vår avtroppende sekretær avsluttet 

i vår.

Vi startet medlemsmøtet med en rask 

presentasjonsrunde, og konstaterte at 

denne gangen var det ikke mange fra fol-

kebibliotek eller videregående skole, mens 

høgskolen og fylkesbiblioteket hadde fl ere 

representanter.

Som svar på innkalling hadde vi fått 

innspill om at følgende tema var aktuelle:

• Seniorpolitikk

• Bibliotekutredninga

• Lønnsnivå i Finnmark

• Forhandlinger og forhandlingsteknikk

Engasjerte møtedeltakere delte re-

fleksjoner og synspunkter, og kom med 

ønsker om å skolere seg på forhandlinger 

og forhandlingsteknikk. Møtetida gikk som 

en røyk. Nyttig å få medlemmene med på 

dette, som gir gode tilbakemeldinger til 

styret om hva som 

skal prioriteres i 

det nye året.

Etter møtet var 

det middag, med 

mer sosialisering 

og god blanding 

av faglig og fagløs 

samtale.

Årsmøtet star-

tet neste morgen, 

og årsmøtesakene 

ble gjennomført 

uten store innven-

dinger fra salen. 

Aktivitetsplanen 

inneholder nå et 

punkt om et med-

lemsmøte/-kurs i 

mai, der forhand-

l i nger/forha nd-

lingsteknikk skal 

ha en sentral plass.

Det nye styret ser slik ut:

Leder (1 år): Mari Lundevall

Styremedlem (2 år) : Sissel R. Hansen

Styremedlem (1 år): Sonja-Kristin Granaas

1. vara (1 år): Cathrine Moen

2. vara (1 år): Eldbjørg Gjelsvik

Nå var tiden kommet til endelig å få del 

i hva en master i praktisk kunnskap kan 

være. Som siste post på programmet skulle 

Tyra Mannsverk foredra over oppgaven

”From collection to connection” – et 

forsøk på å forstå hva som skjer i en profe-

sjon når rammene endrer seg” - eller sagt 

på en annen måte: Er bibliotekarene gått ut 

på dato fordi automatiseringen har gjort sitt 

inntog i bibliotekene? 

Dette er en oppgave som hun og Richard 

Madsen skrev ved Høgskolen i Bodø. Med 

utgangspunkt i spørsmålene under, fi kk 

vi en spennende debatt der refl eksjoner, 

erfaringer, minner og innspill kom fra en 

engasjert forsamling.

• Har den nye informasjons- og kom-

munikasjonsteknologien opphevet bi-

bliotekets betydning som fysisk rom – og 

hvilken betydning har i så fall dette fått for 

bibliotekarene?

• Er bibliotekarprofesjonen den samme, 

og bare arbeidsredskapene er endret?

• Er bibliotekarenes rolle institusjons-

avhengig, og derfor vanskelig å defi nere 

utenfor tradisjonelle biblioteksinstitusjo-

ner?

• Er tilgang på kunnskap like viktig for 

bibliotekarprofesjonens identitet i informa-

sjons- og kunnskapssamfunnet som det var 

i industrisamfunnet?

• Kreves det en ny profesjonell identitet 

for bibliotekarene i informasjons- og kunn-

skapssamfunnet?

• Er vi deltakere i utformingen av infor-

masjonssamfunnet, eller er vi i ferd med å 

tape terreng?

• Kan det tenkes en verden uten biblio-

tekarer og bibliotek?

Vi var svært fornøyd med å kunne dra 

nytte av en av våre egne denne gangen. 

Hele masteroppgaven kan for øvrig fi nnes 

som gratis e-dokument i Bibsys Ask, og er 

dermed tilgjengelig også for andre interes-

serte BF-ere.

Etter lunsj og iskald fellesfotografering 

blåste møtedeltakerne tilbake til sine re-

spektive bibliotek. Dog ikke med hunde-

spann. •

Årsmøtesamling i Finnmark 
22. og 23. februar 
Hva er det som gjør at 15 av BFs 41 medlemmer i Finnmark reiser 
pluss-minus 40 mil til Alta en kald ettermiddag i februar?

Deltakere på Finnmark BFs årsmøte foran bygningen der Alta bibliotek skal få nye 
lokaler i 2008.
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Biblioteket skal være et aktivt inspirasjons- og
kraftsenter i den videregående skolen. Det hjelper
at biblioteket har et godt biblioteksystem, som
muliggjør aktiv nettbasert bruk av biblioteket. Dette
uansett om elever og lærere jobber hjemmefra eller
i skolens lokaler. Med katalogen søkbar i internett,
og med mulighet for å administrere egne lån og
reserveringer, blir biblioteket enda mer attraktivt for
brukerne.

Med Bibliofil får også de bibliotekansatte et godt
verktøy til å møte en travel hverdag, og mange
velger å tilby selvbetjent utlån og innlevering, for å
frigjøre tid til rådgiving og andre krevende
oppgaver.

Kontakt oss for mer informasjon om løsninger for
vgs-bibliotek!

Bibliofil
®

i vgs-bibliotek også
Elever ved Sogndal vidaregåande skule i en aktiv læringsarena i biblioteket. Foto Ragnvald Søgnesand.
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Det ble avholdt årsmøte i Bibliotekar-

forbundets fylkeslag for de to trønde-

lagsfylkene 22. februar 2007. Møtet var i 

kantina på Trondheim folkebibliotek og 13 

medlemmer var til stede. Møteleder Trond 

Hallem loste de frammøtte gjennom god-

kjenning av årsberetning og regnskap. 

Det ble diskusjon rundt fylkeslagets 

handlingsprogram, som nå er gruppert 

i tre avsnitt. Først gjelder det kontakten 

med medlemmene. Der heter det at styret 

skal arrangere minst ett medlemsmøte i 

løpet av året, at de skal være i kontakt med 

alle medlemmer minst to ganger i løpet av 

året, at nye medlemmer fortløpende skal 

kontaktes og ønskes velkommen, og at de 

skal få hjelp til å avklare sin tillitsvalgtsi-

tuasjon.

Handlingsprogrammets andre avsnitt 

gjelder faglig-politisk arbeid. Her slår de 

fast at styret skal opprette forhandlingsut-

valg, som blant annet skal være behjelpelig 

med å fi nne løsninger for tillitsvalgte som 

ikke ønsker å forhandle for seg selv i lokale 

forhandlinger. Forhandlingsutvalget skal 

også bistå medlemmer som ønsker hjelp 

med å utforme lønnskrav, og det skal 

oppsummere og evaluere resultatet for de 

lokale forhandlingene innen fylkeslaget.

Som del av det faglig-politiske arbei-

det skal styret også vurdere muligheten 

for samarbeid med andre organisasjoner 

som Parat, NFF/Trondheim, NBF avd. 

Sør-Trøndelag, NBF avd. Nord-Trøndelag 

eller andre. Og styret skal fortløpende 

vurdere behov for kursing av medlemmer 

og tillitsvalgte.

Handlingsprogrammets tredje avsnitt 

gjelder verving. Her heter det at styret vil 

følge opp handlingsplan for verving av 

medlemmer fra statssektoren, vedtatt av 

forbundsstyret i desember 2005. 

Årsmøtet valgte nytt styre for Trønde-

lag BF. Ny leder er Ingrid Ericson, som ble 

valgt for 2 år. Styremedlemmer er Knut 

Alstad, også valgt for to år, og gjenvalg av 

Trond Hallem for ett år. Varamedlemmer 

er Bjørg Snekvik og Liv Vikan. 

Etter årsmøtet snakket Thor Bjarne 

Stadshaug fra BF sentralt om temaet ar-

beidstid. •

Ny ledelse i Trøndelag BF

Ingrid Ericson er ny leder av Trøndelag BF. Til daglig er hun bibliotekar ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. (Foto: 
Erling Bergan)

Bladet har fått nytt 
faksnummer: 
94 76 22 12

Bibliotekaren har fått 

nytt faksnummer! 

Det nye numme-

ret er 94 76 22 

12. Grunnen til 

at det gamle 

faksnummeret 

vårt utgår, er at 

Post- og teletilsynet har pålagt Telenor 

å ”levere tilbake” alle nummerserier 

som i dag benyttes til Mobilfax og gi 

dem nye nummer. 

Faksen er relativt lite i bruk nå for 

tida. Det er epost med vedlegg som er 

den foretrukne kommunikasjonsfor-

men, både for de fl este avsendere og 

for oss i redaksjonen. Likevel skal vi 

fortsette å kunne nås med faks. 

I f lere år har fakser til oss blitt 

konvertert til hendige små pdf-fi ler i 

innboksen på epost-programmet vårt. 

Det vil de fortsette å bli. For avsender 

spiller dette ingen rolle fra eller til. Så 

lenge du benytter vårt nye faksnum-

mer, som altså er 94 76 22 12. •

Ledige 
stillinger på 
BFs nettsted

I vinter startet vi en ny tjeneste for 

bibliotekarer i Norge. På vårt nettsted 

www.bibforb.no fi nner du nå en jevn-

lig oppdatert liste over ledige stillinger 

for bibliotekarer. Vi følger med på det 

som lyses ut og får med oss det meste. 

Et fi nt nettsted å følge med på når du 

avslutter bibliotekarutdanninga og skal 

ut i jobb. Men også bibliotekarer som 

vurderer å skifte beite kan ha glede av 

å følge med. •
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TEKST & FOTO •  Sunniva Evjen
Masterstudent i bibliotek-
og informasjonsvitenskap
Høgskolen i Oslo

De har bygd bibliotek i Drammen. Ved 

bredden av Drammenselva ligger Papir-

bredden, hjem til høgskolebiblioteket, 

fylkesbiblioteket og folkebiblioteket. De tre 

enhetene har slått seg sammen, inspirert 

av sambibliotekene i Visby og Härnösand 

i Sverige, og blitt samboere ”på andre sida 

av elva”. På tvers av tre forvaltningsnivå 

skal Drammensbiblioteket fremstå som ett, 

integrert bibliotek for brukerne. 

Med det nye høgskolesenteret på Pa-

pirbredden ser vi nå en helt ny type kunn-

skapssenter her til lands. For brukerne vil 

bredden i folkebiblioteket kombineres med 

dybden i fagbiblioteket. I kulissene, derimot, 

for de ansatte, står utfordringene i kø. Det 

gjelder både i forhold til rent praktiske ting 

som felles låneregler og hylleoppstilling, 

til tekniske faktorer, som løsninger for en 

felles søkeplattform. Det er ikke bare bare 

å kombinere Bibsys og Bibliofi l! Og siden 

hver enhet beholder sin egen administra-

sjon vil det kreve mer enn vanlig av både 

ledelse og ansatte for å få samarbeidet til 

å gå knirkefritt. 

Det er ikke gjort i en håndvending å 

gjennomføre et slikt prosjekt, men i Dram-

men har prosessen likevel gått fort. Det 

var i desember 2004 at kommunen vedtok 

bygging av et nytt kunnskapssenter på 

Grønland i Drammen. Det som lenge hadde 

vært byens mest utrivelige strøk skulle nå 

bli scene for kunnskap og kultur, og i det 

gamle fabrikkområdet Union skulle et nytt 

bibliotek og høgskolesenter oppstå. Og nå, 

drøye tre år senere, ruver bygget Papirbred-

den på det gamle fabrikkområdet Union. Og 

i umiddelbar nærhet ligger Union Scene, 

som allerede har bemerket seg som et 

aktivt kultursenter med konserter, teater, 

kunstnersenter og mye mer.

Det er ikke så mye å se til den fabelak-

tige utsikten over elva en mørk, regnvåt 

fredagskveld, men 2. mars var Papirbredden 

likevel badet i lys – av det mer kunstige sla-

get. Høgskolen i Buskerud er formodentlig 

den eneste i landet som tilbyr et studium i 

lysdesign, og på åpningskvelden ble lære-

kreftene der utnyttet til fulle. Kristin Bredal 

imponerte tilskuerne med vakkert lys, både 

utenfor og inni bygget. Blått, lilla, rødt, 

grønt, gult – hele fargeskalaen er represen-

tert oppover etasjene. Da dansen, musikken, 

sangen og trapeskunsten begynte inne i 

vrimlerommet kompletterte hele tiden lyset 

det som skjedde på scenen.

Stolte og glade
På talerstolen sto direktøren i Entra 

Eiendom, Erik Løfsnes, HiBu-rektor Kristin 

Ørmen Johnsen og en tydelig stolt ordfører 

Tore Opdal Hansen.  

- Det begynte som en morsom idé en 

vakker sommerdag for noen år tilbake, 

kunne Erik Løfsnes fortelle: - Og i nå har 

det blitt realitet. 

Løfsnes, Ørmen Johnsen og Opdal 

Hansen fremhevet samarbeidet mellom 

næringsliv og politikere, samt viljen til 

satsing som de viktigste årsakene til at 

prosjektet lykkes.

- Nå skaper vi kunnskapsbyen Dram-

men, lød omkvedet fra trekløveret. Og 

Kunnskapsparken er utvilsomt et steg i 

riktig retning. Fra å være et sted man helst 

ville reise fra etter en time, har Drammen 

fått en reell ansiktsløftning og er i ferd med 

å bli en attraktiv by. 

- Men skal de ikke snakke mer om bi-

blioteket, tenkte jeg, bibliofi l som jeg tross 

alt er. Heldigvis var kunnskapsminister 

Øystein Djupedal seg sin rolle bevisst, og 

trakk fram det nye biblioteket. Han påpekte 

at det faktisk er unikt i Norge: 

Sambiblioteket har åpnet!

Fredag 2. mars var det offi siell åpning av kunnskapsparken Papir bredden 
i Drammen. Bygningen som huser landets første integrerte folke- og 
høgskolebibliotek ble feiret med lys og fl ammer i vintermørket.
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– Hit kan man komme og la seg inspi-

rere, sa statsråden, og siktet både til brukere 

og ansatte ved andre bibliotek. 

- Kunnskapsbyen forplikter
Og det er vel ikke usannsynlig at fl ere 

vil følge Drammensbibliotekets satsing på 

styrking av felles tjenester - spesielt i disse 

konsolideringstider. Det er imidlertid viktig 

å huske at en slik satsing på langt nær er 

over nå når Kunnskapsparken har åpnet. 

Gode bibliotektjenester krever ressurser, 

også på sikt. I en tid der de aller fl este bi-

Drammensbiblioteket er unikt i Norge, 
påpekte kunnskapsminister Øystein Djupe-
dal:– Hit kan både brukere og ansatte ved 
andre bibliotek komme og la seg inspirere. 

Flammeslukere imponerte frosne tilskuere under åpningen av Papirbred-
den i Drammen. 

Akrobatene Julie G. Heir og Eskil Røn-
ningsbakken satte er verdig punktum 
for åpningsshowet. 

• Bystyret i Drammen vedtok i de-

sember 2004 bygging av en kunnskaps-

park og etablering av nytt sambibliotek 

i Drammen. 

• Bygget fi kk navnet Papirbredden 

og huser Høgskolen i Buskerud, BI-

Buskerud, noen studier fra Høgskolen i 

Telemark og Drammensbiblioteket.

• Drammensbiblioteket er et sam-

arbeid mellom Drammen bibliotek, 

Buskerud fylkesbibliotek og biblio-

teket ved Høgskolen i Buskerud, avd. 

Drammen. 

• Av byggets totalt 20.000 kvadrat-

meter har biblioteket 6600 kvadratme-

ter fordelt på de tre nederste etasjene. 

bliotek opplever budsjettkutt er det likevel 

grunn til håp i Drammen. Jeg kom først i 

kontakt med Drammensbiblioteket gjen-

nom masteroppgaven min, som jeg skriver 

om brukerne og ikke-brukerne av biblio-

teket. Og selv om alle er glade for det nye 

biblioteket har også fl ere uttrykt bekymring 

for den videre satsingen . 

- Drammen skal bli kunnskapsbyen nå. 

Og det forplikter, utbrøt en av de jeg har 

snakket med. Og han har selvsagt helt rett. 

Kunnskapsbyen forplikter Drammen til å 

fortsette satsingen i årene som kommer.

Jeg tilstår gjerne: Jeg er ikke objektiv! 

Jeg er kjempeimponert over Papirbredden 

og Drammensbiblioteket. Og om et bibli-

otek ikke har vært en attraksjon tidligere, 

så burde det nesten bli det nå. Jeg synes alle 

burde ta turen til Drammen, stille seg ved 

et av de enorme vinduene med utsikt mot 

elva, og la seg inspirere. Det er det mange 

som alt har gjort. •

Drammensbiblioteket 
• Papirbredden rommer ellers blant 

annet bokhandel, karrieresenter og  inno-

vasjonsvirksomhet.

• Byggestart var 1. mai 2005. 

• Biblioteket åpnet for høgskolens 

brukere 3. januar og for vanlig publikum 

26. februar.

• Offi  siell åpning av Papirbredden var 

2. mars 2007.

• Drammens biblioteket er Norges 

første sambibliotek, der tre bibliotek med 

forskjellige målgrupper, ulike eiere og 

hvert sitt forvaltningsnivå, går sammen 

om å danne ett felles bibliotektilbud til 

publikum. •
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Hovedbibliotekar Anne Stenhammer er 

avdelingsleder for Høgskolen i Buskerud sitt 

bibliotek i Drammen. Hun er ved godt mot 

noen dager etter at det nye sambiblioteket i 

Drammen åpnet dørene for allmennheten. 

Da hadde høgskolebiblioteket vært i drift 

for studenter og ansatte i noen måneder 

allerede.

Vi ønsket å bli bedre kjent med sam-

biblioteket og hva det betyr for den lille 

part i samarbeidet. Hvordan oppleves det 

å være høgskolebibliotek i dette felles-

skapet? Vi fi kk Anne til å hjelpe oss med 

perspektivet.

Det er bare to år siden avgjørelsen 

ble tatt: Drammen skulle få sin kunn-

skapspark, med høgskole og sambibliotek 

under samme tak. Det ble ikke særlig tid 

til konsekvensutredninger og langsiktig 

planlegging. 

- Dette prosjektet har gått veldig fort. 

Det er bare to år siden vi begynte å snakke 

sammen, og nå står huset her og vi har fl ytta 

inn. Forrige dagen ringte en som ville ha 

analysene og forarbeidene til sambiblio-

teket. Det har vært litt dårlig med det, sier 

lever vi høyt på å si til brukerne at vi er nye 

her og at de kanskje kan spørre der borte. 

Og vice versa.

- Men det er noen synergieff ekter for 

dere her?

- Vi har fått mange hyggelige kollegaer. 

De er 33 ansatte i folkebiblioteket. Mange 

av de som skal betjene tredje etasje sammen 

med oss, er veldig interessert i å lære det vi 

driver med. 

- Faglige fordeler med et større miljø?

- Ja. Sånn sett har det vært veldig bra. Vi 

kan dra nytte av at ansatte i folkebiblioteket 

får kompetanse på det vi holder på med, sier 

Anne, som ikke har like stor glede av spørs-

målene om orkideer, japanske fi skekroker 

og tips til talen på mors sekstiårsdag. – Jeg 

synes ikke jeg har tid til det, sukker hun. 

De største utfordringene fram mot 

åpninga av sambiblioteket har nok vært 

noe helt annet. Å få BIBSYS og Bibliofi l 

til å fungere ”sømløst” sammen var ingen 

lett sak. 

- Det er en del utfordringer som ikke er 

enkle. Vi la inn en omfattende kravspesi-

fi kasjon, på noe som egentlig var å lage et 

nytt biblioteksystem, en Rolls Royce-utgave 

vi ikke hadde råd til. Men vi ville ikke miste 

BIBSYS, det var helt klart. For sluttbrukerne 

Stor omveltning for lite 
høgskolebibliotek

TEKST & FOTO • Erling Bergan

- Omveltningen har nok vært størst for oss i høgskolebiblioteket. 
Vi var tidligere en lukka institusjon, mer eller mindre. Vi har ikke 
invitert hele befolkningen inn, slik folkebiblioteket gjør. Brukerne 
våre er jo allerede her. Men nå er vi med i Drammensbiblioteket 
og har måttet åpne oss opp. 

Anne og ler. 

- Har det gått for fort?

- Det er jo vellykka så langt. Vi får etter 

hvert se i praksis hvor mange kameler som 

er svelget. 

- Hvordan er det med identiteten til 

høgskolebiblioteket oppi dette?

- I skranken blir det plutselig veldig 

synlig hvem du har som primærmålgruppe 

og bør betjene. Når en professor, som er 

nede i biblioteket et lite øyeblikk, trenger 

hjelp til et litteratursøk, og han står bak 

tre videregående-elever som skal skrive 

om Cuba-krisa, er jeg ikke i tvil om hvem 

som burde betjenes først. Sånne valg vil vi 

oppleve i praksis nå. 

Bibliotektjenesten for Høgskolen i 

Buskeruds avdeling i Drammen inngår 

nå i tredje etasje av det nye Drammens-

biblioteket. Der deler de skranke med fol-

kebibliotekets avdeling for faglitteratur og 

referansetjenester. De har hver sin side av 

skranken, men uten synlige skiller. Publi-

kum tenker neppe over om ledig personale 

bak skranken er ansatt ved høgskolen eller 

i kommunen. 

- Hvordan håndterer dere sånne dilem-

maer?

- Etter en ukes drift vet vi lite. Foreløpig 
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hos oss har så store rettigheter gjennom 

dette systemet, blant annet med lenker til 

e-ressursene. Så var det snakk om at Dram-

men bibliotek, som landets første folkebi-

bliotek, kunne innlemmes i BIBSYS. Det 

kom aldri til behandling i BIBSYS-styret, 

men holdningen var positiv. Da folkebi-

blioteket fikk sett nærmere på BIBSYS, 

ble dette alternativet avvist. Da de fi kk se 

”blåskjermen”, dette DOS-baserte Telnet-

grensesnittet vi jobber med til daglig, så tror 

jeg de tok litt skrekken, ler Anne, og legger 

til at det er en del funksjoner i Bibliofi l som 

ikke fi nnes i BIBSYS, for eksempel håndte-

ring av lånere under atten år. 

- Hadde det vært en fordel om BIBSYS 

hadde gjort det som trengtes for å få med 

Drammen bibliotek?

- Spør du meg fra høgskolen, så hadde 

det selvfølgelig vært fi nt. Vi har en del ut-

fordringer nå, som vi hadde sluppet da. Vi 

opererer for eksempel med doble reserve-

ringslister nå. Hvis noe er utlånt begge ste-

der, må vi reservere i to forskjellige system. 

Så må vi huske å ta bort reservering i det ene 

systemet når den første boka kommer inn 

til låneren. Det er ganske klønete. Når det 

gjelder Mappa Mi og Mitt Bibsys, så har vi 

løst det med å lage en egen fane i Mitt Bib-

sys-mappa, hvor det står Bibliofi l. Har du 

lån der, kan du klikke og logge deg på med 

passordet ditt fra Mappa Mi i Bibliofi l.

Også innkjøpsrutinene krever samord-

ning. 

- Vi informerer hverandre om hva som 

blir kjøpt inn og supplerer der det trengs. 

Står folkebibliotekets lånere på venting på 

våre bøker, så varsler vi om de kanskje bør 

handle litt. Og tilsvarende andre veien. 

Ellers kjøper vi inn og katalogiser i hvert 

vårt system. 

Hvor mye ”sam” er det egentlig i sambi-

blioteket i Drammen, lurer vi på. 

- Drammensbiblioteket er et begrep, det 

er ingen institusjon. Vi er tre institusjoner 

her, med tre ledere, tre personalgrupper og 

tre budsjett, presiserer Anne. 

Navnevalget er alle tre parter enige om. 

Forslag på Pappen bibliotek og A4 ble avvist, 

og resultatet ble altså Drammensbibliote-

ket. Et greit navn, men de merker at folk i 

byen assosierer det med kommunens bibli-

otek. – Så får de seg en gledelig oppdagelse 

når de oppdager at det er mye mer her. 

- Er dere redd for at samlinger dere 

hadde kontroll på før, nå kan forsvinne ut 

i Drammenssamfunnet? Når dere virkelig 

har bruk for dem så er de ikke her?

- Jeg går ikke rundt og har veldig angst 

for anatomibøkene våre. Men jeg er spent 

på utviklingen. Det vi ser størst økning i nå 

etter kort tids drift, er studenter som bor i 

Drammen og studerer i Oslo. De har oppda-

get oss og fi nner mye spennende på hyllene 

som de trenger i studiesammenheng i Oslo. 

Det kan være en pensumbolk som kjøres til 

forskjellige tider her og i Oslo, slik at vi har 

etterspurte bøker på hylla når de trengs. Og 

det kan være studiedager de tar her heller 

enn å dra inn til hovedstaden. 

Anne Stenhammer ser ingen grunn til å 

kreve kompensasjon fra Høgskolen i Oslo. 

– Nei, dette er jo en del av det vi sprenger 

grenser på her. 

Det er mye positivt å si om Norges første 

sambibliotek, og Anne peker på de nye fl otte 

lokalene og mange nye kollegaer som det 

viktigste for høgskolebiblioteket. 

- Dette gir mange muligheter på tvers av 

bibliotekene. Vi har hatt prosjektgrupper i 

gang på dette i to år nå. Vi kan for eksempel 

tenke oss en faggruppe for formidling, som 

kan drive undervisning og utvikle nye kurs. 

Hvis vi ser på helsefag, som er det faget vi 

er sterkest på innen høgskolen, så tror jeg 

det ligger et stort behov hos fagfolk ute i 

kommunehelsetjenesten og i institusjoner. 

Hovedbibliotekar Anne Stenhammer har fokus på høgskolens brukere: - Vi kan lett bli sugd opp i alt som skjer i folkebiblioteket. Kvaliteten på høgskolebibliotekets 
tjenester er tett knyttet til vår kontakt med egen institusjon. 
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Vi har blitt spurt om å holde kurs i bruk av 

databaser og forskningslitteratur, men har 

måttet si nei. Vi har ikke hatt kapasitet. Nå 

kan vi se på hvordan vi kan samarbeide 

på tvers av bibliotekene for å møte sånne 

behov. 

Papirbredden inneholder også lærer- 

og førskolelærerutdanning, og Anne kan 

fortelle at folkebiblioteket synes det er 

spennende å bli lokalisert sammen med 

dem. De kunne tenke seg å tilby høgskolen 

at barneavdelinga brukes som laboratorium 

i bruk av skolebibliotek. Dette er tanker 

som genereres av samboerskapet i Papir-

bredden. 

Men også høgskolebiblioteket selv har 

vunnet på å inngå i Drammensbiblioteket. 

- De store og gode lokalene for studen-

tene gir oss mange fl ere muligheter for læ-

ring. Nå oppdager lærerne hvordan de kan 

være co-veiledere med oss når studentene 

har oppgaver. Dette skjedde allerede første 

uka vi var her. I går jobba 70-80 sykeplei-

estudenter med oppgaver her inne, mens 

tre lærere og en fra biblioteket gikk rundt 

og veiledet i litteratursøk. Vi hadde ikke 

lokaler til å gjøre sånt tidligere. 

Anne Stenhammer innrømmer at sam-

biblioteket i Drammen ikke har vokst fram 

som et ønske fra bibliotekarene, men på 

grunn av en anledning som bød seg. Hun 

tviler på om de hadde planlagt sambibliotek 

hvis anledningen kom. - Vi har jo forskjel-

lige målgrupper og forskjellige måter å 

tenke bibliotek på, sier hun.

- Utfordringen for oss ved høgskolebi-

blioteket er at vi er små i forhold til folkebi-

blioteket.  Min jobb som leder blir å skjerme 

aktiviteten vår. Vi kan lett bli sugd opp i alt 

som skjer i folkebiblioteket. Kvaliteten på 

høgskolebibliotekets tjenester er tett knyt-

tet til vår kontakt med egen institusjon og 

de fagområdene det undervises i på høg-

skolen. Om det skulle smuldre opp fordi vi 

blir sugd opp i aktiviteten i kommunen, så 

har vi ødelagt for oss selv. Jeg tror klagene 

da ville komme ganske fort fra ansatte på 

høgskolen. Jeg prøver å ta hånd om den 

spesialiseringa og kompetansen vi har her. 

Før fl yttinga jobbet jeg hardt for å integrere 

informasjonskompetansen formelt i under-

visninga på høgskolen. 

- Du ville ha et opplegg klart før inn-

fl ytting?

- Ja, det ante meg at det ville bli vanske-

ligere å ivareta kontakten, så jeg ville sikre 

meg et opplegg. Det dreier seg om hvordan 

studentene skal tas i mot første gang, hvor-

dan de skal oppfølges, hva de skal lære, og 

hvilken informasjonskompetanse de skal 

ha når de går ut for eksempel som ferdige 

sykepleiere etter tre år. Vi skal bidra til læ-

ringsmål satt av høgskolen. Studentene skal 

bli kompetente yrkesutøvere som kan søke 

sin egen litteratur og holde seg oppdatert 

innen eget fag. Det var viktig å få dette på 

plass, og sørge for at kontakten med høgsko-

lens faglige virksomhet er ivaretatt. 

Hun ser forskjeller i måten de to biblio-

tekene håndterer henvendelser på: En folke-

bibliotekar er opptatt av å være servitør, av å 

levere svaret. De er med låneren ut på hylla, 

de fi nner svaret for dem og leverer ut svaret. 

Gjør vi det samme hos oss, undergraver 

vi et viktig læringsmål for studentene. De 

Ingen av de samarbeidende bibliotekene i Papirbredden ville skifte ut biblioteksystemet sitt. 
- Sluttbrukerne hos oss har store rettigheter gjennom BIBSYS, forklarer Anne Stenhammer. 
Her ved innleveringsautomaten i første etasje, sammen med sjefen for bibliotektjenesten 
ved Høgskolen i BUskerud, hovedbibliotekar Kari Fagerjord.

Papirbredden er en moderne bygning, men navnet henspiller på 
papirfabrikkene som tidligere lå på rad og rekke ved bredden av elva 
som renner gjennom byen. 
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skal lære seg å bli selvhjulpne. Vårt bidrag 

er å si: Hvor har du søkt? Så veileder vi 

videre fra det. Dette har vi lang tradisjon 

for å gjøre i høgskolen. Vi har ikke mange 

henvendelser i skranken, men vi er mye ute 

i klassene og underviser. Vi har mye arbeid 

der vi sitter bak skranken, med bestillinger 

og fj ernlån. Allerede nå etter en uke ser vi 

at dette slår litt skeivt ut. Folkebibliotekets 

skranke personale er ute og hjelper lånerne, 

mens køen danner seg foran vårt skranke-

personale. Dette må vi gjøre noe med.

Anne Stenhammer sier hun har følt seg 

litt som ”prinsesse vil ikke” under planleg-

gingen. Eksempelvis ønsket folkebiblioteket 

felles rutiner for avhenting av litteratur i 

2. etasje, mens høgskolebiblioteket ville 

beholde lærernes reserveringer bak egen 

skranke i 3. etasje. De ønsket å beholde den 

kontakten med ansatte som dette gir. 

- Jeg er i en virkelighet de andre ikke er 

i og må ta noen hensyn. Vi har hatt egne 

informasjonsdager for å fortelle hverandre 

hva vi jobber med. Det er store kulturfor-

skjeller mellom bibliotekene. Men gjennom 

prosessen har vi lært hverandre bedre å 

kjenne. Vi hadde nok heftigere diskusjoner 

i starten, enn vi har hatt etter hvert. 

Det fi nnes ingen leder for Drammensbi-

blioteket. Ettersom dette bare er et begrep, 

som rommer tre institusjoner, har de en 

ledergruppe bestående av de tre lederne. 

Med fl at struktur. 

- Vi utgjør ledelsen for de sakene det 

skal jobbes felles med. Jeg har ledelsen over 

høgskolebibliotekets saker. 

Det er blant fagbøker og PC-er i tredje 

etasje at vi virkelig ser at dette er et sambi-

bliotek. Men det vi ikke ser, og som kanskje 

ikke er rare problemstillinga, er at vanlige 

drammensere har tilgang på dyre databaser 

og e-ressurser på lik linje med høgskolens 

studenter og lærere. 

- Avtalen med leverandørene gir oss rett 

til ”walk-in-use” på databasene. Men vi må 

avklare hvor grensene går for slik bruk. Vi 

skal åpne to pc-er her ute for allmennheten, 

så får vi ha en diskusjon med leverandørene 

før vi åpner alle basene. Det gjelder både 

referansebaser og tidsskrifter i fulltekst. 

Vi har ti tusen av dem, det er snakk om 

abonnementsutgifter på nesten en million 

kroner i året. 

Anne Stenhammer har vært mange 

år ved Høgskolen i Buskerud, men har 

bakgrunn også fra andre bibliotektyper. I 

sju år var hun skolebibliotekar ved Røyken 

videregående skole. Og før det hadde hun 

vært bibliotekar ved både Norges Geo-

logiske Undersøkelser (NGU) og Norges 

Rederiforbund. – Men folkebibliotek har 

jeg aldri jobbet i, medgir hun. 

Ledige bibliotekarjobber i Drammen 

må regne med å få mange søkere i årene 

som kommer. - Folk synes det som skjer 

her er spennende. De sier de gjerne vil 

jobbe her hvis det blir mulig. Vi er et slags 

laboratorium som skal fi nne nye veier, og 

det er selvfølgelig attraktivt, avslutter Anne 

Stenhammer. •

Drammensbiblioteket har de tre nederste etasjene i Papirbredden. For høgskolens brukere er det tredje etasje som er mest interessant. 
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer
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Møt framtidas yrkesliv med aktuelle og spennende studiepoeng i bagasjen -

BLI MASTER I BIBLIOTEK- OG 
INFORMASJONSVITENSKAP
Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag tilbyr et masterprogram i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Masterprogrammet gir deg spesialisering i:
•  Kunnskapsorganisatoriske emner som Gjenfinningssystemer og gjenfinningsmetoder, Digitale dokumenter, Webteknologier og 
   Det digitale bibliotek (kunnskapsorganisatorisk laboratorium) 
•  Samfunn og ledelse som Informasjons- og kulturpolitikk, Informasjons- og kulturøkonomi og Informasjonsorganisasjon og 
   kunnskapsforvaltning
•  Litteraturformidling og Litteratursosiologi

En kan også velge kombinasjoner på tvers av disse tre hovedretningene. Emnene i studiet kan tas for seg, uten at en sikter mot en mastergrad. 
I tillegg gis emne Vitenskapsteori og metode (15 sp)(obligatorisk) samt at en skriver en masteroppgave (45 sp). 
En kan bytte ut et av emnene med et Prosjektarbeid (15 sp). Vær også oppmerksom på muligheten for å inkorporere relevante 
masterkurs fra andre høgskoler og universitet i inn- og utland i en bibliotek- og informasjonsvitenskapelig mastergrad.

Masterstudiet er 2-årig.  Studiet kan gjennomføres på heltid – to emner pr.  semester (30 sp) – eller på halv tid med et emne i semeteret 
(15 sp). Det er lagt til rette for fjernstudier ved at minst et emne hvert semester gis som blokkundervisning med 3-4 samlinger.

Opptakskrav er fullført og bestått bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende, med karakteren 2.7/C eller bedre. 
For utfyllende opptakskrav se Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo 
(www.hio.no >For studenter >Regelverk og saksgang).  

Søknadsfrist for opptak til masterstudiet for studieåret 2007-2008 er 15. april. 
Søknad om opptak skjer elektronisk via SøknadsWeb. 

Fyldig fagbeskrivelse samt mer informasjon om opptak:   
www.jbi.hio.no - Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap, eller kontakt Anne Drag Tidemand-Fossum, tlf. 22 45 26 29,
Anne-Drag.Tidemand-Fossum@jbi.hio.no

Svar fra Beate Gangås, Likestillings- 
og diskrimineringsombud:

Du har ikke plikt til å opplyse om tilret-

teleggingsbehov etter arbeidsmiljøloven 

eller øvrig regelverk. På den annen side 

kan det føles riktig å gi slike opplysninger 

før arbeidsavtalen inngås. Tilrettelegging 

kan bestå i alt fra minimale tilpasninger i 

eksisterende arbeidsmiljø eller tilpasning av 

arbeidstid, til betydelige investeringer som 

innkjøp av nytt IKT/saksbehandlersystem. 

Det er vår vurdering at jo større tilretteleg-

gingsbehov du har, jo tidligere bør du varsle 

arbeidsgiver om dette.

Arbeidsgiver kan ikke ekskludere 

deg fra ansettelsesprosessen på grunn av 

funksjonshemming. Det vil innebære dis-

kriminering i strid med arbeidsmiljøloven, 

jf § 13-1 og § 13-2. Arbeidsgiver har også 

plikt til å tilrettelegge slik at du kan få eller 

beholde arbeidet, med mindre det innebæ-

rer en uforholdsmessig stor byrde, jf § 13-5. 

Her er det viktig å merke seg at arbeidsgiver 

kan få dekket utgifter til tilrettelegging fra 

folketrygden.

Dersom du tror at du ikke ble ansatt på 

grunn av tilretteleggingsbehov bør du ta 

kontakt med ombudet med en gang og be 

om hjelp. Arbeidsgiver kan få pålegg om å 

tilrettelegge. Arbeidsgiver har også plikt til 

å gi deg opplysninger om kvalifi kasjonene 

til den som ble ansatt etter arbeidsmiljø-

loven § 13-7.  

For at personer med behov for tilret-

telegging skal slippe å sitte med slike 

dilemmaer er   ombudet opptatt av at ar-

beidsgiverne må vise i stillingsannonser at 

de er positive til mangfold og å tilrettelegge 

for bl.a. personer med nedsatt funksjons-

evne. •

Å legge til rette arbeidsplassen
Spørsmål:

Jeg har en ikke synlig funksjonshemming 

som krever tilrettelegging av arbeidsplas-

sen. Nå har jeg søkt på en ny jobb og er 

veldig usikker på når jeg bør informere om 

dette. Må jeg informere før jeg får jobben 

eller ikke? 

Beate Gangås
Likestillings- og diskrimineringsombud 

svarer på spørsmål om diskriminering i 

arbeidslivet.

Hvis du har spørsmål, send dem til:

Likestillings- og diskriminerings-

 ombudet

Postboks 8048 Dep

N-0031 Oslo

eller post@ldo.no 

Merk brevet ”spørrespalte”

Du fi nner mer informasjon på 

www.ldo.no
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Konferansen Kunnskapsløftet, digital kom-

petanse og skolebibliotekets rolle gikk av 

stabelen på Universitetet i Oslo torsdag 1. 

mars. Den ble arrangert av ITU (IT i Utdan-

ningen) og Biblioteksentralen i fellesskap, 

på initiativ fra Niels Damgaard og Maren 

Brit Baadshaug. Disse to er kjent over hele 

landet bl.a. for deres samlingsbaserte kurs 

for bibliotekarer og lærere i videregående 

skole. 

I sin innledning sa Niels Damgaard at 

det å arrangere en slik konferanse hadde 

vært en drøm de hadde hatt i mange år. 

Antall påmeldte oversteg deres villeste 

forventninger, deltakerlisten inneholdt 233 

navn. 91 av disse var bibliotekarer og lærere 

fra videregående skoler, 60 kom fra grunn-

skoler. Dessuten deltok representanter fra 

kommuner, fylker, folke- , fylkes- og høgsko-

lebibliotek, forlag, pluss andre interesserte, 

og de kom fra hele landet.

Alle foredrag og seminarinnlegg blir lagt 

ut på BS hjemmesider: http://www.bibsent.

no/kurs/bsitu_konferanse.shtml 

Norsk Bibliotekforenings leder, høg-

skolebibliotekar Anne Hustad åpnet selve 

konferansen. I sin tale påpekte hun bl.a. 

behovet for økt kommunikasjon mellom 

lærer og bibliotekar for å oppnå pedagogiske 

mål. Hun refererte til utredningen Biblio-

tekreform 2014 og sa at etter mange år og 

fi ne ord er tiden nå kommet til handling. 

SkolebibliotekLøftet, NBFs kampanje for å 

synliggjøre skolebibliotekene i Norge dras i 

gang i disse dager.

Programmet hadde noe for alle i mål-

gruppen. Første foredragsholder var pro-

fessor Louise Limberg fra Högskolan i 

Borås/Göteborgs universitet, som pre-

senterte resultatene fra sin forskning på 

Informationssökning, didaktik och lärande. 

Hun viste hvor forskjellig elever og lærere/

bibliotekarer ser på informasjonssøking og 

læring. Og selv om hun er opptatt av bruk 

av digitale redskaper, var hun veldig tydelig 

på at formen og verktøyet ikke måtte skjule 

innholdet og forståelsen av dette. I mange 

tilfeller fant hun at lærerne ”abdiserte” som 

veiledere og overlot for mye til elevene. 

Hun la også stor vekt på å lære elevene å 

formulere en forskningsbar fråga – det vil si 

en problemstilling som det var mulig å fi nne 

svar på. Til slutt viste hun til boka Undervis-

ning i informationssökning som hun ga ut i 

samarbeid med Lena Folkesson i 2006. 

Nestemann ut var ITUs leder Morten 

Søby, som snakket om utfordringene for 

skolebiblioteket i K06 (eller L06) – Kunn-

skapsløftets ferdighetskrav og forskjellen på 

digitale ferdigheter og digital kompetanse. 

Han definerte digital kompetanse som 

ferdigheter, kunnskap, kreativitet og hold-

ninger som alle trenger. Elever viser seg å 

være mer aktive med digitale redskaper enn 

det som vises i skolen, både kommunikativt 

og kreativt. Web 2.0 har også et sosialt 

aspekt – man lager et produkt som man 

deler med andre. Dagens elever er i stand 

til å håndtere mange medier samtidig, og 

det er en utfordring å tilpasse skolen og 

skolebiblioteket til deres måte å oppfatte 

på. Kompetanseutvikling angår hele men-

nesket og oppdaterer dannelsesbegrepet. 

Morten Søby avsluttet sitt foredrag med å 

vise til dataspillene som læringsarena. Her 

utvikler spillerne sine ferdigheter og kunn-

skaper etter hvert, ved prøving og feiling, 

erfaring og nettverksbygging/samarbeid. 

En slik didaktikk er mer i pakt med måten 

unge mennesker lærer på i dag. Søby viste til 

slutt til ITUs publikasjoner, bl.a. tidsskriftet 

Digital kompetanse.

Etter lunsj var det to ganger fi re paral-

lellseminarer, med temaer som strakte seg 

fra ”2.0” til praktisk brukeropplæring i 

skolebiblioteket. Gunnar Liestøl, førstea-

manuensis ved Institutt for medier og kom-

munikasjon, Universitetet i Oslo, avsluttet 

i plenum med et foredrag om sammensatte 

tekster og vilkår for kompetanseutvikling.

Kommentarer i kaff epauser og ved lun-

sjen tydet på at deltakerne var meget fornøyd 

med dagen – først og fremst fordi Niels og 

Maren Brit både hadde drømt og evnet å 

sette drømmen ut i livet. Alle jeg snakket 

med syntes de hadde fått ideer og tanker 

å ta med seg hjem og bygge videre på. Selv 

følte jeg for første gang at kampen nå er på 

vei ut i lyset og på begge banehalvdeler – nå 

har vi begynt!

Se ellers: 

ht tp://w w w.hb.se/nyheter/default .

asp?DNR=1777&pos=0 

http://www.itu.no/ •

TEKST & FOTO •  Liv Evju
Bibliotekar, 
Rælingen videregående skole

Endelig en konferanse om skolebibliotek med bred deltakelse

Kamp på begge banehalvdeler
En av Niels Damgaards gamle drømmer er virkeliggjort. Forrige måned ble det arrangert en 
s kolebibliotek-konferanse som favnet vidt. Er kampen for skolebibliotekene nå på vei ut i lyset? 

Skolebibliotek-konferansen hadde bred deltakelse av bibliotekarer, lærere, representanter fra kommuner, 
fylker, folke- , fylkes- og høgskolebibliotek, forlag, pluss andre interesserte. 
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Niels Damgaard sitter på sitt lille kontor i 

Biblioteksentralen og forklarer meg hvorfor 

han er så engasjert i utvikling av skolebiblio-

tek. Som kursansvarlig i Biblioteksentralen 

har han kastet sitt blikk på skolebibliote-

kene og gitt dem tilbud i bøtter og spann. 

Vi merker oss stadig hans navn i forbindelse 

med kurs, seminar og konferanser rundt i 

hele landet.

- Norske grunnskolebibliotek er abso-

lutt bånn i bøtta i Norden. Vi har ikke hatt 

noen analyse av situasjonen siden 1997, men 

nå har nettopp første delrapport i Volda-

undersøkelsen kommet og bekrefter den 

sørgelig tilstanden. I videregående skoler 

er situasjonen en annen, med fagutdanna 

bibliotekar på plass i over halvparten av 

dem. Der er de grunnleggende betingelsene 

til stede, med personale og bevilgning. I 

videregående skoler har vi et godt utgangs-

punkt for å utvikle skolebibliotekene videre. 

I grunnskolene er det et elendig utgangs-

punkt. Vi kjemper mot manglende biblio-

tekforståelse hos rektorene, de forstår ikke 

hva skolebibliotek skal brukes til. De ser 

det ikke som en katalysator 

i skoleutvikling, de ser ikke 

biblioteket som redskap for 

lærere og elever for å bedre 

undervisningen og komme 

i gang med kunnskapsløftet. 

Det er manglende tradisjon 

for skolebibliotek i den nor-

ske grunnskolen.

Da Niels for noen år 

siden kikket på hva slags 

v idereutdanningsti lbud 

som fantes for biblioteka-

rer i videregående skoler, 

så fant han ingen ting. De 

hadde håpet at en av høg-

skolene skulle utvikle et 

egnet kurstilbud for denne 

gruppa, men det skjedde 

ikke. Dermed satte han i 

gang selv, sammen med 

Maren Brit Baadshaug. Det 

ble et kursopplegg som de 

nå er i ferd med å tapetsere 

landet med. 

- Vi har kjørt kurset i 

godt og vel 3 år nå. Over 200 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

Skolebibliotekutvikling gjennom kurs

- Skolebibliotekarer slukes opp av det daglige arbeidet. Det 
k ommer henvendelser fra elever og lærere hele tiden. Med 
kursen e vil vi gi dem sjansen til å kikke litt ut over landskapet 
og få diskutert hvor de vil med biblioteket sitt. 

- Norske grunnskolebibliotek er absolutt bånn i bøtta i Norden, sier Niels Damgaard, som arrangerer kurs der bibliotekarer og 
lærere sammen kan reise kjerringa. 
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skoler og 500 deltakere har vært med. Vi 

har dekket mer enn halvparten av landet. 

For øyeblikket kjører vi kurs i Vestfold 

og Hordaland.

- Hvordan er opplegget for disse 

kursene?

- Fra hver skole er det med en skole-

bibliotekar, og en eller to lærere. I tillegg 

har vi med rektor den første kursdagen. 

Vi vil varme opp rektor til å forstå hva 

skolebiblioteket skal brukes til. Vi har 

et forløp på fem samlinger fordelt over 

et skoleår. Både lærere og bibliotekarer 

er med hele veien. I løpet av samlingene 

leverer de forskjellige dokumenter fra 

seg. Først lager de en beskrivelse av deres 

skole. Så lager de et tankekart, et scena-

rio, over utviklingen av deres skolebiblio-

tek. Vi legger stor vekt på planlegging og 

utvikling av skolebibliotek. Så lager de 

handlingsplan som bygger på scenariet, 

og deretter en skisse til et prosjekt de skal 

lage, i et samarbeid mellom skolebibliote-

ket og lærerne. Prosjektet legger de fram 

som et powerpoint-foredrag. 

Niels Damgaard viser meg det luk-

kede nettstedet for disse kursene. Det 

er både et interaktivt læringssted og 

kjempemessig arkiv over kursdeltakernes 

dokumenter. 

– Her kan du fi nne se hva andre har 

gjort. Du kan fi nne en skole som ligner 

på din egen, og se hvilke scenarier og 

handlingsplanet de har laget. Ideen er 

å bygge et landsdekkende nettverk som 

gir skolebibliotekarene noe å snakke med 

hverandre om.

- Er det mange ensomme skolebiblio-

tekarer rundt omkring?

- Jeg tror nok at det mest er en myte. 

Men de er veldig opphengt i det daglige 

arbeid, som sluker deg som bibliotekar. 

Jeg har selv bakgrunn som bibliotekar 

gjennom 15 år og vet hvordan arbeidet 

spiser deg opp. Kurstilbudet og nett-

verket kan gi skolebibliotekarene sjansen 

til å komme seg opp og kikke ut over 

landskapet. De får hjelp til å få i gang 

samtaler med lærerne. Vi oppfordrer dem 

til å lage bibliotekutvalg på hver eneste 

skole. Utvalget kan bestå av biblioteka-

rene og lærerne som var med på kurset, 

pluss noen fra administrasjonen og et 

par elever. Et slikt utvalg kan ta stilling 

til hvilken vei biblioteket skal utvikle 

seg. Vi har sett at mange bibliotek over-

hode ikke har hatt styringsdokumenter, 

de har ikke tenkt scenarie-tanker eller 

utarbeidet handlingsplaner. Mange har 

heller ikke hatt noe spesielt godt sam-

arbeid med lærerne, som jo har sitt eget 

stammespråk. 

Niels synes skolesystemet i Norge er 

Kurset går fra april i år til februar 2008 og 

inneholder 10 samlinger. Det spesielle med 

opplegget er at deltakerne kan velge om 

de vil være fysisk til stede på samlingene i 

Oslo, eller om de vil være virtuelt til stede, 

enten samtidig med kurset i Oslo eller på 

fritt valgt tidspunkt fra egen PC. Deltakerne 

kan også velge om de vil ha med seg alle ti 

samlingene, eller ”shoppe” de samlingene 

de har mest lyst til å være med på. 

Kurset er for alle, men vil ha hovedvekt 

på bruk av Web 2.0 i folke- og skolebibliotek. 

Temaene som tas opp er blant annet Bibli-

otek 2.0, skolebibliotek 2.0, Web. 2.0, RSS, 

blogging, podcast, wiki, skjermfilming, 

sosialt software og IP-telefoni. Kurset vil 

gjøre deltakerne kjent med begrepene, fi nne 

gode eksempler og lære hvordan komme i 

gang med å bruke de nye verktøyene. 

Alle innlegg på kurset vil bli sendt ut 

på nettet i ”sanntid”. Men de vil også legges 

ut som podcast i MP3-format, slik at delta-

kerne når som helst kan laste dem ned og 

høre dem på en PC eller MP3-spiller. 

Kurset vil bruke en wiki, en blogg og 

et felles nettsted, for å samle deltakernes 

erfaringer. På disse felles nettstedene kan 

deltakerne komme med innspill og kom-

mentarer. Med dette ønsker arrangørene 

å bygge et lærende nettverk, som kan være 

nyttig for deltakerne både i kursperioden 

og etterpå.

Kursansvarlig er Niels Damgaard ved 

Biblioteksentralen. •

Denne måneden begynner et litt annerledes kurs-
opplegg for de som vil forstå litt mer av nettets 
mange nye muligheter. Biblioteksentralen og ”Det 
lærende nettverket” tilbyr Web 2.0-skolen.

Web 2.0-skolen 
Kurstilbud med ekstrem fl eksibilitet

veldig desentralisert. Derfor er det viktig 

å forholde seg til lederen for hver enkelt 

skole. 

- Hver eneste lille skole og hver eneste 

rektor er konge på haugen. Hvis vi ikke får 

rektor til å forstå at skolebiblioteket har noe 

å gjøre med god og eff ektiv undervisning, 

så kommer man ingen vei på skolen. Rektor 

er helt avgjørende. Det har vi sett mange år, 

både i grunnskolen og i videregående skole, 

sier Niels Damgaard. •
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Bibliotekets yngste brukere venter på å få slippe inn.

Tre masterstudenter på prosjektarbeid i Kenya. Fra venstre Gøril Tvedten Jorem, Kamilla Skaarud og Kristin Brath Halvorsrud.
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TEKST •  Kamilla Skaarud, Gøril Tvedten 
  Jorem og Kristin Brath Halvorsrud
FOTO •  Kristin Brath Halvorsrud

Vi, tre ydmyke masterstudenter fra Høg-

skolen i Oslo, for tiden prosjektarbeidere 

i et lite, lokalt bibliotek i slumområdet 

Pumwani i Nairobi, vil gjerne dele noen 

tanker og erfaringer med Bibliotekarens 

lesere. Som de fl este av dere sikkert hus-

ker, startet prosjektet allerede i fj or. Vi er 

andre ”kullet” med masterstudenter her 

i Nairobi. Vi skal forsøke å følge opp og 

videreutvikle det som ble startet for ett år 

siden. Mye ble oppnådd og mye gjenstår. 

Som en liten oppfriskning kan vi nevne 

at målet for prosjektet vårt er å utvikle et 

bibliotektilbud for unge mennesker i slum-

områder i Nairobi. Dette igjen håper vi skal 

bidra til å utvikle deres informasjonskom-

petanse – og dermed forhåpentligvis også 

deres evne til å bryte ut av fattigdommen, 

som ved første øyekast kan synes umulig. 

Men nå, etter drøye to uker, erfarer vi 

stadig at det er håp. Mennesker vi møter 

gjør at vi mer og mer får tro på at det 

nytter. Samtidig som vi ser håpløsheten 

i folks øyne, skitne unger og tonnevis av 

søppel og åpen kloakk, opplever vi også 

at slummen er organisert og fungerer på 

sitt skjeve vis – med ungdom organisert i 

arbeidsgrupper, kvinner ved vannposter 

og små kreative ”handelsbedrifter”. Vi så 

også en lyspære her og der. Biblioteksjef 

Gituru viste oss rundt i slumområdet en 

dag. Det var med stolthet han fortalte om 

alt de tross alt fi kk til. Det var rørende å 

observere. 

Vi er alle tre opptatt av det fl erkultu-

relle aspektet i prosjektet. Vi ønsket å lese 

oss opp i et emne vi ikke hadde så mye 

erfaring i fra før. Boka Møter mellom men-

nesker : Interkulturell kommunikasjon av 

Øyvind Dahl gav oss akkurat det vi trengte 

når det gjaldt hvordan møte mennesker fra 

en annen kultur. Hans begrep kulturrelati-

visme (s. 28) har vært nyttig som rettesnor 

for å sette oss inn i deres ståsted. Dette har 

gjort oss til en viss grad i stand til å vise 

ydmykhet og trenge bakenfor de ytre for-

skjellene, og bedre forstå deres tankesett. 

Forskjellene opplever vi som ekstreme. Det 

kan selvfølgelig være en viss risiko for å 

virke likegyldige når vi velger en kultur-

relativistisk tilnærming, når det gjelder 

for eksempel å rangere kulturfenomener 

etter kvalitet, moral eller utviklingsnivå; 

at alt er like bra eller like dårlig. I og med 

at vi skal være her kun i fem uker, fi nner vi 

det ikke nødvendig å ta stilling her og nå. 

Metoden fungerer bra så langt.

En av våre prioriterte oppgaver under 

oppholdet er samlingsutvikling, med 

hovedfokus på å lage en endelig akkvi-

sisjonsplan. Det ble laget et foreløpig 

utkast da den forrige gruppen var her. Vi 

håper å gjøre ferdig en detaljert plan med 

sjangere, titler, priser osv, alt satt inn i et 

tidsperspektiv for de forskjellige gjøre-

målene. Vi skal holde kurs i internettbruk 

og publisering og hjelpe til med å fi nne 

relevante og lokale nettressurser. Hvis 

tiden rekker til skal vi forberede låne- og 

medlemspolitikk. 

Når det gjelder samlingsutviklingen, 

har vi sett at den må foregå helt på grunn-

plan. Etter å ha analysert samlingen, er vi 

ganske sjokkerte, ja faktisk litt triste, over 

å se hva USA har sendt av bøker gjennom 

Norske masterstudenter med prosjektarbeid i Nairobi-slummen

På vei mot en akkvisisjonsplan
- Etter å ha analysert samlingen, er vi ganske sjokkerte, ja faktisk 
litt triste, over å se hva USA har sendt av bøker gjennom sitt pro-
sjekt ”Books for Africa”. Det minnet mer om ”Dumping for Africa”. 

Etter å ha analysert samlingen, er artikkelforfatterne 
lite imponert over hva USA har sendt av bøker gjen-
nom sitt prosjekt ”Books for Africa”. 
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sitt prosjekt ”Books for Africa”. Det min-

net mer om ”Dumping for Africa”. Vi lar 

følgende eksempler tale for seg selv: Jane 

Fonda’s New Pregnancy Workout and 

Total Birth Program og General Electric 

Microwave Guide & Cookbook. Skulle 

gjerne hilst på han eller hun som har 

en mikrobølgeovn i nabolaget her! En 

annen kuriositet er Your body his temple 

/ Reaching a Balanced Christian View of 

Diet and Physical Fitnes. Tankene våre 

går i denne sammenheng til diskusjonen 

vi hadde hjemme vedrørende “American 

Corner” i Stavanger bibliotek.

Det er viktig å holde fokus på lokale 

forhold og de spesielle behovene våre 

brukere har. Samlingen mangler littera-

tur om andre religioner enn kristendom, 

historie-, geografi - og politikkbøker med 

afrikansk og kenyansk innhold. Det var 

også tynt med bøker om HIV/AIDS, fat-

tigdom og utdannelse. Blant skjønnlit-

teraturen fant vi ingen bøker skrevet av 

kenyanske forfattere, og heller ikke bøker 

skrevet på swahili. Referanselitteraturen 

var tynn og utdatert. Dette vil være en 

type litteratur som kommer høyt opp på 

listen for innkjøp. 

Mange vil huske Mercy Njoki som ble 

omtalt i Bibliotekaren nr. 6, 2006. Mercy 

(25) er alenemor med sin lille Isaac (3) og 

bor i slumområdet. Hun er i gang med 

andre året av sosiologistudier. Mercy er 

ett av menneskene vi har lært å kjenne og 

som har vært en av våre viktigste kilder for 

å få et bitte lite innblikk i gleder og sorger 

i slummen, og ikke minst ønsker og behov 

• SIDAREC står for ”Slums Information 

Development and Resource Centers”.

• Startet i april 1996 som en ungdoms-

gruppe i slumområder i Nairobi. 

• Ble etablert i erkjennelsen at for mange 

unge mennesker driver rundt i slumom-

rådene med lite å gjøre etter at de har 

avsluttet eller droppet ut av skolen. 

• Grunnidéen er å gjøre unge mennesker i 

stand til å ta ansvar for eget liv og helse. 

• Arbeider i dag for å betjene en befolk-

ning på rundt en halv million mennesker 

i slumområdene Mukuru Kwa Njenga og 

Pumwani. 

• Driver virksomhet innenfor helse, små-

skala entreprenørvirksomhet, utdannelse 

og informasjon.  

• Arrangerer work-shops og holder kurs. 

• Åpnet en helseklinikk i Mukuru Kwa 

Njenga i 2003.

• Har etablert bibliotek i Pumwani. 

• Samarbeider med Høgskolen i Oslo om 

utvikling av biblioteket. 

• Tre masterstudenter fra HiO var på 

prosjektarbeid i SIDAREC-biblioteket i 

Pumwani i 2006, og en ny gruppe er i arbeid 

der nede i år. 

• Bibliotekarforbundet har støttet studen-

tene begge ganger, ved å dekke oppholds-

utgiftene deres i Nairobi. •

SIDAREC-prosjektet

Lucy Mathai er prosjektleder for SIDAREC. (Foto: 
Erling Bergan)

for bibliotekets innhold. Hun understreker 

viktigheten av tilgang på skolebøker, da 

mange ikke har midler til å kjøpe dem 

for. Bøker med lokalt innhold er også noe 

Mercy ønsker seg i biblioteket. Med lo-

kalt innhold mener hun bøker om Afrika 

generelt og Kenya spesielt. Hun synes det 

er viktig å lese om noe de kan identifi sere 

seg med. Bøkene fra USA har hun ikke mye 

godt å si om. Samlingen inneholder for 

mange bøker med amerikansk og vestlig 

utgangspunkt, totalt uegnet for folk her, 

sier Mercy, noe vi nikker bifallende til. 

Hun forteller at 60% av befolkningen i 

Pumwani er muslimer. Det skulle tilsi at 

samlingen burde inneholde mer enn den 

ene boken om islam vi fant da vi gikk gjen-

nom bøkene. ”Too many books, too little 

time” sukket Mercy idet hun løp fra oss for 

å rekke en forelesning.

To trofaste brukere av Sidarec Community Library.
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For ungdommen i en Nairobi-slum som 

Pumwani betyr det mye å ha et bibliotek 

med lesesaler i nærheten av eget bosted. 

SIDAREC-biblioteket er derfor viktig. 

A lternativene ligger langt unna. Mercy 

Njoki er alenemor, lesehest og sosiologi-

student ved Nairobi University. Hun har 

ingen til å passe sin tre år gamle sønn 

Isaac når hun studerer. Men på SIDAREC-

 biblioteket kan han trygt være sammen med 

andre barn. Og Mercy holder til gjengjeld 

lesestunder for de yngste i nærmiljøet. 

Mercy Njoki er også poet. Med tillatelse fra 

forfatteren trykker vi et nytt dikt hun har 

skrevet, om livet slik det ser ut fra Mercys 

ståsted. •

LIFE … THE HILL

Its hard so hard

Too hard for poor me

Life has always been

Oh a very steep hill.

Th e higher I climb

Th e steeper and rougher

Th e rockier it winds up

Oh a very steep hill.

To every side I go

I fi nd thorny shrubs

All over my narrow path

Oh a very steep hill.

When I climb a bit

A rock rumbles away

And with it I go back

Oh a very steep hill.

Every way I turn to 

A force pushes me back

A force too great to bear

Oh a very steep hill.

To me life seems

An endless struggle 

Survival meant for fi ttest

Oh a very steep hill life is.

Mercy Njoki G.

Livet – i følge Mercy

Hanna, Kristin, Kamilla og Mercy merker bøkene med Dewey-nummer.

I skrivende stund nærmer vi oss slutten 

på arbeidet med akvisisjonsplanen. Det er 

interessant (til tider frustrerende) å erfare 

arbeidsmåten her. De har liten struktur 

på arbeidsdagen, spesielt sett i forhold til 

hvordan vi er vant til å strukturere arbeidet 

vårt hjemme. Men vi tar det med et smil 

og innretter oss så godt vi kan. Ting tar 

tid i Kenya! Men vi begynner å venne oss 

til venting, strømbrudd eller internett som 

ikke fungerer. Vi begynner å venne oss til 

det meste her i Nairobi. Vi har fått venner 

for livet og ser at ydmykhet, tålmodighet 

og et vennlig smil er det som hjelper oss 

gjennom det meste. Vi er halvveis i opphol-

det og ser at det begynner å bære frukter, 

både når det gjelder det faglige og ikke 

minst på det menneskelige planet. Vi er 

skjønt enige om at dette gjør noe med oss. 

Ved siden av at det er en faglig utfordring, 

håper vi også at det vil gjøre oss til bedre 

mennesker. Sikkert er det i hvert fall; vi blir 

aldri helt de samme etter dette. •
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Til Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 Oslo

Oslo, 16. mars 2007

Bibliotekreform 2014: høringssvar 
fra Bibliotekarforbundet 

Bibliotekarforbundet takker for høringsbrev 

til ”Bibliotekreform 2014” fra Kultur- og kir-

kedepartementet. Vi vil også uttrykke vår 

anerkjennelse for det omfattende arbeidet 

som er gjort med denne brede utredninga 

for et samlet bibliotekfelt. Våre synspunk-

ter på utredninga vil følge departementets 

mal.

Generelle kommentarer

Bibliotekreform 2014 er en samlet plan 

for å bringe en viktig sektor framover. BF 

støtter denne viktige reformen, og er i all 

hovedsak enig i de konkrete tiltakene. De 

fl este forslagene er svar på vel kjente behov 

i bransjen gjennom mange år. BF mener 

således at det er viktig å komme i gang med 

de foreslåtte tiltakene snarest mulig, gjen-

nom organisatoriske grep, bevilgninger og 

igangsetting av prosjekt. 

Enkelte tiltak har noen mindre heldige 

sider. På disse punktene vil vi foreslå end-

ringer. 

Den viktigste justeringen vi mener det 

er nødvendig å foreta, omhandler konsoli-

deringen av folkebibliotekene (2.1). Dette 

er et tiltak vi ser verdien av, og som vi i all 

hovedsak støtter, fordi det vil føre til en 

nødvendig styrking av mange, små bibli-

otek. Imidlertid mener vi at det må være 

rom for å prøve ut også andre former for 

Høringssvaret til bibliotekutredninga er levert

BF positiv til Bibliotekreform 2014

Bibliotekarforbundet har levert sitt høringssvar til den offentlige 
utredninga Bibliotekreform 2014. Forbundsstyret har etter grundig 
drøfting kommet til at de i all hovedsak er enige i de foreslåtte 
tiltakene. Her følger BFs høringssvar i sin helhet.

1.1   Tilby digitalt innhold og nettbaserte 

tjenester

• Etablere en abm-portal som felles inn-

gang til nettbaserte kultur- og kunnskaps-

ressurser

• Iverksette programmet Norsk digitalt 

bibliotek

• Gi tilgang til sentrale kunnskapskilder 

gjennom lisenser og andre vederlagsord-

ninger

1.2 Digitalisere viktige innholdsressurser

• Etablere et program for digitalisering av 

materiale i arkiv, bibliotek og museer

1.3 Utvikle nye digitale tjenester

• Stimulere til utprøving av nye IKT-tje-

nester og –løsninger

1.4 Videreutvikle biblioteket som læ-

ringsarena og læringsressurs

• Etablere et fast samarbeid mellom biblio-

tekmyndighetene og utdanningsmyndighe-

tene på nasjonalt nivå

• Utvikle verktøy og metoder for opplæring 

i informasjonskompetanse

• Utvikle tilgang til vitenskapelig informa-

sjon produsert ved universitet og høgskoler 

gjennom åpne digitale løsninger

1.5 Videreutvikle kultur- og litteraturfor-

midlingen i bibliotekene

• Iverksette et program for litteraturformid-

ling

• Sette av nasjonale midler til produksjons-

støtte og litteraturformidling i Den kultu-

relle skolesekken (DKS)

• Utvikle en handlingsplan for å styrke bi-

bliotek, arkiv og museer som lokalhistoriske 

sentre

Tiltakene som er foreslått i bibliotekutredninga: 
• Styrke og utvide de offentlige inn-

kjøpsordningene for litteratur og andre 

medier

1.6 Styrke bibliotekene som bidragsytere 

til inkludering, integrering og kulturelt 

mangfold

• Bidra til inkludering av innvandrerne 

gjennom litteratur- og kunnskapsformid-

ling

1.7  Styrke bibliotektjenestene i fengslene

• Gjennomføre planen for bibliotektjenes-

ter i fengslene

2.1 Styrke og utvikle de organisatoriske 

enhetene i Norgesbiblioteket

• Etablere sterkere og mer kompetente 

folkebibliotek gjennom en konsoliderings-

prosess som omfatter bibliotekene i fl ere 
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tett samarbeid mellom bibliotekenheter, 

enn kun sammenslåing. Det vil være klokt 

også med tanke på bibliotekeiernes behov 

for å styre virksomheten at man kan fi nne 

andre samarbeidsmodeller der de lokale 

forholdene tilsier dette.

Det er naturlig at de økonomiske virke-

midler nevnt i utredningen rettes direkte 

inn mot biblioteksektoren.

Forankringen av reformen, og den poli-

tiske viljen til å gjennomføre den vil være av 

avgjørende betydning for at den vil kunne 

lykkes. Dette innebærer at reformen bør 

fremmes som en Stortingsmelding, og at 

den må følges opp av en klar politisk vilje 

til gjennomføring. 

Kommentarer til de enkelte 
forslagene

1.1 Tilby digitalt innhold og nettbaserte 
tjenester.

• Det bør vurderes fortløpende hvil-

ken vekt som bør legges på egen portal for 

abm-ressurser, i forhold til andre virke-

midler for å gjøre ressursene tilgjengelige.

ABM er en konstruert sammenstilling 

som ikke henvender seg til noen naturlig 

målgruppe i befolkningen. Det er viktig 

å gi tilgang til digitale innholdsressurser 

for brukerne av bibliotek, men det er av-

gjørende at inngangen til ressursene er 

logisk og styrt etter behov hos bibliotekets 

målgruppe. Dette vil best bli ivaretatt ved 

at den digitale inngangen til nettressursene 

forankres i fagfeltet.

• Det bør gjøres tydelig hvilken arbeids-

deling som skal være mellom Norsk Digitalt 

Bibliotek og Nasjonalbiblioteket.

• Framforhandling av nasjonale lisenser 

til sentrale kunnskapskilder er viktig, og her 

gjelder det å ha en åpen og løpende dialog 

med brukermiljøene for å sikre at det tilbys 

et relevant utvalg av ressurser til de ulike 

brukermiljøene.

1.2 Digitalisere viktige 
innholdsressurser.

• Digitaliseringsprosjektet som er i 

gang ved Nasjonalbiblioteket er viktig. Men 

her må man, i tillegg, hele tiden vurdere 

mulighetene for samarbeid, enten det er 

med lokale dugnadstiltak eller kommer-

sielle aktører. Kreftene innen dette feltet 

er sterke og det gjelder å nytte muligheter 

som fi nnes. Det sentrale er uansett at kva-

litetskrav opprettholdes og den allmenne 

tilgangen er åpen, uansett samarbeidsrela-

sjoner. Og nettopp allmennhetens tilgang 

til digitale ressurser er fremdeles uavklart. 

Det er viktig at spørsmålet om publisering 

gis prioritet.

1.3 Utvikle nye digitale tjenester.
• Utviklingen innen IKT er rask, og mu-

lighetene som oppstår er ikke alltid så lett å 

forutse. Bibliotekene er aktive brukere av de 

nye IKT-verktøyene, men uten tilstrekkelig 

kraft til å utvikle dem på sine premisser. Det 

er svært viktig med en kreativ innfallsvinkel 

til dette og vi vil berømme utredninga for 

så tydelig å se dette. 

1.4 Videreutvikle biblioteket som 
læringsarena og læringsressurs.

• Fast samarbeid mellom bibliotek- og 

utdanningsmyndighetene på nasjonalt nivå 

må og bør etableres umiddelbart. Det er et 

viktig tiltak som det er positivt at utrednin-

gen foreslår.

• Bibliotekarer i høgskoler, universitet, 

videregående skoler og grunnskoler har i en 

årrekke jobbet systematisk med metoder 

og verktøy for opplæring og veiledning i 

informasjonskompetanse. Utfordringen 

ligger nå i stor grad hos utdanningsmyn-

dighetene slik at dette potensialet blir 

utnyttet ved obligatorisk integrering av 

informasjonskompetanse i det ordinære 

utdanningsløpet. Bibliotek- og utdan-

ningsmyndighetene på nasjonalt plan har 

dermed en helt konkret og viktig sak å ta 

fatt i når de etablerer sitt faste samarbeid. 

• BF ønsker konkrete tiltak for å styrke 

informasjonskompetansen hos den øvrige 

befolkningen. Dette skisserer utredningen 

i samlede mål for punkt 1.4, uten å følge 

opp med konkret tiltaksbeskrivelse. Vi vil 

derfor foreslå følgende tiltak: Egne midler 

til folkebibliotek for utvikling av kurstilbud, 

webveiledning og andre informasjons-

kompetanseoppbyggende tiltak rettet mot 

folkebibliotekenes brukere.

• Når det gjelder åpen digital publi-

Nasjonalbiblioteket

• Etablere forskningsprogram der abm-

området inngår

kommuner

• Iverksette et program for skolebibliote-

kutvikling

2.2 Videreutvikle det fysiske biblioteket

• Etablere et investeringsprogram for 

biblioteklokaler

• Utstyre alle bibliotek med trådløst høy-

hastighetsnett

2.3 Utvikle et brukerorientert og samar-

beidende Norgesbibliotek

• Etablere en transportordning for dis-

tribusjon av materiale mellom bibliotek i 

Norge

• Endre dagens biblioteklovgivning for å 

sikre samarbeidet i et nasjonalt bibliotek-

nettverk

• Styrke krav til skolebibliotektjenester i 

forskriften til opplæringsloven

• Gjøre Norgesbiblioteket kjent gjennom 

profi lering av innhold og tjenester

2.4 Utvikle redskaper og metoder til eva-

luering og kvalitetsheving av virksomheten 

i bibliotekene

• Utvikle verktøy og metoder for evaluering 

og kvalitetsheving av virksomheten i biblio-

tekene

3.1 Fornye den samlede kompetansen i bi-

blioteksektoren

• Etablere et kompetanseutviklingsprogram 

for å styrke Norgesbiblioteket og de konsoli-

derte bibliotekene

• Utvikle et hospiteringsprogram for biblio-

tekansatte

3.2 Støtte faglig utvikling og kunnskaps-

deling på tvers av og innenfor de ulike 

bibliotekfaglige områdene, og som abm-

samarbeid

• Opprette nettverksgrupper med deltakere 

fra ulike bibliotektyper med sikte på å utvi-

kle nye tjenester, nye arbeidsmetoder eller 

ny organisering

• Styrke og videreutvikle et kompetanse-

miljø for opphavsrett og personvern ved 
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sering, markerer Bibliotekreform 2014 en 

informasjonspolitisk strategi som har vår 

fulle tilslutning. Det operasjonelle målet 

kan fungere som en bremse på den galoppe-

rende utgiftsveksten som spesielt bibliotek 

innen akademia har med tidsskriftabon-

nement. Dersom myndighetene jobber for 

denne strategien også internasjonalt, kan 

dette få avgjørende betydning både for om-

fanget av publiseringsvirksomheten og for 

bibliotekenes mulighet til å formidle fors-

kning uten å knekke nakken økonomisk.

1.5 Videreutvikle kultur- og litteratur-
formidlingen i bibliotekene.

• Vi er positive til iverksetting av et 

program for litteraturformidling.

• Vi er positive til avsetting av nasjonale 

midler til produksjonsstøtte og litteratur-

formidling i Den kulturelle skolesekken 

(DKS) 

• Det er viktig at DKS og andre program 

for litteraturformidling koordineres

• Folkebibliotekenes rolle som lokal-

historiske sentra har et stort potensial. De 

besitter store mengder av både materiale og 

kompetanse. Vi ønsker den varslede hand-

lingsplanen på dette området velkommen.

• Innkjøpsordningene har i en årrekke 

vært sentrale kulturpolitiske tiltak. Selv 

om bibliotekene er mottakere av materiale 

som inngår i ordningene, er bibliotekfeltet 

ikke part i ordningen. Det er heller ikke 

for bibliotekene at ordningene er etablert. 

Vi vil derfor be om at innkjøpsordningene, 

før de styrkes og utvides, vurderes også på 

bibliotekenes premisser. Det er på tide at 

bibliotekene blir regnet som part når ord-

ningene utvikles videre 

1.6 Styrke bibliotekene som bidrags-
ytere til inkludering, integrering og 
kulturelt mangfold.

• Bibliotekene er kanskje den off ent-

lige samfunnsinstitusjonen som klarest 

representerer det nye fl erkulturelle norske 

samfunnet. Verdien av bibliotekene for 

mennesker som er i ferd med å fi nne sin 

plass i det mangfoldige Norge, viser seg hver 

dag i hundrevis av bibliotek landet over. Så 

store som utfordringene er på dette feltet, 

er det avgjørende at samfunnet styrker bi-

bliotekenes muligheter her. Støtte til forsøk 

med nye former for formidling er derfor 

ikke tilstrekkelig. I tillegg må Det fl erspråk-

lige bibliotek (DFB) styrkes som sentral 

ressurs på dette feltet. DFB har gjennom en 

årrekke opparbeidet spesialkompetanse på 

fagområdet litteratur til minoritetsspråk-

lige og representerer både gjennom sine 

samlinger, men ikke minst sin kompetanse, 

en essensiell ressurs på dette området. En 

styrking av DFB vil gi ringvirkninger utover 

hele det norske biblioteklandskap, og er et 

viktig tiltak dersom målet om å styrke bi-

bliotekene som bidragsytere til inkludering, 

integrering og kulturelt mangfold skal nås. 

I bibliotekene i Finnmark har man gjennom 

målrettet arbeid i en årrekke bygd opp spe-

sialkompetanse på samisk, fi nsk og russisk. 

Også her har staten et spesielt ansvar for å 

bidra til at dette kompetansefeltet innen 

vårt fl erkulturelle samfunn styrkes både 

med tanke på videre utvikling, formidling 

og kunnskapsdeling. 

1.7 Styrke bibliotektjenestene 
i fengslene. 

Dette er et godt dokumentert behov, 

er vel kjent for sentrale politiske miljø i 

mange år, og tiltaket forventes prioritert 

og iverksatt. 

2.1 Styrke og utvikle de organisatoriske 
enhetene i Norgesbiblioteket.

• Vi deler utredningens ønske om å 

styrke bibliotekene, og ser at dette er et 

særlig behov innen folkebibliotek. Den fore-

slåtte konsolideringa er en farbar vei å gå. 

Det fi nnes imidlertid også gode erfaringer 

med andre modeller for å styrke kompe-

tansen i mindre bibliotek. Nordhordlands-

modellen er et godt eksempel. Ved å sette 

opp kriterier bibliotekenes utvikling kan 

måles mot, vil man kunne avklare hva som 

er gode strategier for konsolidering. En av 

strategiene i planen er jo nettopp å utvikle 

redskaper og metoder til evaluering og 

kvalitetsheving av bibliotekenes virksom-

het. Dersom det viser seg at utredningas 

standardiserte modell for konsolidering 

gir det beste bibliotektilbudet og de mest 

fornøyde brukerne, så er grunnen lagt 

for en raskere utvikling i den retninga. 

Skulle det vise seg at andre modeller kan 

fungere like godt, bør disse implementeres 

Vi vil anbefale at det blir gitt rom for fl ere 

ulike organiseringsformer. 

• Et program for skolebibliotekutvik-

ling ønskes velkommen. Blant bibliotekene 

i Norge er skolebibliotekene de som er mest 

oversett av off entlige myndigheter. Her er 

det også viktig å få en reell evaluering av de 

mange kombinasjonsbibliotekene. Før det 

stimuleres til fl ere kombinasjonsbibliotek, 

bør det framskaff es kunnskap om hva som 

er suksesskriteriene for slike bibliotek. I 

mange kommuner mangler det fortsatt et 

systematisk og organisert samarbeid mel-

lom skole- og folkebibliotek. En koordine-

ring av all kommunal bibliotekvirksomhet 

i som sikrer bibliotekfaglig forankring vil 

være en god ressursutnytting som kommer 

brukerne til gode. 

2.2 Videreutvikle det fysiske 
biblioteket

• Bibliotekarforbundet ønsker at Bi-

bliotekreform 2014 suppleres med et helt 

nytt punkt under 2.2: Tiltak: Etablere 

en nasjonal støttetjeneste for utvikling 

av bibliotek som arena for arrangement. 

Beskrivelse: Framtidas bibliotek vil utvi-

kle seg i et vekselspill mellom digitale og 

fysiske tjenester, der sistnevnte ikke bare 

dreier seg om materiale som fi nnes til bruk 

og lån. Det vil være snakk om et spekter 

av arrangement, som gir noe annet og 

mer enn materialet alene kan gi, som gir 

samlingene aktualitet og relevans. Biblio-

tekene vil måtte planlegge virksomheten 

sin slik at samlingene og arrangementene 

spiller opp mot hverandre. Dette foregår 

i dag i form av foredrag, debattmøter, 

bokbad, forskningsdager, forfattertreff, 

politikerbenk, festivaler, teater, seniorsurf, 

konserter, osv. Utredninga forteller selv: 

”Nærmere en kvart million deltakere fant 

veien til folkebibliotekenes arrangementer 

i 2004. Det har vært en jevn økning i dette 

tallet fra 2001. For ulike aldersgrupper 

arrangeres det forfattermøter, festivaler, 

foredrag, debattmøter, teaterforestillinger 

og konserter, mye av dette enten i egne 

foredragssaler eller i bibliotekavdelingene. 

Mange av evenementene åpner for eller er 

basert på aktiv deltakelse fra publikum, 

for eksempel verkstedskvelder knyttet til 

skriving, drama, fi lmredigering eller bruk 

av dataverktøy” Det dynamiske forholdet 

mellom digitale og fysiske tjenester vises 

også tydelig i utredningas strategidel, der 

det heter: ”Den digitale dialogen kan sup-

pleres med lokale arrangementer i bibliote-

kene i form av utstillinger og debattmøter.” 

Arrangementene vil ofte ha et sterkt lokalt 

preg, og det er viktig. Men i arbeidet med å 

planlegge og gjennomføre arrangement, vil 

lokale bibliotek stå overfor likeartede utfor-

dringer 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 gjen-

nomføring. Bibliotekarforbundet foreslår 

at ABM-utvikling får ansvar for å etablere 

en egen nasjonal tjeneste, som del av egen 

virksomhet eller ved kjøp av tjenester ved 

annen institusjon, for å koordinere og ut-

vikle arrangement i bibliotek. 
• Investeringsprogram for biblioteklo-

kaler er et kjent virkemiddel fra tidligere, 

med svært god eff ekt. Lokale midler blir 

ofte utløst ved statlige tilskudd. 

• Trådløse høyhastighetsnett i alle nor-

ske bibliotek må være en realistisk målset-

ting langt tidligere enn utredninga foreslår, 

for eksempel i løpet av inneværende år. 

Dette kan bli et viktig markedsføringsar-

gument, i alle fall for en periode.

2.3 Utvikle et brukerorientert og 
samarbeidende Norgesbibliotek.

• En transportordning kan være gun-

stig, men bare hvis det er billig og eff ek-
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tivt. Ordinære posttjenester er for dyre, 

vi mener det er en mulighet at Staten som 

eier av Posten tilrettelegger for en nasjonal 

ordning med statlig fi nansiering. 

• Vi er positive til at det settes i gang 

arbeid med sikte på en ny biblioteklov i tråd 

med utredningens beskrivelse under dette 

tiltaket. 

• Endring av forskriften i opplærings-

loven er positivt. Tiltaket må innebære en 

nødvendig styrking av skolebibliotektjenes-

ten og et vern av elevenes rett til kvalifi serte 

bibliotektjenester forankret i skolens peda-

gogiske målsettinger.

• Lansering av Norgesbiblioteket som 

merkevare er et svært godt tiltak. Dette 

vil kreve en viss standardisering av de for-

ventningene som bibliotekene skal innfri, 

og spiller dermed bl.a. opp til kravene som 

stilles til bibliotekene i konsoliderings-

prosessen. Felles profi lering forutsetter at 

tjenestetilbudet har en viss forutsigbarhet 

og kvalitet. 

2.4 Utvikle redskaper og metoder til 
evaluering og kvalitetsheving av 
virksomheten i bibliotekene.

• Nye verktøy for evaluering og kvali-

tetsheving hilses med glede.

3.1 Fornye den samlede kompetansen i 
biblioteksektoren.

• BF er positive til Kompetanseutvi-

klingsprogrammet som må utformes i sam-

arbeid både med relevante forsknings- og 

utviklingsmiljø ved høgskoler og universi-

tet, og med de bibliotekansattes organisa-

sjoner. Vi ser at behovet for fagkompetanse 

i bibliotekene er økende, og at en gjen-

nomføring av Reform 2014 vil innebære et 

stort behov for kompetent, bibliotekfaglig 

personale i bibliotekene. Tiltaket må styrkes 

økonomisk for å gi ønsket eff ekt.

• Det foreslåtte hospiteringsprogram-

met bør vurderes ikke bare å gjelde opphold 

i utlandet, men også relevante hospiterings-

muligheter innenlands.

3.2 Støtte faglig utvikling og kunnskaps-
deling på tvers av og innenfor de ulike 
bibliotekfaglige områdene, og som 
abm-samarbeid.

• Vi er positive til å få opprettet faglige 

nettverksgrupper, og ser gjerne at ABM-

utvikling gis i oppdrag å få dette i stand. 

Det er imidlertid viktig å supplere dette 

med en samling og tilgjengeliggjøring av 

faglige ressurser på nettet. ABM-utvikling 

bør også sørge for å få etablert dette, men 

fl ere instanser kan være aktuelle for å følge 

det opp. 

• Vi er positive til kompetansemiljø for 

opphavsrett og personvern ved Nasjonalbi-

blioteket. 

• I perioden da vi hadde et bibliotek-

forskningsprogram i Norge, vokste kompe-

tansenivået i mange deler av bibliotekfeltet. 

Dette har gitt varige virkninger, men nå ser 

vi at det er behov for ny satsing på forskning. 

Det er viktig at et nytt program gir åpning 

for forskning i fl ere retninger innen biblio-

tekfeltet.

Avslutningsvis vil Bibliotekarforbundet 

understreke at det er av stor betydning for 

bibliotekene i Norge at tiltakene i Bibliote-

kreform 2014, inkludert de vi har skissert, 

settes ut i livet og omformes til konkret po-

litikk. Reform 2014 vil føre til en kraftig for-

bedring av tjenestetilbudet for befolkningen 

gjennom å sikre en bedre og bredere tilgang 

til informasjons-, kunnskaps- og kultur-

ressurser. Dette er av betydning for utdan-

ningsnivå, kunnskapstilfang, demokratisk 

deltakelse og livskvalitet for den enkelte. 

Det er selvsagt helt fundamentalt for en 

nasjon som vil satse på utdanning, kunn-

skap og kultur å ha et biblioteknettverk av 

høy kvalitet. Derfor er det et stort paradoks 

at ressurstilfanget i Norge i en årrekke har 

vært langt dårligere på bibliotekfeltet enn 

andre land i Norden. Bibliotekreform 2014 

er et helt nødvendig skritt i riktig retning.

Med vennlig hilsen

BIBLIOTEKARFORBUNDET

Monica Deildok

Forbundsleder

Bibliotekarforbundets fylkeslag i Sogn og 

Fjordane var samlet til årsmøte på Skei i 

Jølster 14. mars. 10 medlemmer møtte opp, 

noe som må regnes som brukbart for et lag 

med 31 medlemmer. I tillegg fi kk årsmøtet 

besøk av rådgiver Th or Bjarne Stadshaug 

fra BF-sekretariatet. 

Avtroppende fylkesleder Kasper Vejen 

kunne fortelle at styret i perioden hadde 

forhandla for ett medlem på kommunal 

sektor, og hadde hatt kontakt med BF 

sentralt i to personalsaker. Det var avholdt 

to styremøter. Et påtenkt medlemsmøte 

sist høst, ble i stedet til et samarbeid med 

fylkes biblioteket og NBF lokalt om ”Konfe-

ranse om Bibliotekreform 2014” på nyåret. 

Regnskap og budsjett var kurante saker 

for årsmøtet, mens aktivitetsplanen ble 

litt debattert. Det var ulike syn på hvordan 

fl ere kunne trekkes med på BFs ulike kurs 

for tillitsvalgte. Målet er 

uansett at medlemmer 

lokalt i fylket skal kunne 

steppe inn og forhandle 

for hverandre. I tillegg ba 

årsmøtet det nye fylkes-

styret vurdere oppretting 

av forhandlingsutvalg, 

noe dette fylket ikke har 

hatt før. 

Valget ga ny leder for 

BF i Sogn og Fjordane. 

Biblioteksjef Torill Berge 

i Gloppen ble valgt ti l 

fylkeslagsleder. Med seg i 

styret har hun bibliotek-

sjef Marie Dombestein i 

Førde og rådgiver Robert 

Haugen ved Sogn og Fjor-

dane fylkesbibliotek. •

Ny leder i Sogn og Fjordane BF

Ny leder i Sogn og Fjordane BF er Torill Berge. Her er hun fl ankert av 
styremedlemmene Robert Haugen og Marie Dombestein. (Foto: Erling 
Bergan)
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Kims spalte

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

Det er igjen på tide å sitere Shakespeare. Og 

selv om denne erklæringen de siste årene 

nærmest har blitt til en slags overfl ødig 

klisje, er det vanskelig å dy seg: ”something 

is rotten in the state of Denmark”. Nå gjelder 

det tilsynelatende ikke de sedvanlige, men 

akk så betimelige beskyldningene om ut-

bredt dansk rasisme ovenfor alt som ikke er 

”dansk” – ihvertfall ikke sånn på overfl aten 

– men danske politikeres salg av godt brukt 

ungdomshus til en kristen sekt som etter 

eget sigende ønsker å jage styggen sjøl ut 

av en bydel i København. Svært provokativ 

kampanjepolitikk, og en dårlig idé for å si 

det litt mildt. 

Og som bibliotekar blir jeg skikkelig 

forbanna og oppbrakt. Hva er det som skjer? 

Politikere og deler av en befolkning står 

åpent frem og ønsker til livs et selvdrevent, 

ikke-kommersielt og kulturelt bærekraftig 

møtested mitt i storbyens multikulturelle 

sentrum. De nærmest hater det. Det som 

er litt annerledes har nemlig spilt integra-

sjonsmessig fallitt og må innordnes. Religiøs 

overbevisning, politiske budskap eller gela-

tinbaserte hanekammer. Alt er ikke lenger 

forenelig med den tradisjonen som gjennom 

«tusinde» år har skapt (det liberale og gjest-

milde) Danmark av i dag. En dansk venninne 

har oppsummert denne mentaliteten ved 

ordtaket «hold kæft og drik din bajer». Og 

en slik mentalitet genererer selvsagt frustra-

sjon over tid.

Når denne artikkelen kommer på trykk 

har det gått en stund siden opptøyene i 

København, men jeg håper ungdommen 

på Nørrebro fi nner seg et nytt sted. At de 

fortsetter å kaste glør i øynene på pertentlige 

politikere, og at de ikke begynner å oppføre 

seg særlig mer ”ordentlig” til tross for lange 

og mange dager på glattcelle og de spor 

slikt måtte sette i unge sinn. Jeg håper også 

at danske bibliotekarer støtter dem i dette, 

fordi vi har felles samfunnsmessige interes-

ser. Åpenhet, mangfold og høylytt disku-

sjon, ikke ensretting og fl au underdanighet 

i forhold til hegemonisk tankegods vi ikke 

deler. Og så var det jo dette med alternative 

møtesteder.

Faren ved å sitere fra Hamlet i slike sam-

menhenger, er at sitatet lokaliserer proble-

met på en måte som gjør det lett å glemme 

at vi står ovenfor ganske like forhold i våre 

egne omgivelser. Vi har etterhvert også 

sterkt kritiserte asylfengsler i Norge for å 

si det på en annen måte. En norsk politiker 

sammenlignet dessuten nylig en markering 

utenfor den danske ambassaden i forbin-

delse med rivningen av Ungdomshuset, 

med raseringen av den norske ambassaden 

i Syria under striden rundt de såkalte Mu-

hammed-karikaturene! Ifølge politikerens 

partiprogram står heller ikke bibliotekene 

høyt i kurs. Jeg lar det være opp til andre å 

diskutere denne sammenhengen, men min-

ner om at politiske utspill før en valgkamp 

neppe rammer tilfeldig.

Biblioteket er mer enn et praksisfelt med 

bokutlån, tilgang til informasjon og rolle 

som fysisk møtested på agendaen. Biblio-

teket representerer en idé om noe som er 

tilgjengelig for alle, om en av fl ere mulige 

tilganger til et åpent og fritt samfunn. I en 

verden som forandrer seg og i omgivelser 

som har vanskeligheter med å forholde 

seg til det som er annerledes, er det viktig 

å tviholde på og holde fanen høyt for en 

slik idéer. 

Dette er den siste spalten som utgår fra 

undertegnede, jeg vil derfor benytte anled-

ningen til å takke for oppmerksomheten og 

ønske Bibliotekarens lesere en fantastisk 

vår. •

En god idé

Biblioteket representerer en idé om noe som er tilgjengelig for alle, om en 
av fl ere mulige tilganger til et åpent og fritt samfunn, skriver Kim Tallerås, 
som tar utgangspunkt i rivingen av ungdomshuset i Nørrebro.

Biblioteket er mer enn et praksisfelt med bokutlån, tilgang til informasjon og rolle som fysisk møtested på 
agendaen, skriver Kim Tallerås, med utgangspunkt i riving av ungdomshuset i København tidligere i vinter. 
(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)



Svikt i skoleboksalget
Skoleboksalget skulle få fart på forlagenes slunkne økonomi. 

Tall fra 2006 viser at det langt fra var tilfellet, skriver Klasse-

kampen. – Tallene for 2006 er mellom 50 og 120 millioner 

under forventet, sier administrerende direktør i Den norske 

Forleggerforening, Per Christian Opsahl, til avisa. 

I forbindelse med Kunnskapsløftet ble det laget nye 

lærebøker for alle klassetrinn. En rekke forlag satset stort, 

med store investeringer i nye læreverk og tilhørende dårlige 

regnskapstall for 2005, med forventninger om inntjening i 

2006. Bransjen ventet et løft i skoleboksalget på opp mot 120 

prosent i 2006. Men den faktiske økningen ble på rundt 70 

prosent, skriver avisa. •

Tegneserier for 650 millioner
Nordmenn kjøpte tegneserier for 650 millioner kroner i fj or. 

Donald Duck selger mest av alle, og er i en særklasse, med 

rundt 40 prosent av det totale tegneseriemarkedet. For fi re 

år siden kjøpte vi tegneserier for 550 millioner kroner, men 

mesteparten av økningen på 100 millioner kroner frem til 

2006 skyldes prisstigning, skriver Finansavisen. Markedet for 

tegneserier domineres fullstendig av Egmont Serieforlaget, 

som hadde en markedsandel på rundt 80 prosent i fj or. Blant 

annet byttet den norske suksessen Pondus fra Schibsted til 

Egmont fra nyttår. Det er ventet at Pondus vil omsette for 32 

millioner kroner i år, melder Dagens Næringsliv. •

Rekordsalg av bøker til utlandet
Eksporten av norsk litteratur er rekordstor. Cirka 540 uten-

landskontrakter ble inngått i 2006. Mest rift er det etter Jos-

tein Gaarder og Erlend Loes bøker. Salgsoversikter NORLA 

har fått fra norske forlag viser at mangeårig arbeid med å spre 

norsk litteratur til utlandet bærer frukter. 

NORLA er et statsstøttet informasjonskontor som ar-

beider med å promotere norsk litteratur. Siden kontoret ble 

opprettet i 1978, er mer enn 1500 bøker av norske forfattere 

kommet ut internasjonalt med støtte fra NORLA - som i år 

har et budsjett på 8,9 millioner kroner. 

For 11 av Josteins Gaarders bøker ble det i fj or inngått 26 

utenlandskontrakter. Andre forfattere som eksporterte mye i 

fj or var Ellinor Rafaelsen, Karin Fossum, Knut Hamsun, Lars 

Saabye Christensen, Herbjørg Wassmo, Ingvar Ambjørnsen, 

Per Petterson, Åsne Seierstad, Bjørn Sortland, Gunnar Staa-

lesen, Arne Svingen, Tormod Haugen og Tom Egeland. 

Norla samarbeider med Utenriksdepartementet, ambas-

sadene og forfatterorganisasjonene. UDs satsing på nord-

områdene har økt interessen for norsk litteratur i Russland 

og under kronprinsparets India-besøk i fj or høst ble Jostein 

Gaarders roman om ”Appelsinpiken” lansert på hindi. – Flere 

norske bøker som Per Pettersons ”Ut å stjæle hester” og Lars 

Saabye Christensens roman ”Herman” skal utgis på hindi, et 

språk som snakkes av 700-900 millioner mennesker, forteller 

NORLA-direktør Gina Winje til VG. •

Et intuitivt brukergrensesnitt
Mikromarc 3 har et helt nytt og behagelig bruker-
grensesnitt som gjør det svært enkelt å forstå. 
Den pedagogisk riktige oppbygningen leder deg 
gjennom de ulike funksjonene på en intuitiv og 
ukomplisert måte – nesten som om systemet selv 
aner hva du ønsker eller hvor du vil gå.
Du vil bli overrasket over hvor enkelt det er å sette 
opp din egen webside, gjøre endringer, legge til og 
ta ut informasjon – alt i ett enkelt bilde!

Dette er bare en av de store fordelene med 
Mikromarc 3. Ta kontakt med oss, så forteller vi deg 
gjerne om alle de andre!

www.bibits.no • Tlf.: 22 08 98 97
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Mikromarc 3 
leser tankene 
dine ...

Mikromarc 3 
er veloppdragen, 

trofast og ekstremt 
hjelpsom… 

Bibliotekenes 
beste venn!
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Kva skal vi eigentleg med folkebibliotek? 

Kan vi ikkje berre stenge dørene inn til 

desse forelda institusjonane, på same vis 

som Posten har gjort med utallige post-

kontor omkring i kongeriket? Informasjon 

er ikkje lenger eit knappheitsgode, må vite, 

og då kan vi heller sitje i stova eller ved 

kjøkenbordet å lyse opp i staden for å ta den 

tunge vegen til folkebiblioteket vårt. Det 

er assisterande nasjonalbibliotekar Roger 

Jøsevold som er så venleg å informere oss 

om dette i første nummeret av NB21, tids-

skriftet til Nasjonalbiblioteket. 

Vi er på veg inn i eit ”informasjonsover-

fl odssamfunn”, skriv han, og denne fl aumen 

tar med seg dei fysiske biblioteka og deira 

oppgåver. Og den vidunderlege nye verda 

sluttar ikkje med dette, seier Jøsevold, neidå 

slett ikkje, sjølv om folkebiblioteka og deira 

nasjonale føresette strittar i mot framsteget 

gjennom reformforslag og lokale styres-

makter til og med somme stadar opnar nye 

fi lialar der fl odbølgja frå all informasjonen 

enno ikkje har nådd fram. Men berre vent, 

folkebiblioteket er ikkje på noko vis på trygg 

grunn, reform som sikrar ”...bibliotekaren et 

sted å være” eller ei, opplyser assisterande 

nasjonalbibliotekar Jøsevold. Ja, tenkje 

seg til, folkebiblioteket som møteplass for 

menneske som til og med har kjøt og blod 

under huda, for ikkje å snakke om ei sjel, nei 

slikt må vi få slutt på - no gjeld den digitale 

kvardag. Lat fl aumen av bitar frå 0 og 1 

vaske over ”minikulturhus” med overfl ødige 

folkebibliotek og andre museumsgjenstan-

dar i, desse ”forretningsområd[a]” er ikkje 

salgbare i 2007, berre så det er sagt. Skal 

folkebiblioteka overleve må dei, rådgjev 

Roger Jøsevold, ta det nye språket på alvor 

og konsentrere seg om å sortere, prioritere, 

rangere og fremje kunnskap om kritisk 

kjeldebruk. 

Slapp av, sjølvsagt har, er og blir biblio-

tekarane kjeldekritiske. Men det endar ikkje 

her: Jammen skal folkebiblioteka i framtida 

slutte å leggje til rette for at alle som bur i 

landet skal få fri tilgang til kunnskap, opp-

lysing og litteratur. Nei, slike ting kan folk 

få frå kjøkenbordet gjennom ”YouTube” 

og ”Google”. Borgarane kan ikkje forvente 

at biblioteka, i kvar kommune til og med, 

skal leggje rette for at innbyggjarane skal 

bli opplyst og soleis kan delta i ordskiftet 

i det off entlege rom med ytringar og ven-

dingar som er basert på kunnskap, innsikt 

og erfaring. Nei, kan du ikkje gjere greie 

for ei sak gjennom å innhente opplysingar 

i ein blogg får du like så godt klare deg utan 

deltaking i off entlegheita. Og gjer i 2007 og 

framover vel i å halde deg til ”Sesam” når 

du skal oppleve eit eventyr, folkebiblioteka 

har nok med å halde bokhyllene tørre for 

samfunnet sitt overfl od av informasjon, 

forteljingar frå ”Tusen og en natt”  og 

smalare bøker enn som så kan du fi nne i eit 

postkontor nær deg. 

Folkebiblioteka si rolle i å motverke at 

digitale skilje får spreie seg i Noreg er ikkje 

noko å bry seg om, slike bagatellar kan vi 

overlate til det lokale postkontoret, ein 

institusjon Roger Jøsevold rosar så smukt 

av di det er ope heilt til klokka 21.00. Post-

kontoret i heimbygda mi var ein stad der det 

alltid var folk å møte, husmødre, pensjonis-

tar, fi skarar, lærarar, bønder, mekanikarar, 

alle måtte på posten for å hente avisa, sende 

brev og pakkar, og samstundes traff  ein 

folk å prate med som ein elles ikkje møtte. 

Folkebiblioteket i bygda eg vaks opp var lo-

kalisert i lokala til eit handelslag. Der spelte 

vi ungane mange slags spel, las teikneseriar, 

prata og lånte med oss spanande bøker. 

Kva har skjedd med desse møteplassane? 

Jau, riktig, alle er borte. Nedlagde. First we 

take the local shop, then we take the postof-

fi ce.. og til sist fi lialen til folkebiblioteket. 

Ha det bra, vi møtast i cyberspace!  No er 

berre lokalbutikken att, til og med skulen 

er rasjonalisert bort. Pensjonisten, bonden, 

fiskaren og bornet treffast ikkje så ofte 

lenger, dei ser ikkje kvarandre i augo, ler 

og sukkar ikkje om små og store hendingar 

lenger ved tilfeldige treff , samtalane har tatt 

ei ny vending. 

Folkebiblioteket er død, leve folkebi-

blioteket! •

DE
BA

TT

TEKST •  Robert Haugen
  Rådgjevar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Before the Flood 

• ”Kampen for tilværelsen : skal det 

være noe mer før vi stenger?” sto i første 

utgave av Nasjonalbibliotekets nye maga-

sin NB21 (nr. 1, 2007, s. 10-11).

• Artikkelen er skrevet av assiste-

rende nasjonalbibliotekar Roger Jøse-

vold.

• I artikkelen står det bl.a.: ”Når 

bibliotekene tømmes for de tradisjo-

nelle primæroppgavene, søker de nye 

oppgaver for å sikre sin eksistens. Dette 

fl ytter fokuset over på struktur og dreier 

bibliotekpolitikken i retning av ulike 

aktiviteter under parolen ”sikre biblio-

tekaren et sted å være”.”

• Det står også: ”For femten år siden 

prøvde man å bevare posthusstrukturen 

ved å legge andre offentlige tjenester 

til skrankene uten at det lyktes å redde 

strukturen.”

• Og nådestøtet mot Bibliotekreform 

2014 lyder slik: ”I dette perspektivet 

fremstår bibliotekutredningens antyd-

ninger om revisjon av bibliotekloven 

og konsolidering av strukturen som et 

midlertidig pusterom i en strategisk 

retrett.” •

Kampen for tilværelsen
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Å ringe Xtra personell er den raskeste og enkleste 
måten å få tak i  dyktige medarbeidere på.

Oslo • Drammen • Tønsberg • Porsgrunn • Kristiansand
Stavanger • Bergen • Trondheim

Tlf: 02360

xtra.no

tra_ann_2006_bibtekaren.indd 4 2/14/07 10:27:45 A

Ledige stillinger på 
BFs nettsted

I vinter startet vi en ny tjeneste 
for bibliotekarer i Norge. På vårt 
nettsted www.bibforb.no fi nner du 
nå en jevnlig oppdatert liste over 
ledige stillinger for bibliotekarer. 
Vi følger med på det som lyses ut 
og får med oss det meste. Et fi nt 
nettsted å følge med på når du 
avslutter bibliotekarutdanninga og 
skal ut i jobb. Men også biblioteka-
rer som vurderer å skifte beite kan 
ha glede av å følge med. 
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ARENDAL KOMMUNE

Arendal kommune er fylkeshovedstad i Aust-Agder med ca. 40.000 innbyggere. Skjærgården og
friluftsområdene gir unike opplevelses- og rekreasjonsmuligheter  både på sjø og land.
Byen har et bredt og rikt skole- og kulturtilbud.
Biblioteket er moderne, har 18 årsverk og et høyt aktivitetsnivå.
Arendal bibliotek er en egen resultatenhet i kommunen.

AVDELINGSLEDER
VOKSNE/UNGDOM

Ved Arendal bibliotek er det fra 01.06.2007 ledig 100 % stilling som avdelingsleder ved voksen-/ungdomsavdeling.
Avdelingslederen vil ha ansvar for avdelingens faglige tilbud og utvikling , prosjekter, samarbeid med organisasjoner,
o.a.

Avdelingslederen deltar i bibliotekets lederteam.
Kvelds- og lørdagsvakter inngår i stillingen.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
Bibliotekfaglig utdanning ( eksamen fra HIO, avd. for journalistikk, bibliotek-

  og informasjonsfag, eller tilsvarende utdanning
Det er ønskelig at søkeren er kreativ og utadvendt  med ønske om å videreføre biblioteket som en synlig og
aktiv aktør i miljøet og har evne til lag-/samarbeid . 

Vi tilbyr en utfordrende og spennende jobb i et godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 22.april 2007
Kontaktperson: Guri Erlandsen
Tlf:. 37 01 39 17 
E-post adresse: guri.erlandsen@arendal.kommune.no

Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema. Se www.arendal.kommune.no

Tall for medlemsutviklingen i YS i fj or foreligger nå. De siste års til-

sig av nye medlemmer fortsetter, og hovedorganisasjonen ”la på seg” 

4 768 i løpet av 2006. Totalt antall medlemmer er nå 206 361.

De 23 YS-forbundene rapporterer en brutto vekst på til sammen 

4 768 medlemmer. Også tallet på kontingentbetalende økte i perio-

den, nærmere bestemt med 2121. Hovedorganisasjonens 206 361 

medlemmer er fordelt på 23 forbund i alle sektorer i arbeidslivet. 

- Det er hyggelig å slå fast at den jevne veksten vi har hatt de 

siste årene fortsetter, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. – YS har 

like mange medlemmer i privat som i off entlig sektor, og vi har 

en god bredde i sammensetningen av medlemmer. Det gir YS den 

representativitet som en hovedorganisasjon skal ha, sier han. 

I vinter spurte Norsk Gallup et tverrsnitt av voksne nordmenn 

hvor viktig det er at fagforbund er uavhengig av politiske partier. 

- Nesten tre av fi re anser den partipolitiske uavhengigheten som 

viktig. Det betyr at våre forbund er grunnlagt på prinsipper som 

er alminnelig akseptert i befolkningen, sier han.

- Det er ikke sant at prosenten av organiserte i arbeidslivet er på 

vei nedover. Den holder seg stabil, men med en svak oppadgående 

tendens. Det gir fagbevegelsen styrke, både overfor arbeidsgiver og 

i kontakten med myndighetene, fastslår Kvalheim.

- Trass i gode tider, ser vi mange tegn på at arbeidslivet blir 

tøff ere. Ikke minst i sektorer som er i og har vært gjennom tøff e 

omstillinger og nedskjæringer. Det er klart at alle som blir berørt 

av dette har behov for det faglige arbeidet som skjer gjennom en 

hovedorganisasjon og den bistanden dyktige tillitsvalgte kan gi, 

sier YS-lederen. •

Den jevne veksten i YS fortsetter
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Foryngelse i 
arbeidslivet
Sveriges aldrende befolkning leder paradok-

salt nok til en foryngelse i arbeidsmarkedet. 

Det svenske Institutet för Framtidsstudier 

slår fast at den yrkesaktive befolkningen 

i Sverige ikke vil forandres det nærmeste 

tiåret. Årsaken er at antall personer i gruppa 

de kaller ”babyboomerne” – og barna deres 

– er like stort. Like mange vil tre ut av yrkes-

aktivitet som det vil komme nye yrkesaktive 

inn på arbeidsmarket, hevder instituttet. 

Babyboomerne er betegnelsen på de store 

fødselskullene fra 40/50-tallet. De vil om 

noen år forlate arbeidsmarkedet som pen-

sjonister, samtidig som deres barn nærmer 

seg slutten av sine studier og er klare for å 

etablere seg på arbeidsmarkedet. 

Forskningsleder ved Institutet for 

Framtidsstudier, Thomas Lindh, under-

streker imidlertid betydningen av politisk 

handling for å forberede seg på en aldrende 

befolkning på lang sikt, skriver Senter for 

seniorpolitikk. Lindh påpeker at proble-

mene langt fra er den katastrofen som 

manes fram i mediene, men at de likefullt 

må tas på alvor. 

- I Norge er nok pusterommet snart 

over. Antallet norske eldre har vært temme-

lig stabilt fra 1990, og det vil vare til omtrent 

til 2010. Dette har med lave fødselstall 

i mellomkrigstiden å gjøre. Nå opplever 

svenskene etter alt å dømme et kortere 

pusterom enn det vi har hatt, sier Lars 

Østby, befolkningsforsker hos Statistisk 

Sentralbyrå (SSB). Han understreker likevel 

at hovedutfordringen står fast: Antallet over 

67 år vil dobles de neste 50 årene. 

SSB-forskeren viser også til at fra 1950 

til 2000 ble antallet yrkesaktive per pen-

sjonist redusert med 40 prosent, fra 7,5 til 

4,4. Tilsvarende, påpeker Østby, vil antal-

let hoder og hender i arbeid per pensjonist 

reduseres med om lag 40 prosent de neste 

50 årene. •
Mer enn 195 millioner mennesker var i 

fj or registrert som helt arbeidsledige på 

verdensbasis. Dette utgjør i snitt 6,3 prosent 

av den globale arbeidsstyrken i følge en 

rapport fra ILO, FNs arbeidslivsorganisa-

sjon. Det paradoksale er at den registrerte 

arbeidsledigheten var omtrent like høy 

som året før, og nivået har aldri vært høy-

ere. Dette skjer samtidig som det aldri har 

vært fl ere sysselsatt i verden. Ifølge ILOs 

generalsekretær Juan Somavia har den 

sterke økonomiske veksten i de siste fem 

årene hatt liten eff ekt for å redusere antal-

let fattige, og framgang kan spores bare i 

noen få land.

- Den sterke, globale økonomiske vek-

sten de siste årene har bare i liten grad 

redusert tallet på arbeidere som lever med 

sine familier i fattigdom, og dette har bare 

skjedd i en håndfull land. Veksten har ikke 

bidratt til å redusere arbeidsledigheten. 

Selv med en fortsatt sterk økonomisk vekst i 

2007 er det stor bekymring for at utsiktene 

til å skape nye anstendige arbeidsplasser og 

redusere antallet fattige arbeidere ikke slår 

til i inneværende år, sier ILOs generaldirek-

tør Juan Somavia.

Arbeidsledigheten rammer de unge 

hardest. Mer enn 86 millioner av de regis-

trerte arbeidsledige i 2006 var under 24 år. 

44 prosent av alle ledige i verden er i alderen 

15 til 24 år. ILO viser også til at forskjellene 

mellom kjønnene består. I fjor var 48,9 

prosent av kvinner over 15 år i jobb, mens 

andelen sysselsatte blant menn over 15 år 

var 74 prosent. •

Verdens arbeidsløshet er rekordhøy

Nye klubbstyrer
BF-medlemmene ved Fredrikstad bibliotek 

har gjenvalgt sitt klubbstyre for ett år til. 

Anne Woje er tillitsvalgt for BF-erne, mens 

Kirsti Knutsen og Liv Eldal er styremedlem-

mer i klubbstyret.

Ved Drammen bibliotek avholdt BF-

medlemmene valgmøte 14. februar, og 

valgte der Cecilie Bruun som sin tillits-

valgte, med Gro Anita Roen som vara. 

Maren Frøskeland trer inn for Gro Anita 

under hennes permisjon. Til klubbstyret 

ble ovennevnte valgt sammen med Inger 

Bergan Mortensen og Anne Katrine Lan-

geland. •
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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
#37  Barn og unges meninger om museum

#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

#31 Bibliotekreform 2014 – del II: Norgesbiblioteket 

– nettverk for kunnskap og kultur

#30 Bibliotekreform 2014 – del I: strategier og tiltak

barn og unges
#37

bbararbar
red: merethe frøyland og kirsten røvig håberg 

meninger om museer2005
statistikk for bibliotek
og museum

#36



38  |  Bibliotekaren 4/2007

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 4/2007 | 39

Finnmark
Mari Lundevall
Høgskolen i Finnmark
Telefon: 78 42 78 18
E-post: mari.lundevall@hifm.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
Ingrid Ericson
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon: 73 55 97 44
Epost: ingrid.ericson@hist.no

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
Torill Berge
Gloppen folkebibliotek
Telefon: 57 86 62 32
Epost: torill.berge@gloppen.kommune.no

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

Rogaland
Gro Haugastuen
Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus
Telefon: 51 50 79 81
Epost: gro.f.haugastuen@stavanger-kulturhus.no

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 med skrekkblandet fryd jeg er vitne til 

Nasjonalbibliotekets oppførsel i det off ent-

lige rom for tida. Altså: Både skrekk og fryd. 

La meg ta fryden først.

Det er imponerende å se en institusjon 

fange medienes interesse slik Nasjonal-

biblioteket gjør for tida. Noe så trivielt som 

at gata de holder til i skifter navn, får nasjo-

nalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein gjort 

til en event som pressa interesserer seg for. 

Da Drammensveien 42 ble til Henrik Ibsens 

gate 110, markerte byrådsleder Erling Lae 

adresseendringen ved avduking av det nye 

søyleskiltet foran hovedinngangen. 

Det er imponerende å se Nasjonalbiblio-

teket sørge for velfortjent pressedekning da 

de presenterte kjøpet av ”Liber chronicarum 

cum fi guris et imaginibus” av Hartmann 

Schedel. Kulturminister Trond Giske, med 

hvite hansker for anledningen, bladde andek-

tig i denne sjeldne Nürnberg-krøniken. 

Det er imponerende å se Nasjonalbi-

bliotekets digitaliseringsplan lansert, med 

følgende konklusjon: ”I årene som kommer 

blir alt digitalisert og søkbart på internett.” 

Her satser man på å etablere seg i den papir-

løse Europa-toppen.  

Det er imponerende å se hvilken gjen-

nomslagskraft Nasjonalbiblioteket har 

overfor Kultur- og kirkedepartementet. Der 

andre store nasjonale satsinger må se det 

ene skuff ende statsbudsjett etter det andre 

passere revy, kan Nasjonalbibliotekaren 

notere seg for betydelig gjennomslag for 

sine satsinger. I bibliotekutredninga er de 

dessuten begunstiget med en betydelig andel 

av de foreslåtte satsingsmidlene i perioden 

fram til 2014. 

Det er også imponerende å se en nasjonal-

bibliotekar som er høyt og lavt for å profi lere 

Nasjonalbiblioteket og dets aktiviteter. 

Mange andre ledere i bransjen vår burde 

lære ett og annet her.  

Men fryden over Nasjonalbiblioteket er 

altså skrekkblandet. En så stor aktør må vi 

verken behandle med destruktiv jantelov 

eller nesegrus beundring. Kritikerne må 

melde seg, og Nasjonalbiblioteket må åpne 

seg for en kritisk debatt.

For det er ikke bra når NBs informasjons-

direktør Tonje Grave forrige måned arrogant 

føyser vekk et kritisk innlegg på postlista 

biblioteknorge@nb.no. Høgskolelektor Unni 

Knutsen ved Høgskolen i Oslo ba om svar på 

noen spørsmål angående Nasjonalbibliote-

kets overgang fra NORMARC til MARC 21. 

NBs representant svarer med å presisere at 

”konkrete henvendelser og spørsmål til Na-

sjonalbiblioteket må sendes til oss direkte i 

tråd med god forvaltningsskikk og for å sikre 

god saksbehandling”. Forhenværende NBF-

leder Frode Bakken kommenterer dette slik: 

”Jeg blir nesten målløs over informasjonsdi-

rektør Tonje Graves meningsytring - men 

klarer å få fram: Pinlig og latterlig”. 

Det er heller ikke bra når assisterende na-

sjonalbibliotekar Roger Jøsevold i Nasjonal-

bibliotekets nye magasin NB21 skriver: ”Når 

bibliotekene tømmes for de tradisjonelle pri-

mæroppgavene, søker de nye oppgaver for å 

sikre sin eksistens. Dette fl ytter fokuset over 

på struktur og dreier bibliotekpolitikken i 

retning av ulike aktiviteter under parolen 

”sikre bibliotekaren et sted å være”.” Jøsevold 

må gjerne mene dette, plumt som det er. 

Men det er problematisk at han, med den 

gjennomslagskraft Nasjonalbiblioteket har 

i departementet for tida, bringer slik banal 

populisme til torgs. For Giske lytter for tida 

trolig mer til Jøsevold og Skarstein, enn til 

Hustad og Deildok? Og da kan Nasjonal-

biblioteket måtte ta det tungt på sin kappe 

om hele bibliotekreformen ender i en skuff . 

Det er ikke bra med den avstanden som er 

skapt mellom Nasjonalbiblioteket og r esten 

av bibliotekbransjen. Det kan virke som 

ledelsen i Nasjonalbiblioteket ser sin egen 

virksomhet som usedvanlig historisk viktig 

og med et helt annet framtidspotensiale enn 

de andre aktørene i bransjen. Kanskje de har 

blitt blendet av omtalen de har fått i bibliotek-

utredninga: ”Nasjonalbiblioteket (NB) er den 

største og viktigste institusjonelle aktøren i 

det norske biblioteklandskapet, både i kraft 

av de operative og forvaltningsmessige 

funksjonene institusjonen har direkte ansvar 

for, og som den sentrale ressursenheten for 

resten av biblioteksystemet.” 

Da er det grunn til å minne om det 

voldsomme aktivitetsnivået i norske folke-

bibliotek, skolebibliotek, høgskolebibliotek, 

universitetsbibliotek og andre fagbibliotek. 

Det drives utlån, veiledning, formidling, 

osv. i et omfang og en bredde som kan 

få Nasjonalbiblioteket til å virke som en 

pompøs ubetydelighet på Oslos vestkant 

og i en nedlagt jernverksby nordpå. Noe de 

defi nitivt ikke er. 

Men de må skjerpe seg i omgangen med 

egen bransje, for å unngå et slikt preg. 

Skrekk og fryd med Nasjonalbiblioteket

”Hvis man bygger et hovedbi-

biliotek her med bokmagasin nede 

under bakken, vil det også ligge under 

havnivå. Dermed vil det være svært 

sårbart hvis det kommer en skikkelig 

springfl o, som jo skjer med jevne mel-

lomrom.”

Leder for kulturvernkomitéen Blue Shield, 
Leif Pareli, er bekymret for nasjonalskattene 
i forbindelse med fl yttingen av Deichmanske 
hovedbibliotek til vestbanetomten, skriver 
NRK på sine nettsider.

Lise Mjøs fra kultur- og idrettsetaten i Oslo 
kan imidelertid berolige: 

”Vi kan for eksempel plassere dette 

materialet høyere opp i etasjene. Dette 

er noe vi har tenkt på og som vi vil ta 

med videre i planleggingsprosessen.” 

Fra ansatte på Deichman, som lider under 
kommuneadministrasjonens evig sendrektige 
planlegging av nytt hovedbibliotek, har vi fått 
følgende (anonyme) kommentar: 

”Bedre å drukne på Vestbanen enn 

å bli hengende på Hammersborg.”


