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Med gammel identitet på nye markeder

- Hvorfor denne jakten på en identitet som kan vare livet 
ut? Vi går da inn og ut av identiteter hele tiden, spurte 
Knut Oterholm under bibliotekarstudentenes seminar om 
vår profesjons identitet på Chateau Neuf i Oslo. 
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Dagbladet trykket mandag 21. mai i 

dag en artikkel om lønnsutviklingen 

for en rekke yrkesgrupper, under 

tittelen: ”Kvinnene er vinnerne”. 

Samme dag kommenterte jeg denne 

artikkelen på Biblioteknorge.no, 

som sikkert mange så. I artikkelen 

fremgår det nemlig tydelig at biblio-

tekarer er de siste års store lønnvin-

nere. Dagbladet tok utgangspunkt i 

inntektstall for fjoråret i offentlig og 

privat sektor. Bibliotekarene kom-

mer ut med 8,5% lønnsøkning fra 

2005 til 2006. Den gjennomsnittlige 

lønnsvekst for alle yrkesgrupper er 

på i underkant av 5 %. Vi ligger altså 

godt over 3,5 % over gjennomsnittlig 

lønnsvekst. 

Dette er naturligvis ingen over-

raskelse for Bibliotekarens lesere 

som i forrige nummer kunne lese 

seg fram til samme tall. Oppslaget 

i Dagbladet gir imidlertid noen ef-

fekter utover det at tallene kommer 

fram og settes i sammenheng. I 

kjølvannet av et slikt oppslag ser jeg 

både positive og negative konsekven-

ser. En klar negativ konsekvens er at 

det kan bli ekstra krevende å gå inn 

i nye runder med lønnsforhandlin-

ger, både sentralt og lokalt, når hele 

landet har sett at vi fremheves som 

lønnsvinnere. De positive effektene 

av et slikt oppslag er f lere. 

Det er positivt for bibliotekarpro-

fesjonens kollektive selvfølelse at vi 

blir fremhevet som vinnere, noe vi 

ellers ikke er altfor vante med. Videre 

er det er positivt for rekrutteringen 

til yrket at bibliotekarer omtales 

som lønnsvinnende. For alle oss i 

Bibliotekarforbundet er det dessuten 

godt å se at arbeidet med lønns- og 

tariffpolitikk gir resultater! Det bør 

vi tillate oss å nyte, og dvele litt ved. 

I tre minutter synes jeg vi skal tillate 

oss det. Men ikke mer. For oppslaget 

gir oss utfordringer som vi møter 

allerede til høsten. Og – det gir oss 

argumenter.

På Dagbladets liste over stillings-

betegnelser (for det er EGENTLIG 

stillingsbetegnelser avisen har listet 

opp, og ikke yrkesgrupper) er både 

bibliotekarer og spesialbibliotekarer 

tatt med. I disse stillingskategoriene 

finner vi bibliotekarer. Her ser vi at 

bibliotekarene har en lønnsutvikling 

på 8,5 %, mens Spesialbibliotekarene 

har 5,1% lønnsutvikling fra 2005 til 

2006. En god del lavere lønnsutvik-

ling for spesialbibliotekarene altså. 

Dette gir Spesialbibliotekarene ar-

gumenter å bruke i forhold til lønns-

relasjonen til bibliotekarer.

Øvrige stillingskategorier i Dag-

bladets oversikt hvor man finner bi-

bliotekarer er under avdelingsledere 

i kommunen, kommunale ledere, 

konsulenter og rådgivere. I disse 

stillingskategoriene ”blander” imid-

lertid bibliotekarene seg med andre 

yrkesgrupper, og dermed er det umu-

lig å se hvordan bibliotekarene kom-

mer ut innen stillingskategorien.

Artikkelen i mai-nummeret av 

Bibliotekaren går nærmere inn på 

lønnsutviklingen i de stillingskate-

goriene som kommunale bibliotek-

sjefer sorterer inn under, 8451 og 

9451 – og tallene for disse spesifikke 

stillingskodene er henholdsvis 5,5% 

og 5,8%. Men altså: Her er alle an-

satte i stillingskoden tatt med, ikke 

bare biblioteksjefene, dermed gir det 

ikke en total oversikt over utviklin-

gen, men det gir en pekepinn. Ledere 

i begge disse stillingskodene bør der-

med også ha argumenter i forhold til 

lønnsrelasjonen til bibliotekarer. 

8,5 % er et høyt tall. Det er imid-

lertid viktig å minne om at prosent-

vis økning forteller historien om 

differansen. Det betyr at når biblio-

tekarer kommer så godt ut, er det 

IKKE fordi at bibliotekarer nå tjener 

svimlende godt. Det er fordi biblio-

tekarer tjente dårlig, og nå endelig 

har fått kompensert for noe av det 

lønnsmessige etterslepet i forhold til 

andre yrkesgrupper. 
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Fra:  bf@bibforb.no

Ferielovens §5 (1) sier: ”Arbeidsgiver 

skal sørge for at arbeidstaker gis ferie-

fritid på 25 virkedager hvert ferieår.”  

Det vil si at du har rett på å få 5 

ukers ferie i løpet av et år. NB! De 

som fyller 60 år innen 1. september 

i ferieåret har i tillegg rett på en 

ekstra uke.

 Det gis likevel et unntak hvis en 

vil ha kortere ferie (og ikke overfører 

ferie til året etter):

Ferielovens §5 (6) Arbeidstaker 
uten full opptjening:

 ”Arbeidstaker kan kreve å få fe-

riefritid etter bestemmelsene ovenfor 

uavhengig av opptjeningen av ferie-

penger. Arbeidstaker kan motsette 

seg avvikling av feriefritid og even-

tuell tilleggsfritid i den utstrekning 

feriepengene ikke dekker lønnsbort-

fallet under feriefraværet.” 

Dette innebærer at hvis du har 

gått en del opp i lønn, slik at feriepen-

gene du fi kk dekker mindre enn din 

nye lønn i den nye jobben, så kan du 

søke om redusert ferie. Du må huske 

at det da vil gjelde for hele året, så 

tenk også gjennom om du trenger fri 

til jul eller andre tidspunkt.

I en del kommuner og fylkes-

kommuner brukes et eget skjema for 

redusert ferieavvikling som må fylles 

ut for den arbeidstakeren det gjelder. 

Det skal godkjennes av nærmeste 

leder før det sendes lønns-/personal-

avdelingen. 

Du fi nner den fulle lovteksten på 

Til:  bf@bibforb.no
Emne:  Ferie, feriepenger og 
 skifte av jobb

Jeg skiftet jobb 1. januar i år. Nå 

lurer jeg på om jeg må ta ut alle 5 

ukene med ferie i år, eller om jeg kan 

BF-sekretariatet svarer

nøye meg med for eksempel 3? Jeg 

fi kk utbetalt feriepenger fra forrige 

arbeidsgiver da jeg sluttet, men så er 

det det med å spare da… Det er ikke 

så mye igjen, og jeg har skjønt at jeg 

vil bli trukket i lønn for den ferien jeg 

tar ut i år. MÅ jeg ha 5 ukers ferie?

www.lovdata.no og kommentarer 

på www.arbeidstilsynet.no hvis 

du vil vite mer.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Bibliotekarforbundet

Hanne Brunborg

Det er ferielovens §5 som gir arbeidsta-
kere rett til 5 ukers ferie i løpet av et år. 
De over 60 år har rett på en ekstra uke.

Tron Øgrims død 

forrige måned er 

et tap også for bi-

bliotekarene. I en 

nekrolog på blog-

gen sin, skriver 

Thomas Brev i k 

blant annet at han 

”var en aktiv kom-

mentator og alltid 

opptatt av hvordan 

informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi kunne brukes til 

å fremme demokrati og rettferdighet”. 

Tron Øgrim sto for oppsummeringen av 

den første ”Digital og Sosial”-konferansen 

i 2004. ”Det er et argument mot fattigdom, 

men ikke et argument mot internett at ulik 

fordeling i verden gjør at mange er utestengt 

fra nettet”, sa han blant annet. 

Det var relasjonene mellom informa-

sjonsteknologi og samfunnsmessige forhold 

som i mange år hadde fanget hans interesse, 

og som gjorde at så mange også i vår bransje 

ble interessert i ham. Anders Ericson kom-

menterer på bloggen til Th omas Brevik: 

”Tron var en stor bibliotekvenn. Han sto på 

barrikadene for biblioteket - også - straks du 

ga ham det minste hint. Når han nå plutse-

lig er vekke er det én ting å si: Det fi ns ingen 

grunn til å spare seg!”

Tron Øgrim var Norges kanskje første 

blogger, da han i 1996 begynte å legge sine 

egne tekster og kommentarer ut på sitt 

eget nettsted, kalt ”Under en stein i sko-

gen. I karakteristisk stil skrev han første 

gang: ”Jeg er et ekorn! Jeg har fi nni et høl, 

der jeg putter inn det jeg har skrivi om 

data og FRAMTIDA, SKOLE, POLITIKK, 

ØKONOMI, KUNST og ALT MULIG! 

Datarevolusjonen handler nemlig IKKE 

mest om KASSER&KABEL, men om MEN-

NESKER.”

Tron Øgrims nettsted (www.steinen.

net) er nå restaurert og vil bevares for et-

tertida. •

Bibliotekvennen Tron 
Øgrim er borte 

E-papir fra Fujitsu
Fujitsu har nå utviklet teknologi for sin 

versjon av elektronisk papir. Flere selskaper 

driver med slik utvikling. Hitachi lanserte 

før jul det første elektroniske papir i far-

ger. Fujitsus papir er laget av plastikk slik 

at hele skjermen er fl eksibel og veier lite. 

Teknologien krever ikke bakgrunnslys 

eller konstant strømforsyning for å holde 

bildet på skjermen. Produktet blir demon-

strert på www.idg.no/computerworld/

article55036.ece. •
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Forbundsleder Monica Deildok er i det utål-

modige hjørnet. Hun vil ha departementet 

og statsråd Trond Giske til å få fortgang i 

oppfølging av bibliotekutredninga. 

- Det er betimelig å stille disse spørsmå-

lene nå. Tidligere kulturminister Valgerd 

Svarstad Haugland lyttet og lærte da hun 

for fi re år siden fi kk noe så sjeldent som et 

bibliotek-fakkeltog mot seg, sier Deildok. 

Haugland bestilte da som kjent en utred-

ning for å se på utfordringene i en samlet 

biblioteksektor. 

Utålmodig forbundsleder
25. september i fj or, etter over to års 

arbeid, ble utredningen Bibliotekreform 
2014 overlevert kulturminister Trond 

Giske. Han ga den gang ingen signaler, 

men slo simpelthen fast: ”Dette er et meget 

nyttig dokument i arbeidet mot en bibliotek-

reform. Nå skal vi sende utredningen ut på 

høring for å få innspill.”

Men Monica Deildok er utålmodig:  

- Bibliotekreform 2014 er en samlet 

plan for å bringe en viktig sektor framover. 

De fl este forslagene er svar på vel kjente 

behov i bransjen gjennom mange år, sier 

forbundslederen, og legger til: - Det dreier 

seg om digitale utfordringer, tjenester for 

det fl erkulturelle samfunnet, løft for litte-

raturformidlingen, samordning av mindre 

enheter, program for skolebibliotekutvik-

ling, informasjonskompetanse, stimulere 

nye biblioteklokaler, kompetanseutvikling, 

forskningsprogram, og mye mer. 

Overveiende positive
Det tok Giske en hel høst å komme 

i gang med høringa, og svarfristen ble 

etter hvert også utvidet til 1. mai. Nå har 

departementet fått 150 høringssvar å lese 

gjennom. En rask gjennomgang viser at 

reaksjonene er overveiende positive, selv 

om mange krever at konsolideringa gjøres 

mindre rigid. Signaler fra høgskole-, uni-

versitets- og fagbibliotekene tilsier også at 

arbeidet med ny biblioteklov tar høyde for 

disse bibliotekenes behov for sterk tilhørig-

het til egen institusjon. 

- Slike merknader i høringssvarene må 

departementet ta på alvor. Men hoved-

budskapet er likevel: Kom i gang, fortest 

mulig! Departementet bør snarest pre-

sentere de folkevalgte for Bibliotekreform 

2014 i form av en stortingsmelding. Med 

signalene derfra, er det bare å sette i gang. 

Statsbudsjettene kommer på løpende bånd, 

og bibliotekene må være med. Det forventer 

vi at Giske sørger for, sier Deildok.   

Men Giske er knapt å se på den bi-

bliotekpolitiske banen, og det opprører 

BFs leder: - Det er oppsiktsvekkende, 

ettersom feltet skriker etter statlig leder-

skap og en klar helhetlig plan. Med ganske 

beskjedne midler kan nemlig kultur- og 

kunnskapsnasjonen utvikles videre. Selv 

om Nasjonalbiblioteket får sitt, har både 

kunnskapsminister Djupedal og kultur-

minister Giske et vesentlig bredere lerret å 

fylle i tida som kommer. 

Staten har avgjørende rolle
Selv om de fl este bibliotek i all hovedsak 

er en lokal sak, der den enkelte kommune 

og fylkeskommune, hvert enkelt universitet 

og hver enkelt høgskole, må utvikle sine 

tidsmessige bibliotektilbud, poengterer 

Monica Deildok at staten like fullt spiller 

en avgjørende rolle i bibliotekutviklingen: 

- Den digitale utviklinga er snublende lik i 

Gjerdrum og Bergen. De fl erkulturelle ut-

fordringene har felles trekk i Vestre Slidre 

og på Stovner. Kvalitetsreformen i høyere 

utdanning slår inn over bibliotekene på 

omtrent samme måte i Alta og Kristian-

sand. Litteraturformidling til barn krever 

mange av de samme grepene i Stavanger 

og Ørland. Det er en klar statlig oppgave å 

sørge for at hjulet ikke fi nnes opp på nytt 

på hvert nes, og at tilbudene utvikler seg i 

noenlunde samme takt. Lokale tilpasninger, 

ja vel, men innenfor en samordnet innsats, 

krever forbundslederen, som spør:  

- Hvor blir det av BibliotekLøftet? 

Har Trond Giske nok å fare med på det 

bibliotek politiske området til at han tør 

å vise det til Stortinget? Kan Giske vise 

handlekraft, sørge for rask gjennomgang av 

hørings svarene og få en Stortingsmelding 

av gårde som viser at de rødgrønne har 

tatt grep? Finnes det en rødgrønn biblio-

tekpolitikk? •

Rødgrønn bibliotekpolitikk?

- Har kulturminister Trond Giske noe viktig han vil utrette på 
b iblioteksektoren? Har han vist tydelig interesse for et av landets 
aller største kulturtilbud? Følger han med på problemstillingene 
som gjelder i denne bransjen? Hvor er den rødgrønne regjeringens 
bibliotekpolitikk? 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

- De fl este forslagene i Bibliotekreform 2014 er svar 
på vel kjente behov i bransjen gjennom mange år, 
sier forbundsleder Monica Deildok, som lurer på om 
Giske har noen rødgrønn bibliotekpolitikk å gå til 
Stortinget med.
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Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
STATEN

11. - 13. september 2007

Tidsramme:
Oppstart tirsdag 11. september kl 11.00
Avslutning torsdag 13. september kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Forbundsleder Monica Deildok

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn og for-

handlinger, med særlig fokus på forberedelse til lokale 
forhandlinger

• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 17. august
Epost: bf@bibforb.no    Tlf: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange 
netter du skal bo på hotell.  Bibliotekarforbundet dekker alle 
utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet 
booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i for-
bindelse med kurset.

Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
KOMMUNESEKTOREN (KS)

27. - 29. august 2007

Tidsramme:
Oppstart mandag 27. august kl 10.00
Avslutning onsdag 29. august kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Rådgiver Tjor Bjarne Stadshaug

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariff avtalens bestemmelser om lønn og for-

handlinger, med særlig fokus på arbeid med lokale 
forhandlinger

• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 10. august
Epost: bf@bibforb.no    Tlf: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange 
netter du skal bo på hotell. Bibliotekarforbundet dekker 
alle utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarfor-
bundet booker hotell.

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

Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
NAVO

28. - 30. august 2007

Tidsramme:
Oppstart tirsdag 28. august kl 09.00
Avslutning torsdag 30. august kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Rådgiver Tjor Bjarne Stadshaug

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn og for-

handlinger, med særlig fokus på forberedelse til lokale 
forhandlinger

• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 10. august
Epost: bf@bibforb.no    Tlf: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange 
netter du skal bo på hotell.  Bibliotekarforbundet dekker alle 
utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet 
booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i for-
bindelse med kurset.

Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
HSH-HUK

10. - 12. september 2007

Tidsramme:
Oppstart mandag 10. september kl 10.00
Avslutning onsdag 12. september kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Forbundsleder Monica Deildok

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn og for-

handlinger, med særlig fokus på forberedelse til lokale 
forhandlinger

• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 17. august
Epost: bf@bibforb.no    Tlf: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange 
netter du skal bo på hotell.  Bibliotekarforbundet dekker alle 
utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet 
booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i for-
bindelse med kurset.
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Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
OSLO KOMMUNE

28. - 29. august 
og 31. august 2007

Tidsramme:
Tirsdag 28. august starter kurset kl  9.00
Onsdag 29. august avsluttes kl  16.00
Fredag 31. august varer kurset fra kl 10.00 til kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Rådgiver Tjor Bjarne Stadshaug

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariff avtalens bestemmelser om lønn og forhandlinger, med særlig fokus på 

forberedelse til lokale forhandlinger
• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 10. august
Epost: bf@bibforb.no   
Tlf: 480 20 900

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

Hvert år lyses det ut stipendmidler til BF-

medlemmer, med ønske om å stimulere til 

noe mer enn å subsidiere virksomhet og 

reiser som arbeidsgiver burde ha større 

ansvar for å fi nansiere. Formålene har ofte 

vært gode, men adressaten burde kanskje 

vært en annen. 

Ikke slik denne gangen. BF lyste ut sti-

pend for sine medlemmer i april-nummeret 

av Bibliotekaren. Det var satt av inntil kr. 45 

000 for tildeling i 2007. Det blir i utlysinga 

blant annet sagt: ”Stipendet skal gi BFs 

medlemmer mulighet til fagpolitisk eller 

organisasjonsrelatert kompetanseoppbyg-

ging. 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 

Gode søknader til BF-stipend
I fl ere år har BF strevet med å få fram gode nok søk-
nader til de utlyste BF-stipendene. I år kunne for-
bundsstyret konstatere at konkurransen om midlene 
var langt hardere.

TEKST • Erling Bergan framtidsrettet. Vi ønsker gjerne søknader 

som gjelder bibliotekpolitiske og faglige 

utfordringer, arbeidslivsrelaterte problem-

stillinger, utdanningsmessige forhold for 

bibliotekarer, nye arenaer for bibliotekarer å 

jobbe på, nye måter for BF å fungere på som 

organisasjon, styrking av enkeltmedlem-

mers evne til å profi lere yrkesgruppa, osv. 

Søknaden kan gjelde kurs, aktiv deltakelse 

på arrangement, arbeid med større artikler 

for Bibliotekaren, studieturer, studieopp-

hold, hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke 

stipend. Medlemmer i statssektoren ble 

oppfordret spesielt om å søke. Søknadsfris-

ten var 1. mai, og forbundsstyret behandlet 

innkomne søknader på sitt telefonmøte 11. 

mai, etter forutgående vurdering i AU. 

Det var kommet inn fem søknader, 

alle vurdert som spennende formål. To av 

søknadene kom fra grupper på hhv 4 og 5 

bibliotekarer. Alle søknadene gjaldt reiser 

til utlandet, enten det var studieturer eller 

konferanser. 

En søknad gjaldt fi re medlemmer ved 

Høgskolen i Sør-Trøndelag, som ønsket å 

ta Karlstads universitetsbibliotek nærmere 

i øyensyn. Forbundsstyret bevilget 10 000 

kroner til dem, med forventning om at 

arbeidsgiver bidrar

En søknad gjaldt hele BFs klubbstyre 

ved Kultur- og idrettsetaten i Oslo kom-

mune, der Deichmanske bibliotek er den 

store arbeidsplassen. De ville dra sammen 

på en av Danmarks bibliotekskoles te-

madager, som handler om ”Den digitale 

bibliotekar”. Forbundsstyret hadde vurdert 

programmet, fant at det var fagpolitisk og 

organisasjonspolitisk relevant, og bevilget 

23 000 kroner til de fem klubbstyremed-

lemmene som ville reise.

Et medlem ved Det fl erspråklige bibli-

otek ville delta på en dansk organisert stu-

dietur til Toronto i Canada, med fokus på 

fl erkulturelle bibliotektjenester. Forbunds-

styret imøtekom søknaden med 12 000 

kroner, ”fordi konferansen har et relevant 

tema og søker har en nasjonal rolle som 

BF ønsker å være med og styrke”, som det 

heter i vedtaket.

To søkere fi kk ingen penger, selv om 

forbundsstyret vurderte også disse formå-

lene som viktige og relevante. Men det var 

simpelthen ikke nok penger til alle.

De som mottar stipend, skal rapportere 

tilbake til forbundsstyret og skrive artikler 

i Bibliotekaren. Så disse sakene vil leserne 

se mer til.  •

En gruppe høgskolebibliotekarer fi kk BF-stipend til 
å besøke Karlstads universitetsbibliotek
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Dit kunne folk komme, få litt kaff e og 

twist, og høre de ansatte formidle ulike 

bøker. De fl este på biblioteket er med, 

og arrangementet har blitt svært godt 

mottatt. Det kommer mel-

lom 30 og 50 mennesker 

hver torsdag. 

Det hele startet 12.april 

med Egil Henriksen som 

snakket om bøker om kjente 

personer, både biografier 

og biograf iske romaner. 

Carolyn Fjeld fulgte opp 

med prat om Stavanger-

forfattere, Kjersti E. Hat-

land om lettleste bøker og 

bok-til-alle prosjektet, Aud 

Jorunn Aano om religiøse 

romaner, Inger Johanne Rosland om 

nordnorsk litteratur og Kerstin Gus-

tavsson om svenske forfattere. De siste 

arrangementene før sommeren er Linn 

Tønnessen med sine personlige favorit-

ter og deretter om bøker fra krigen, før 

Aud Jorunn Aano avslutter sesongen 

Suksess med bokprat
på Sølvberget
Det enkleste er ofte det beste, tenkte personalet ved 
Stavanger bibliotek. Så de gikk ut med åpen invitasjon 
til bokprat i bibliotekets sofa hver torsdag ved lunsjtid. 

med å prate om bøker med sommer i og 

bøker til sommerlesning. 

- De ansatte står i kø for å bokprate, 

forteller fungerende bibliotekleder Aud 

Jorunn Aano, som kunne notere et stort 

oppslag om bokpraten i Rogalands Avis 

25. mai. En som har vært fl ere ganger på 

disse arrangementene, Inger 

Marie Waage, sier til avisa at 

hun allerede hadde lest noen 

av de svenske bøkene som 

Kerstin Gustavsson snakket 

om, men at hun også fi kk ny 

input. I følge avisa kommer 

hun for å treff e likesinnede: 

– I tillegg til lesetipsene er det 

veldig sosialt, sier hun. 

Høstens program er i ferd 

med å legges, og Alexander 

Kielland vil stå sentralt. Et 

bokpratprogram hver måned 

vil ha den store Stavanger-forfatteren som 

tema. I tillegg ser det ut til å bli bokprat om 

latinamerikansk litteratur, rock i norske 

romaner, kioskromaner, tegneserier, nord/

sør-bøker, om Paul Austers forfatterskap, 

og mye mer. Alt presentert av Sølvbergets 

egne ansatte.  •

Litteraturformidling uten dikkedarer ved Stavanger bibliotek, Sølvberget: - De ansatte står i kø for å bokprate, 
forteller fungerende bibliotekleder Aud Jorunn Aano 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

«Det fi nns saker 
man måste göra...»
Nasjonalbiblioteket markerer hundreårs-

jubileet for Astrid Lindgrens fødsel med 

blant annet en utstilling som presenterer 

forfatteren som samfunnsdebattant. 

Utstillingen ”Det fi nns saker man måste 

göra...” skal fortelle om hennes engasje-

ment for å verne om barns fremtid, og 

hennes arbeid for fred, frihet og humani-

tet. Blant annet skrev hun brev om fred til 

Mikhail Gorbatsjov, og hun kjempet for 

rettighetene til slaktesvin og burhøns. 

Nasjonalbiblioteket viser original-

manuskripter, film og radioutdrag fra 

det Kunglia Biblioteket i Stockholm. 

Arkivet etter forfatteren er antagelig det 

mest omfattende som en enkelt svenske 

har etterlatt seg. Det 

gjenspeiler mer enn 

seksti års virksom-

het, fyller cirka 125 

hyllemeter og er defi -

nert som en verdens-

arv av Unesco. •

Åpent brev om Deichman
Etter at Oslo kommune og Statsbygg 

underskrev kontrakten for overdra-

gelse av Vestbanetomta, har NBF 

Oslo/Akershus skrevet åpent brev til 

byrådsleder Erling Lae. Der kritiseres 

budsjettkuttene for Deichmanske bi-

bliotek de siste tjue åra, og de påpeker 

hvem som bør sitte med hånda på rat-

tet i det videre arbeidet: 

- Du har uttalt at dette skal bli 

Nord-Europas mest spennende bibli-

otek. For at dette skal bli en realitet må 

bibliotekets ledelse og fagpersonale blir 

sentrale premissleverandører for den 

videre planlegging av biblioteket, heter 

det i brevet, hvor Lae også blir utfordret 

til å svare på hva tidsplanen er nå: - Når 

kan Oslos befolkning forvente å ta i 

bruk sitt nye bibliotekstilbud? •

Hvem blir årets Bok 
til alle-bibliotek?
 
Leser søker bok inviterer til konkurransen 

om å bli årets Bok til alle-bibliotek 2007. 

Alle som satser aktivt i løpet av året på 

formidlingstiltak rettet spesielt mot kam-

panjens målgrupper, er med i kampen om 

å vinne heder og 5000 kroner til styrking 

av avdelinga med tilrettelagt litteratur. 

Kåringen fi nner sted i desember.  •
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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

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Har du 
notert?
Vi meldte i forrige 

nummer om BFs 

nye telefonnummer. 

Har du notert det? 

Det nye nummeret 

er: 

48 02 09 00
Vårt faks-nummer 

er fremdeles 22 17 

04 96. Og de ansatte 

i BF har de samme 

mobilnumrene som 

før. 

Spørsmål:
Jeg leste i avisa om en mann som fi kk 

kr. 700.000 i erstatning, etter han klaget 

på diskriminering ved ansettelse. Betyr 

det at de som blir diskriminert har rett 

på erstatning? I så fall, hvem er det som 

avgjør dette?

Svar fra Beate Gangås, Likestillings- 
og diskrimineringsombud:

Den saken du leste om handler om en 

mann som mente han ble forbigått av en 

kvinne ved tilsetting til en dommerstilling. 

Han klaget saken inn for Likestillings- og 

diskriminerings ombudet. Vår uttalelse 

konkluderte med at Justisdepartementet 

handlet i strid med likestillingsloven, 

fordi de ikke kunne sannsynliggjøre at den 

mannlige og kvinnelige søkeren var tilnær-

met like godt kvalifi sert. Mer om selve saken 

fi nner dere på vår nettside http://www.ldo.
no/no/TopMenu/Uttalelser/2006/Kjonn/
Dommer-forbigatt-ved-ansettelse/ 

Ombudet har ikke myndighet til å 

pålegge den som diskriminerer å betale 

erstatning. Det kan bare domstolene gjøre. 

I denne saken dannet ombudets uttalelse 

utgangspunkt for forhandlinger mellom 

partene om kompensasjon for forbigåelsen, 

hvor de ble enige om kr. 700.000 i erstat-

ning. 

Saken viser at en uttalelse fra ombudet 

kan gi grunnlag for en erstatning som dek-

ker både økonomiske og ikke-økonomiske 

tap.  

I noen saker har våre uttalelser ført til 

forlik som omfatter økonomisk kompensa-

sjon. I andre tilfeller har vår behandling 

ført til oppjustering av lønn eller at en 

person som fikk andre arbeidsoppgaver 

etter foreldre permisjon fi kk tilbake sine opp-

rinnelige oppgaver. Slike utenrettslige forlik 

registreres ikke, og holdes ofte hemmelig 

for alle andre enn partene i saken.

Svært få saker som gjelder brudd på 

likestillingsloven er prøvd for de ordinære 

domstolene, og det skjer ingen systematisk 

publisering av domstolsavgjørelser.

Ombudet oppfordrer personer som 

opplever diskriminering å klage til om-

budet. Denne saken viser at de også bør 

kreve erstatning for den usaklige forskjells-

behandlingen de har blitt utsatt for. •

Erstatning ved diskriminering

Det nytter å klage

Bibliotekarforbundets forhandlingskurs II 

Onsdag 19.september kl 10 - 17
Torsdag 20. september kl 9 – 14

Sted: YS lokaler i Brugata 19, OSLO
Kursansvarlig: Hanne Brunborg, nestleder i BF.

Kurset retter seg mot de av våre medlemmer som har gått på forhandlingskurs tidligere, 
men som har lyst til å lære mer og gå litt mer i dybden. I tillegg til kursansvarlig Hanne 
Brunborg vil det være ulike forelesere.

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Kravskriving og tips ved lokale lønnsforhandlinger
• Beregning av lokale lønnskrav, bruk av tall og statistikk
• Tvisteløsninger og protokollskriving
• Erfaringsutveksling

Deltakelse på kurset forutsetter at en tidligere har deltatt på BFs forhandlingskurs.

Påmeldingsfrist: 24. august 2007 
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse 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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Det var Knut Oterholm som sa dette under 

bibliotekarstudentenes seminar om vår 

profesjons identitet, på Chateau Neuf i 

Oslo 3. mai. Tittelen på seminaret var 

”Bibliotekaren – en truet art?” Studentene 

tok utgangspunkt i folks stereotype fore-

stillinger om bibliotekaren, samtidig som 

informasjonssamfunnet gir oss nye utfor-

dringer og fl ere jobbmuligheter. Hvordan 

fi nner bibliotekarene sin identitet i dette 

nye landskapet? Og hvordan forbereder 

høgskolen bibliotekarstudentene på den 

nye virkeligheten? 

Dette ville studentrådet for bibliote-

karutdanninga ved Høgskolen i Oslo ha 

en debatt på. Og folk strømmet til arran-

gementet. Det må ha vært over hundre 

studenter og bibliotekarer innenfor dørene 

i kjelleren på Chateau Neuf. Ekstra stoler 

ble båret inn, ølkøen vokste og forventnin-

gene steg. Studentrådets leder Elise Con-

radi kunne konstatere at temaet fenget. 

Nå var det spørsmål om arrangementet 

ville innfri. 

Paneldeltakerne Ingeborg Rygh 

Hjorthen (NRK-biblioteket), Øyvind 

Frisvold og Tor Arne Dahl (begge fra 

bibliotekarutdanninga ved Høgskolen 

i Oslo) tok temaet av gårde i litt ulike 

retninger. Hjorthen snakket om mytene, 

Frisvold om utdanninga, og Dahl om det 

nye jobbmarkedet. 

Stereotypiene
Og dermed var scenen satt for en kveld med 

fl ere debatter, som i liten grad infl uerte på 

hverandre. De f leste ville kommentere 

stereotypiene, dette kjente og kjære tema 

som gir oss anledning til å dyrke vår felles 

følelse av forurettethet. Nye studenter må 

selvfølgelig gå sine runder for å riste av seg 

lagerfrakken og løsne på knuten i nakken. 

Men fl ere debattanter påpekte at dette kan 

ses på som like rituelt og fåfengt nå som 

for en generasjon eller to siden. 

Se for eksempel hva Ola Strøm skrev i 

Bok og bibliotek i 1988 (nr 4, s. 39): ”Det er 

også et slag i luften å reagere mot de tradi-

Med gammel identitet på nye markeder

Bibliotekarer - en truet art?
- Hvorfor denne jakten på en identitet som kan vare livet ut? 
Vi går da inn og ut av identiteter hele tiden?

TEKST & FOTO • Erling Bergan

sjonelle vitsetegningene fra bibliotekmiljø. 

Vitser og vitsetegninger produseres etter 

faste sjabloner uten automatisk tilknyt-

ning til den virkelighet som til enhver tid 

eksisterer. Den ”tradisjonelle” bibliotekar 

og ”hysj!”-skiltet er blitt en sjablong på linje 

med oppdagelsesreisende i kannibalgryter 

og sendrektige kelnere som serverer hår 

i suppen. Disse sjablongene er bevart for 

evigheten i vitseforfatternes idébøker, og 

vi må regne med å se dem i fl ere år ennå 

uavhengig av hvordan folk generelt oppfat-

ter bibliotekene.”

Artikkelen hans hadde tittelen ”Rolle 

for furtne bibliotekarer”, og den er gjen-

kjennbar også for dagens bibliotekarer og 

bibliotekarstudenter. Ikke fordi fordom-

mene om bibliotekarer nødvendigvis er 

så seiglivete, men fordi vår interesse for 

fordommene er det. Strøm påpeker da også 

at bibliotekarers tolkning av virkeligheten 

enkelte ganger forteller ”mer om bibliote-

karene selv enn om realitetene”. 

Tilbake til kvelden i Chateau Neuf, 

der Ingeborg Rygh Hjorthen fortalte blant 

annet om spennende arbeid i NRK-biblio-

teket, og om hvor viktig det er at bibliotek 

får mer profesjonelt design på markedsfø-

ringsmateriellet sitt og at bibliotekarer blir 

mindre beskjedne.  

Utdanning som etterspørres
Øyvind Frisvold påpekte at sammenset-

ningen av fag som til sammen har utgjort 

bibliotekarutdanningen, er en gammel 

suksess. - Bibliotekarer har havnet i arkiv, 

bokhandel, forlag, bedrifter, skoler, tids-

skrifter, nettaviser, advokatkontor, web-

fi rma, og så videre. Det har alltid vært 

stor mobilitet blant bibliotekarene, sa 

Frisvold, som så ga noen svar på hvorfor 

det er slik.

Bibliotekarutdanninga inneholder 

ulike elementer av kompetanse som et-

terspørres på  arbeidsmarkedet. Dessuten 

endres studieplanene kontinuerlig, faktisk 

med rundt 10 % hvert år. Nå kommer det 

nye fag inn i bibliotekarutdanninga: bi-

blioteket som læringsarena, utvikling av 

nettsteder og endringsledelse. Samtidig 

bygger JBI-avdelinga på Bislet opp nye 

fagmiljøer: Medier og kommunikasjon, 

Paneldeltakerne Ingeborg Rygh Hjorthen (NRK-biblioteket), Øyvind Frisvold og Tor Arne Dahl (begge fra 
bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo) tok temaet av gårde i litt ulike retninger. Hjorthen snakket om 
mytene, Frisvold om utdanninga, og Dahl om det nye jobbmarkedet. 
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Arkiv og Museumsformidling. – Det dryp-

per på alle og målet er større fl yt mellom 

studietilbudene, sa Frisvold. Han hadde 

liten tro på å endre yrkesbetegnelser i lys 

av nye jobbmuligheter, og viste til den 

kraftige nedgangen i søkertall på doku-

mentasjonsvitenskapen i Tromsø. 

Frisvold så behov for endring i måten 

vi presenterer faget. – Bibliotekarene 

er så keitete til å si hva de kan, sa han, 

og utfordret oss til å sammenligne med 

hvordan BI-studenter forteller om hva 

de har lært. Han hevet også pisken over 

HiOs egne studieplaner, som han mente 

var for introvert og spissfi ndig formulert. 

Bibliotekarforbundets avisannonser for å 

fremme søking til bibliotekarstudiet, fi kk 

imidlertid gode skussmål.

Kunnskapsorganisasjon for alle
Hva da med de nye arbeidsmarkedene for 

bibliotekarer? Er de virkelig voksende? Tor 

Arne Dahl mente at bibliotekarer har mu-

ligheter utenfor bibliotekene. Han trakk 

opp følgende bakteppe: - Kunnskapsor-

ganisasjon og gjenfi nning har spredd seg 

og fått betydning utenfor bibliotekets 

fi re vegger. Det som tidligere var spesi-

alkompetanse for bibliotekarer, er i dag 

tilgjengelig for folk hjemme. Moderne 

nettsteder som YouTube og Flickr synlig-

gjør behovet for kunnskapsorganisasjon, 

sa han og viste til at det trengs emneord 

for å fi nne igjen materialet. - Vanlige folk 

får erfaring med behovet for å organisere 

kunnskap, sa han. 

Opp gjennom historien har teknologi 

vært den største pådriver for endringer i 

yrkesegrupper og deres arbeidsoppgaver. 

Noen blir automatisert bort, andre gjort 

allment tilgjengelig. Noen yrkesgrupper 

forsvinner. Men bibliotekarene har i følge 

Dahl greid seg bra i slike situasjoner. - Da 

datamaskiner og databasene kom, som 

konkurrenter til bibliotekenes kortkatalog, 

så bibliotekarene sitt snitt til å gjøre seg 

selv uunnværlige og eksperter på bruk av 

teknologien, og kom ut av det med nettout-

bytte av arbeidsoppgaver, hevdet han. 

Et vell av yrkestitler
Internett skaper mange nye arbeidsplasser, 

noen av dem med arbeidsoppgaver som 

ikke fantes i yrkeslivet for tjue år siden, og 

noen av disse er i følge Dahl allerede okku-

pert av yrkesgrupper. Han nevnte spesielt 

programmerere og grafi ske formgivere. 

- Men det fi nnes mange andre poten-

sielle arbeidsoppgaver knyttet til det å 

lage webtjenester og nettsteder. Det fi n-

nes et vell av yrkestitler på dette området: 

nettredaktør, informasjonsarkitekt, navi-

gasjonsdesigner, interaksjonsdesigner. Det 

er ikke klart hvem som har kompetanse 

til å utføre disse arbeidsoppgavene. Disse 

yrkesområdene er fortsatt i utvikling. 

Og det er spesielt i forbindelse med 

informasjonsarkitektur Dahl mener at bib-

liotekarene kommer inn. - Det er et relativt 

etablert begrep, det brukes til yrkestitler 

både av norske fi rmaer og internasjonalt, 

sa Dahl, som så muligheten da han leste 

den snart ti år gamle boka Information 
Architecture for the World Wide Web av 

de to bibliotekarene Louis Rosenfeld og 

Peter Morville. De argumenterte for at 

grunnleggende kunnskapsorganisasjon 

var et nyttig virkemiddel når man skulle 

lage nettsteder. 

Informasjonsarkitekt og 
web-redaktør
- Dette er ett av de områdene jeg mener 

bibliotekarer burde prøve å erobre. Vi er 

ikke veldig synlige der i dag. Mange som 

jobber med web i dag vet ikke at biblio-

tekarer sitter på den kompetansen som det 

er behov for. Det er spesielt to yrkestitler 

man burde søke, informasjonsarkitekt og 

web-redaktør. Når det gjelder jobber med 

programmering eller web-design tror jeg 

ikke bibliotekarer har like mye å slå i bordet 

med, hevdet han. 

Bransjens egne termer
- Klassifi kasjonskunnskapen dere får på 

bibliotekarutdanninga er helt unik. Det 

er ingen andre som tilbyr dette, sa Dahl, 

som imidlertid anbefalte bibliotekarer å 

være ”web-smarte” i jobb-intervjuer, dvs. 

å bruke bransjens egne termer, som meta-

data, emnekart, semantisk web, o.l. - Men 

kjernen i dette er kunnskapsorganisasjon 

og klassifi kasjon. Når ingeniører og medi-

evitere forteller at de utformer nettsteder 

ved hjelp av fasettert klassifi kasjon, er det 

på sett og vis litt trist at andre yrkesgrup-

per stjeler noe som er så sentralt i biblio-

tekfaget. Men samtidig kan det tas som et 

tegn på at man kan gå med rak rygg i et 

jobb-intervju og snakke om dette. Jeg har 

stor tro på at bibliotekarer med selvtillitt 

skal kunne argumentere i jobb-intervju 

med at de har relevant kompetanse, sa 

Tor Arne Dahl, som også påpekte at web-

redaktør er en jobb-mulighet som passer 

for bibliotekarer. 

Mastergrad øker jobb-sjansene
Et viktig poeng for Dahl er at sjansen for 

å få jobber utenfor bibliotek er større med 

en mastergrad i bunnen. Dessuten ivret 

han for at bibliotekarer må være frekkere i 

jobb-intervjuer: - Når bibliotekarer skal ar-

gumentere mot IT-folk, bør man legge vekt 

på historien bak kunnskapsorganisasjon, 

være litt frekk og bruke noen retoriske 

knep for å sile ut IT-folk som historieløse. 

Det var sånn jeg følte meg selv da begynte 

å lese om informasjonsarkitektur: Oj, 

her er det noen som har drevet med ting 

som jeg på amatørmessig basis prøver å 

løse, sa Dahl, som har sin bakgrunn fra 

IT-verden. 

Etterlyser strategier
Hovedpoenget hans var at når kunn-

skapsorganisasjon og gjenfi nning kommer 

utenfor bibliotekets fi re vegger, bør noen 

bibliotekarer følge med. - Det er et poten-

sielt arbeidsmarked for bibliotekarer der, sa 

Tor Arne Dahl, som etterlyste strategier for 

bibliotekarer til å erobre dette feltet. 

Her var mye lagt til rette for en spen-

nende debatt. Men fristelsen til å fortelle 

hverandre hvor spennende jobber vi har og 

hvor viktig det er at fordommene mot bi-

bliotekarer tas knekken på, ble altså litt for 

stor for litt for mange. En del gode innlegg 

var det riktignok, og arrangørene fortjener 

all mulig ros for arrangementet.  •

Studentrådet for bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo ville ha en debatt om folks stereotype forestil-
linger om bibliotekaren, nye jobbmuligheter, bibliotekarene sin identitet i dette nye landskapet og hvordan 
høgskolen forbereder bibliotekarstudentene på den nye virkeligheten. Det fenget. Over hundre bibliotekarer 
og bibliotekstudenter kom, lyttet og debatterte.  
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TEKST • Knut Nærum
 Humorist og serieskaper

Kamerater, jeg har blitt bedt om å si noe i 

anledning åpningen av Oslo Comics Expo 

2007. Den første i sitt slag, og allerede så 

diger at den har fått navn på utenlandsk. 

Så aller først: Hurra! Det er på tide at noe 

sånt som dette skjer. Det er på tide at ak-

kurat dette skjer! 

Jeg er blitt spurt om det med dette er 

blitt for mange tegneseriefestivaler i Norge. 

Jeg vil svare med et nytt spørsmål: Er det 

for mange fotballag? Svaret er selvfølgelig 

at hadde det bare vært ett lag på banen, så 

hadde ikke det laget hatt noen å spille mot. 

Det hadde vært akkurat som Rosenborg på 

90-tallet. Og det er det ingen som ønsker 

seg, unntatt kanskje noen få trøndere. 

Takk for tilliten. Som fallert serie skaper, 

så er det ekstra hyggelig for meg å få lov til å 

komme hit og snakke. Jeg skal bruke denne 

anledningen til å oppfordre til sensur. Jeg 

skal i fem punkter fortelle hva man aldri, 

aldri, aldri må si om tegneserier.

Punkt 1
Man skal aldri si noe pent om tegne-

serier. 
Man skal aldri si noe pent om mediet i 

seg selv. De som lager fi lm har skjønt det. 

De snakker aldri om hvor fantastisk det er 

at man kan projisere 24 bilder i sekundet på 

en fl at overfl ate og dermed skape illusjonen 

av bevegelse. Dette er noe vi tar for gitt, på 

samme måte som man leser en roman uten 

å rope hurra for hver gang vi blar om og ser 

at der står det – forsyne meg – enda mer! 

Punkt 2
Man skal aldri si at tegneseriene er et 

fullverdig medium for historiefortelling på 

linje med bøker og fi lm. 

Hva man aldri, aldri, aldri 
må si om tegneserier

Åpningstale til tegne-
seriefestivalen Oslo 
C omics Expo 07. Åpningen 
fant sted i Serieteket, 
Deichmanske biblioteks 
fi  lial på Grünerløkka 
f redag 4. mai 2007.  

OCX 07
• Oslo Comics Expo 07 ble arrangert 

4.-5. mai 2007. 

•  De f leste arrangementene var på 

Schous plass, der Serieteket ligger. 

•  Festivaloppspillet var et seminar om 

tegneseriedramaturgi, der spørsmå-

let ble stilt: - Har manusforfattere 

og tegneserieforfattere noe å lære av 

hverandre?

•  Under festivalen var det utstillinger, 

seminar, salgsboder, inervju med 

serieskapere, debatter og en stor 

avslutningsfest på Blå.
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Hadde tegneseriene vært et fullverdig 

medium, hadde det ikke vært nødvendig å 

si det. Man blir skeptisk til alle påstander 

som blir gjentatt og som dermed virker som 

de trenger å gjentas. Det er bare gærninger 

som går rundt og sier at de er normale. Alle 

kan faktisk kalle seg ekspert, og dagen blir 

i all hovedsak den samme uten VG. Det er 

ingen som går rundt og sier at boka er et 

fullverdig medium, og grunnen til at ingen 

sier det, er at det er sant. 

Punkt 3
Man skal aldri si at tegnseriene har blitt 

voksne, eller at tegneserier ikke lenger bare 

er for barn, eller at de kan handle om hva 

som helst og ta opp store og vanskelige 

emner. 

Hvis man sier noe sånt, så viser man 

med all tydelighet at tegneseriene hittil har 

sittet ved barnebordet, at de bare så vidt er i 

ferd med å reise seg derfra og at de fortsatt 

har kake på skjorta. Videre bør man være 

forsiktig i sin omgang med såkalte vok-

senserier. Man ender lett med fortellinger 

fulle av langhårede menn i frakk, rusling i 

regn og metafysisk grubleri. Fra min egen 

seriekarriere husker jeg med spesiell skam 

et par ting jeg lagde i femtenårsalderen, 

hvor jeg hadde plukket opp noen av de 

mest pompøse uvanene etter Stan Lee og 

Roy Th omas. 

Og det er nødvendig å tenke tanken 

ferdig, om at jordkloden bare er et fnugg i 

universet og muligens del av et større spill 

mellom krefter som fortsatt har til gode å 

gi seg til kjenne. Man må si: Wow, og så 

komme seg videre. Ikke lage tegneserier 

om det, ikke hvis man er over 15 . Derimot 

kan gode serier som er laget for barn, med 

fordel leses av voksne. 

Punkt 4
Man skal aldri beskylde noen for å være 

glad i tegneserier. 

Jeg tilhører de syv prosentene av den 

norske befolkning som ikke bare leser 

avisstripene, men også separate tegne-

serieutgivelser. Jeg leter etter de tegnserier 

jeg tror jeg vil like, og jeg liker mye av det 

jeg leser. Men jeg er ikke glad i mediet 

generelt. Det er meg knekkende likegyldig 

om mange eller få mennesker leser historier 

som er fortalt med sekvenser av tegninger 

og tekst fortrinnsvis i snakkebobler. Jeg 

liker å vite at andre mennesker foretrek-

ker gode serier framfor dårlige, men jeg 

foretrekker at de leser en god bok framfor 

at de leser dårlige tegneserier. Jeg synes til 

og med at folk heller burde se en dårlig fi lm 

enn å lese en dårlig tegneserie, ettersom 

dårlig fi lm er morsommere og ikke minst 

mer underholdende. Dette er grunnen til at 

jeg kan se Female Space Invaders på DVD 

med stor fornøyelse, men med mindre noen 

kidnapper min familie og tvinger meg til 

det, så kommer jeg aldri mer i mitt liv til å 

lese Sølvpilen. 

Punkt 5
Man skal være forsiktig med å uttale 

seg generelt om tegneserier. 

Når folk uttaler seg om norske tegne-

serier sier de alltid at det går bedre enn på 

lenge. Hvis det virkelig hadde gått så mye 

bedre i så lang tid som folk har sagt at det 

har gått bedre, så ville det for lengst vært 

en seriesjappe på hvert gatehjørne og ikke 

en Deli de Luca. Frode Øverli hadde stått i 

bronse på Torgallmenningen og det hadde 

vært bilde av Solveig Muren Sanden på fem-

tilappen. Så det fi nnes tydeligvis grenser 

for fremgang. Brownies er fortsatt større en 

grafi sk sekvensiell kunst. Men at det skulle 

gå på den ene måten eller den andre måten 

med tegneseriene, det tilsvarer å spørre alle 

i Oslo hvordan det står til. Det fi nnes ikke 

noe gjennomsnittlig svar, bare mange svar. 

Og de svarene viser – for tegneserienes 

del – at det skjer mye positivt, det dukker 

stadig opp nye dyktige serieskapere, mange 

av dem med sin helt egne form. Samtidig 

er norske titler konsolidert på bladmarke-

det, og M har mast seg til sitt eget blad. 

Norges største avis har åpnet for norske 

striper. Langformatet er tilbake. Alt dette 

(Foto: Erling Bergan)
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� er bra. Det er mer som er bra. Jason har 

passert Th or Heyerdahl som den største 

nordmannen i utlandet og puster nå Ole 

Gunnar Solskjær i nakken. Det kommer 

stadig f lere kvinnelige serieskapere. 

Dattera mi har fl ere utgivelser å velge 

mellom enn før, selv om hun har vokst 

fra ponnier og prinsesser. Hun kan også 

lese om hekser, hun kan lese manga, 

som funker for både gutter og jenter. 

Utmerket! 

Flere gode ting: 
Endelig blir de aller, aller beste 

utenlandske titlene oversatt. Vi har 

fått Clowes, Sacco, Fotografen - som 

blir presentert her, så fort jeg har snak-

ket ferdig, Satrapi, Craig Thompson, 

David B., Charles Burns, sikkert like 

mange sterke navn som jeg har glemt, 

og Chris Ware i kjømda. Klassikerne 

er tilgjengelige i nye utgaver. Alt dette 

er vel og bra. 

Klage
Så, til slutt, skal jeg selvfølgelig av-

slutte med å klage. Jeg skal klage over 

to ting.

For det første, så er serietilbudet til 

små barn er fortsatt alt for dårlig.

For det andre, så er samfunnet og 

samtida alt for lite til stede i norske 

tegneserier, serier som blir laget i Norge. 

Med all respekt for tøys, jeg har selv 

laget mye tøys, jeg har kommet med 

mitt bidrag, tøys er nødvendig – ikke et 

vondt ord om tøys, men det trengs også 

dette andre – alvor, engasjement, sinne, 

fortvilelse og som Tor Ærlig nevnte tid-

ligere i dag under et foredrag på Filmens 

Hus, ømhet. 

Er alt dette for mye å be om? 
Nei, det er et minimum av hva man 

må be om. Hvis seriemediet skal være 

relevant og nødvendig å forholde seg 

til for voksne mennesker. Så mer av 

det, takk!

Så, hvordan går det med tegneseri-

ene i Norge. Dette var mine svar, alle 

her har sine egne. Mitt poeng er at det 

ikke fi nnes ett svar, og derfor fi nnes det 

heller ikke ett spørsmål. 

Så det var mine fem punkter for hva 

man aldri, aldri må si om tegneserier. 

Det er selvfølgelig bare mine punkter. 

Man kan si akkurat hva man vil. Og 

det er en av de gode tingene med en 

tegneseriefestival. Det er en av mange 

grunner til at vi er her. Så, helt til slutt 

vil jeg oppfordre alle til å gjøre nytte 

av programmet, les programmet, sett 

dere inn i det, lær det utenat, få med 

dere fl est mulig av deres venner og få 

mest mulig igjen for det dere putter inn. 

Hvis alt går etter planen, så skal da Oslo 

Comics Expo inspirere serieskaperne til 

å lage enda bedre serier, forlagene til å 

gi ut enda bedre serier, og leserne til å 

forlange enda bedre serier. 

Gratulerer med Oslo Comics Expo! 

Lykke til, og ha en fet festival! •
 

(Åpningstalen er gjengitt med forfat-
terens tillatelse)

Serieteket
•  Serieteket er et ressurs- og kom-

petansesenter for bibliotek- og 

tegneseriemiljøet i Norge.

• Ligger i 2. etg i Deichman-fi lialen 

på Grünerløkka. 

• Har en rikholdig samling av nor-

ske og utenlandske tegnserier.

• Har også faglitteratur om emnet 

tegneserier.

• Arrangerer serieskaperkurs, 

klassebesøk, utstillinger, m.m.

• Var åstedet for seriefestivalen 

Oslo Comix Expo 07 forrige 

måned.

Nettverk gir jobb 
til danske seniorer 
Den danske Arbejdsmarkedsstyrelsens har 

hatt et selvaktiviseringsnettverk for seniorer 

gående, og nå er det evaluert. Det viser at dan-

ske seniorer har gode muligheter for jobb når 

de deltar aktivt i et nettverk med andre eldre 

arbeidsledige. I 2005 og 2006 var til enhver 

tid omkring 2 000 danske seniorer med-

lemmer i såkalte selvaktiviseringsnettverk. 

Stadig fl ere av disse seniorene kommer over 

i ordinær jobb. 

I 2005 fikk 719 nettverksmedlemmer 

ordinært arbeid. I løpet av første halvdel av 

2006 hadde 524 deltakere i seniornettverkene 

fått en vanlig jobb. 

Evalueringen slår fast at nettverkene skal 

holde på sin identitet som nettverk og ikke 

etablere seg som profesjonelle enheter, som 

konkurrent til vikarbyråer eller andre private 

aktører. Bakgrunnen for danskenes satsing på 

seniornettverk var en overrepresentasjon av 

arbeidsledige i aldersgruppen 55-59 år. •

Pilotprosjekt for 
tverrsektorielt samsøk
ABM-utvikling har lyst ut tilbud på et 

pilotprosjekt for å teste ut tverrsektorielt 

samsøk retta mot digitale ressurser i arkiv, 

bibliotek og museum. Målet er å få gjen-

nomført pilotprosjektet innen utgangen 

av 2007. Prosjektet skal verifi sere og teste 

tekniske og brukermessige ønsker og krav 

knyttet til et slikt samsøk.  •

I forrige nummer skrev vi om det nye 

tariff utvalget i privat sektor, og listet opp 

medlemmene av utvalget med arbeidssted. 

For Ingeborg Motzfeldt oppga vi at hun job-

bet i Post- og teletilsynet. Det riktige er at 

hun er ansatt i Xtra-personell, og derfor er i 

privat sektor. Ansatte i Xtra personell jobber 

i perioder i ulike fi rmaer. Det er riktig at In-

geborg var i Post- og teletilsynet, men nå er 

hun i Oslo Pensjonsforsikring AS. Fremdeles 

ansatt i Xtra personell, og fremdeles medlem 

av BFs tariff utvalg i privat sektor.  •

Ingeborg – helt privat
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TEKST •  Kamilla Skaarud, Gøril Tvedten 
  Jorem og Kristin Brath Halvorsrud

Det er nå godt over en måned siden vi 

kom tilbake til Norge. Hverdagen i Nairobi 

virker på mange måter langt unna, men 

samtidig også veldig nær. Det er vanskelig 

å gi helt slipp på det. Vi har opplevd utro-

lig mye i løpet av disse fem ukene, og det 

tar tid å fordøye alle inntrykk. Det er ikke 

alltid like lett å vite hvor en skal begynne 

når folk ber oss fortelle om oppholdet vårt 

i Kenya, men vi skal i denne tredje og siste 

artikkelen prøve å oppsummere noen av 

våre erfaringer og arbeidsoppgaver.

Møte med mennesker
Noe som er vanskelig å unngå, men 

også nesten umulig å beskrive for de som 

ikke har vært der, er opplevelsen av selve 

slummen. Den daglige eksos”forgiftningen” 

under kjøreturen gjennom Nairobi sen-

trum, lydene, lukten av brent søppel, klo-

akk, støvet og den enorme fattigdommen 

kommer vi aldri til å glemme. 

Men vi har også sett at slum kan være så 

mye mer. Som nevnt i den første artikkelen 

har vi gjennom møtene med menneskene 

der også sett at det fi nnes håp, stolthet og 

Tre norske masterstudenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap 
har vært fem uker på prosjektarbeid i Nairobis slum. De kunne 
gjerne vært lenger. Det tar tid å sette seg inn i en annen kultur, 
bli kjent med menneskene og biblioteket, forteller de i sin siste 
rapport fra oppholdet.

Gjensidig utveksling 
av kunnskap

Tito i arbeid sammen 
med Kr ist in. (Foto : 
Gøril Tvedten Jorem)

For å få energi til en ny uke 
i storbyslummen, dro stu-
dentene bl.a. ut på safari i 
nasjonalparken Masai Mara. 
Her lader Gøril Tvedten 
Jorem batteriene sammen 
med en masai. (Foto: Kris-
tin Brath Halvorsrud)
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ikke minst livsglede. Etter en stund var det 

ikke bare elendigheten vi la merke til, men 

også det positive som tross alt skjedde.

Eierskap til akkvisisjonsplan
Som vi har tatt opp i de forrige artiklene, 

har en av våre viktigste oppgaver vært ar-

beidet med akkvisisjonsplanen. Etter gjen-

nomgang av samlingen i biblioteket for å 

kartlegge styrker og svakheter, og etter fl ere 

diskusjoner med personalet på biblioteket 

om prioriteringer, ble det utarbeidet et nytt 

utkast til akkvisisjonsplan med tidslinje for 

innkjøp. Det var hele tiden viktig for oss at 

det skulle være deres plan, og at de skulle få 

et eierskap til den. Vi bidro så godt vi kunne 

med vår kunnskap og erfaringer, men det 

var tross alt de som hadde kjennskap til 

brukerne og hva som er viktigst for dem. 

Akkvisisjonsplanen venter nå på godkjen-

ning fra Høgskolen i Oslo.

Lånere uten adresse
Vi har også vært med på å utarbeide et 

policydokument for utlån og medlemskap. 

For et bibliotek med beliggenhet i et belastet 

område, og med relativt begrensede ressur-

ser er det viktig med et klart utlånsregle-

ment. De var blant annet veldig opptatt av 

hva de kan gjøre for å for eksempel unngå 

at bøker forsvinner og hva som er passelig 

utlånsperiode for å gi alle tilgang til de mest 

populære bøkene. Samtidig er det viktig å 

ikke skremme noen vekk. Biblioteket skal 

være åpent for alle. Det norske gratisprin-

sippet er ingen selvfølge her. SIDAREC må 

basere hele driften av biblioteket på gaver 

og økonomisk støtte fra ulike organisasjo-

ner. Biblioteket føler seg tvunget til å ta et 

lite gebyr av brukerne. Dette er en vanlig 

ordning i alle kenyanske bibliotek, men 

selvfølgelig ekstra problematisk i dette 

området. 

Vi måtte tenke gjennom fl ere utfordrin-

ger og problemstillinger som en vanligvis 

ikke tenker over i en norsk bibliotekhverdag, 

som at ikke alle brukerne i området har en 

adresse. Hvordan skal for eksempel lånerne 

registreres og kontaktes hvis noe skjer. 

Hvordan skal en fastsette retningslinjer for 

erstatning av bøker og lignende ?

Tidsskrift ble blogg
En annen viktig arbeidsoppgave vi har 

hatt der nede var å videreutvikle nettste-

det. SIDAREC har tidligere utgitt en trykt 

utgave av tidsskriftet Slum News  hvor det 

tas opp aktuelle temaer i tilknytning til 

forhold i slummen. Dette tidsskriftet har 

nå gått over til å bli en blogg på nettsiden 

til biblioteket. Mens vi var i Nairobi ble det 

gjenopptatt kontakten med det tidligere 

nettverket av journalister og bidragsytere 

som pleide å skrive for tidsskriftet. Håpet er 

at de nå skal bidra aktivt på bloggen. 

Vi har også vært med på å sette i gang 

arbeidet med å lage en lenkesamling av 

nettressurser med lokalt innhold som ke-

nyansk historie, språk, politikk og temaer 

innenfor SIDARECs kjerneområder som 

helse, utdanning osv. Sammen med radio-

stasjonen som vi fortalte om i den forrige 

artikkelen, blir dette nok en viktig kilde til 

spredning av informasjon i samfunnet.

Gjensidighet
I ledige stunder har vi prøvd så mye 

som mulig å hjelpe til med katalogisering 

Siste dag i Nairobi: Det tar tid å sette seg inn i en annen kultur og bli kjent med menneskene. Studentene kunne gjerne vært der lenger. (Foto: Kristin Brath 
Halvorsrud)
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� av samlingen. Ikke alltid like lett når strøm 

og internett-tilgangen til tider har vært litt 

ustabil. Tålmodigheten har stadig vekk blitt 

satt på prøve, men det har også gitt rom for 

mange interessante samtaler med men-

neskene som jobber der og ellers alle som 

stakk innom. Det har hele tiden vært viktig 

for oss at kunnskaps- og kulturutvekslingen 

skulle være gjensidig. Vi har nok lært like 

mye av de som de forhåpentligvis har lært 

av oss; faglig så vel som personlig, om språk 

og kultur.

Kontraster
Kenya er et stort land fullt av kontras-

ter og overgangen fra Norge var på mange 

måter stor. Forskjellene mellom den lille 

gruppen med rike og det store antallet 

fattige mennesker er enorm. Det gjorde 

inntrykk å reise fra slummen og bare i løpet 

av få minutter etter befi nne seg i områder 

med gigantiske hus med høye gjerder og 

væpnede vakter. For å få energi til en ny uke 

i slummen, og også for å oppleve mest mulig 

av Kenya mens vi var der, var det viktig å 

komme litt vekk fra Nairobi i de helgene vi 

hadde mulighet. 

Landskapet i Kenya varier like mye som 

menneskene, med alt fra sletter, savanner, 

regnskog, ørken og høye fj ellområder, til 

hvite strender. Vi fi kk bl.a. med oss en liten 

safari i nasjonalparken Masai Mara. Den 

fantastiske naturen og dyrelivet på nært 

hold gjorde stort inntrykk. Ingenting kan 

helt slå opplevelsen av å ligge i telt i Afrikas 

villmark og sovne med lyden av ville dyr fra 

alle kanter. Vi har også lært at myggnetting 

er en smart oppfi nnelse!

Litt lite tid
Det største inntrykket som sitter igjen 

etter disse fem ukene, er kanskje mennes-

kene vi har møtt. Mailene har gått fram 

og tilbake etter hjemkomst til Norge. En 

liten refl eksjon vi gjør helt til slutt er at fem 

uker er litt lite tid hvis en tar i betraktning 

den tiden det tar å sette seg inn i en annen 

kultur, bli kjent med menneskene og biblio-

teket. Vi følte veldig sterkt da vi reiste hjem 

at vi gjerne skulle ha vært der lenger. 

Men forhåpentligvis får en ny gruppe 

masterstudenter muligheten til å reise til 

Nairobi neste år for å fortsette arbeidet 

med å videreutvikle SIDAREC community 

library. •

• SIDAREC står for ”Slums Information 

Development and Resource Centers”.

• Startet i april 1996 som en ungdoms-

gruppe i slumområder i Nairobi. 

• Grunnidéen er å gjøre unge men-

nesker 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, 

småskala entreprenørvirksomhet, utdan-

nelse og informasjon.  

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

SIDAREC-prosjektet

Kamilla Skaarud i arbeid: Læringen gikk begge veier. (Foto: 
Gøril Tvedten Jorem)

De norske studentene har, sammen med det lokale bibliotekpersonalet, jobbet fram en akkvisisjons-
plan med tidslinje for innkjøp. Her er Kristin og Gøril i sving. (Foto: Kamilla Skaarud)
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Bokhøst blir boksommer 
Den tradisjonelle bokhøsten dras mot sommeren. I de nær-

meste månedene kommer mange av bøkene som forventes å 

bli mye etterspurt. I begynnelsen av juni forelå Jo Nesbøs Snø-

mannen, og deretter går det slag i slag. Tuva Ørbeck Sørheim, 

redaktør i Bokklubben Nye Bøker, jubler over den fantastiske 

boksommeren vi har foran oss. - Det er ny trend at forlagene 

slipper fl ere av de populære titlene tidligere på året. Vi har sett 

tilløp de siste årene. Henrik Langelands Wonderboy, Helene 

Uris De beste blant oss, Dan Browns Da Vinci-koden og Zafóns 

Vindens skygge, er eksempler på bøker som har kommet ut tid-

lig på sommeren og fått mye oppmerksomhet og stor suksess. 

I år ser vi at dette slår til for fullt og det tror jeg er en smart 

utvikling. For leserne er det full klaff  at bøkene til Jo Nesbø, 

Anne B. Ragde og Kahled Hosseini kommer mens det er ferietid 

og mer tid til å lese, sier Sørheim. •

”Jern og Krystall” er en realitet
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet bestemte seg 23. mai 

for å gå inn i Fellesforbundet, heretter gitt kallenavnet ”Jern 

og Krystall”. Rettighetene til forbundets ansatte blir ivaretatt 

etter sammenslåinga, som formelt trådde i kraft fra 1. juni. Det 

opprettes et eget seksjonsråd for bransjen i Fellesforbundet. 

Avdelingene i Hotell og Restaurant opprettholdes, men kan 

slås sammen med avdelinger i Fellesforbundet på frivillig 

basis. Forbundsledelsen fl ytter til Fellesforbundets lokaler på 

Lilletorget i Oslo. •

Mot vold og trakassering i Europa
Arbeidslivet i Europa vil nå få en politikk mot vold og trakas-

sering. Partene i arbeidslivet har forhandlet fram en ram-

meavtale som den Europeiske faglige samorganisasjon (EFS) 

godkjente på styremøte i mars. Partene i hvert enkelt land må 

nå følge opp avtalen, som konstaterer at risikoen for at vold 

og trakassering oppstår reduseres med et godt arbeidsmiljø. 

Avtalen understreker at all slags vold, mobbing og trakassering 

er uakseptabelt. Det gjelder enten den er av fysisk, psykisk eller 

seksuell art. Avtalen omhandler ikke vold og trakassering fra 

tredje part, for eksempel pasienter eller kunder. Det var ar-

beidsgiverne som motsatte seg dette. Oppfølging av avtalen i 

Norge kan enten gjøres ved endring av arbeidsmiljøloven eller 

ved revisjon av hovedavtalene i de enkelte tariff områdene. •

Stigende antall privatansatte 
bibliotekarer i Danmark
Det danske Bibliotekarforbundet har organisert en egen 

gruppe for privatansatte medlemmer. Bibliotekspressen, vårt 

danske søsterorgan, melder at medlemstallet i denne gruppen 

er svakt stigende. Fra 2005 til 2007 økte antall medlemmer  i 

denne gruppa fra 499 til 520. Og antall henvendelser til BFs 

sekretariat fra de privatansatte er også stigende. Sekretariatet 

har egen konsulent med juridisk utdannelse for å ta seg av 

disse henvendelsene, som ofte handler om arbeidskontrakter. 

Lønnsforhandlinger må de private som regel greie selv, men BF 

ruster dem opp til å mestre forhandlingssituasjonen.  •
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TEKST & FOTO • Erling Bergan

Dette er nokre av poenga som kjem fram 

i ei kartlegging av skulebibliotek i grunn-

skule og vidaregåande skule. Undersøkinga 

er gjennomført av Møreforskning på opp-

drag frå Utdanningsdirektoratet. 

I vidaregåande har heile 97 prosent 

av skulane eige bibliotek, mens det blant 

grunnskulane er 87 prosent med eige 

skulebibliotek. Elever i grunnskulen har 

tilgang til skulebiblioteket nesten like 

lenge som elevar i vidaregåande, men dei 

har berre tilgang på hjelp frå bibliotekar i 

ein liten del av opningstida, 5,4 veketimar 

mot 29 i vidaregåande.

utdanning på topp (4%). Ikkje meir enn 11 

prosent av bibliotekarane i grunnskulen 

har bibliotekarutdanning på dette nivået. 

Men kvar fjerde bibliotekansvarlege i 

grunnskulen har bibliotekfaglig tilleggs-

utdanning av minst eit halvt års lengde. 

Det gjer at meir enn kvar tredje bibliotek-

ansvarlege anten har lærarutdanning med 

minst eit halvt års bibliotekfagleg utdan-

ning eller full bibliotekutdanning. 

Det kan sjå ut som om det har vore ei 

viss betring frå 1997 med omsyn til grunn-

skulebibliotekarane si bibliotekfaglege 

utdanning, men betringa er marginal, slår 

Kartlegging av skulebibliotek
Biblioteka i vidaregåande har lengre 
opningstid, betre personalressursar og 
høgare fagkompetanse enn biblioteka i 
grunnskulen. Skulebiblioteka generelt 
har fått større personalressurser. Men 
det har vore stillstand med omsyn til 
fagleg bakgrunn hos den ansvarlege for 
skulebiblioteket.

Biblioteka i vidaregåande har lengre opningstid, betre personalressursar og høgare 
fagkompetanse enn biblioteka i grunnskulen, viser kartlegginga Møreforskning 
har gjort. Her frå Bodin videregående skole. 

Parallelt med 

at det er stor 

skilnad i per-

sonalressurs 

mellom sku-

leslaga er det 

og stort skilje 

i det å rå over 

b i b l i o t e k -

fagleg utdanna 

personale. I 

vidaregåande opplæring var prosent-

delen fagutdanna bibliotekarar 55 % 

og 7 % var fagutdanna bibliotekar med 

tilleggsutdanning innan pedagogikk. I 

grunnskulen var tilsvarande tal høves-

vis 9 og 3 prosent. 

Samanlikna med tala for grunnskulen 

i 1997 ser vi at i grunnskulen har andelen 

bibliotekfagleg utdanna auka frå 5 til 9 

prosent, og fagutdanna med pedagogisk 

tilleggsutdanning frå 1 til 3 prosent.

Slik sett er det i 2006 fl eire med fagut-

danning som bibliotekar i grunnskulen. 

På den andre sida har prosentdelen som 

er lærarar med tilleggsutdanning innan 

bibliotekfag gått noko ned i grunnskulen, 

frå 33 i 1997 til 23 i 2006 og talet på lærarar 

utan bibliotekfagleg tillegg har auka frå 48 

til 53 prosent. Men tala frå 1997 inkluderer 

også lærarar med kortare bibliotekfaglege 

kurs (mindre enn ½ år), noko som ikkje vert 

gjort i 2006. Korrigerer vi for dette ser vi at 

det også for lærarar med lengre tilleggs- og 

Kva seier ”Skulebibliotek i Norge” om fagkompetansen?

etterutdanning har skjedd ein auke 

frå 1997. Prosentdelen som korkje er 

utdanna pedagog eller bibliotekar er 

om lag uendra. Både i grunnskulen 

og på vidaregåande er det slik at kvin-

nelege skulebibliotekansvarlege oftare 

har bibliotekfagleg utdanning enn 

mannlege.

Oppsummeringsvis må ein kunne 

slå fast at det har vore ei ikkje uvesent-

leg utvikling i positiv lei med omsyn 

til ressursfaktorar som eigne lokale 

til skulebiblioteket og storleiken på 

personalressursen. Med omsyn til 

fagleg bakgrunn hos den ansvarlege for 

skulebiblioteket, derimot, har det vore 

bort i mot stillstand. •

Det er eit skarpt skilje mellom grunn-

skulane og dei vidaregåande skulane med 

omsyn til personalressursar, personalets 

fagkompetanse og opningstid, kan rap-

porten fortelje: 

I den vidaregåande skulen har biblio-

tekarane i regelen ingen andre oppgåver 

enn å leie og drive biblioteket. Dette er 

situasjonen på 80% av skulane. 

Berre 18% av grunnskulane har ei så 

gunstig stode. I vidaregåande skule har om 

lag 60 prosent av bibliotekarane bibliotek-

fagleg utdanning på bachelornivå – anten 

aleine (55%) eller med pedagogisk tilleggs-
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rapporten fast. 

- I grunnskulen har det òg vore 

ei lita betring med omsyn til kor 

stor personalressurs som er sett av 

til skulebibliotekarbeid pr. veke. 26% 

av grunnskulane har ein personal-

ressurs på meir enn 7 timar knytt 

til biblioteket. Dette er ein auke frå 

12% i 1997.

Hovudinntrykket er likevel at 

grunnskulane må klare seg med ein 

særs liten personalressurs

– 5,4 timar i snitt i vårt materiale 

– og at det er a) ein dramatisk skilnad 

mellom grunnskule og vidaregåande 

skule og b) ein ikkje fullt så drama-

tisk men likevel klår skilnad mellom 

store og små grunnskular. 

Dei vidaregåande skulane har 29 

timar i snitt samanlikna med grunn-

skulane sine 5,4 og på vidaregåande 

skular med 300 elevar eller meir, er 

gjennomsnittet på 39,5 timar, dvs. 

noko meir enn ein heil stilling, i bi-

blioteket. Dei største grunnskulane 

– dei med 300 elevar eller fl eir - ligg 

langt framfor dei mindre skulane 

som har 11,6 timar pr. veke i snitt, 

men likevel ligg dei langt bak vidare-

gåande skular av same storleik. 

Rapporten spør om denne dra-

matiske skilnaden i bibliotektilbodet 

mellom grunnskule og vidaregåande 

skule, også for dei større skulane sitt 

vedkommande, kan forklarast med 

utgangspunkt i ulikt bibliotekbe-

hov. Men forfattarane har vanskeleg 

for å tru at grunnskulane har eit 

dramatisk mindre behov for faglege 

ressursar i biblioteket. 

Rapporten peikar på at rollane 

til biblioteket som litteraturmellom-

mann i grunnskulen og læringsarena 

i vidaregåande er sentrale, men for 

elevane er rolla som møteplass også 

viktig. Å forankre skulebiblioteket 

i planarbeidet til skulen og i tverr-

fagleg samarbeid mellom lærar og 

bibliotekar er ei utfordring for å nå 

kompetansemåla i Kunnskapsløftet. 

I tillegg er dette ei utfordring for å nå 

målet til strategiplanen om skulebi-

blioteket som ein viktig læringsarena 

for alle elevane i grunnopplæringa.

Rapporten er ledd i oppfølginga 

av strategiplanen ”Gi rom for lesing!” 

Blant forfattarane fi nn vi professor 

Ragnar Audunson, førstelektor Ellen 

Hjortsæter og student Barbro Østlie, 

alle frå Avdeling for journalistikk, 

bibliotek- og informasjonsfag, Høg-

skolen i Oslo. •

Det var under et pressetreff  på Vahl skole i 

forrige måned at kunnskapsministeren Dju-

pedal ba alle som er opptatt av skolebibliotek 

om å komme med innspill til Utdannings-

direktoratet. Han forsikret at ønsket om 

dialog er helt reelt. 

Dette kan være et tegn på at Kunnskaps-

departementet har tatt forslagene i utredninga 

Bibliotek 2014 på alvor. For i bibliotekutred-

ninga lyder ett av tiltakene: ”Iverksette et 

program for skolebibliotekutvikling”. Det 

dreier seg om å avklare skolebibliotekets 

funksjoner midt i den digitale hverdagen, 

vurdering av ressurs- og kompetansebehov, 

og samarbeidsforhold til folkebibliotek. Det 

interessante er imidlertid at bibliotekutred-

ninga foreslår dette programmet startet i 

2009, mens Djupedal nå lanserer det allerede 

fra 2008. 

Arrangementet på Vahl skole var en kam-

panjemarkering i regi av Skolebibliotek Løftet, 

der også Anne Hustad overrakte IFLA/

UNESCOs retningslinjer for skole bibliotek 

til kunnskapsministeren. De er nå for før-

ste gang oversatt til norsk. Retningslinjene 

vil distribueres til skoler, skolebibliotek og 

folkebibliotek over hele landet. Det er kam-

panjens mål at retningslinjene vil føre til økt 

oppmerksomhet om skolebibliotekutvikling, 

sentralt og lokalt.

Også den ferske rapporten om situa-

sjonen i skolebibliotekene, utarbeidet av 

Møref orskning, ble det satt fokus på under 

arrangementet i Vahl skole. Valg av sted for 

dette pressetreff et var ikke tilfeldig. Vahl 

skole driver et spennende og aktivt skole-

bibliotek, med utradisjonelle virkemidler. 

Det er nå grunn til å håpe på framgang 

for fl ere skolebibliotek. Øystein Djupedal 

ga uttrykk for at han er medspiller i denne 

saken: - Jeg er bibliotekentusiast, jeg vil 

at fl ere skal få glede av magien som skole-

biblioteket kan åpne for mange mennesker, 

slo kunnskapsministeren fast. •

Djupedal for skolebibliotek
Kunnskapsdepartementet skal i løpet av året utarbeide et 
forpliktende program for skolebibliotek. Programmet skal 
etableres fra kommende årsskifte. Statsråd Øystein D jupedal 
vil med dette sette skolebibliotekene i stand til å utnytte 
sitt pedagogiske potensial. Fylkeskommunene får ansvar for 
p rogrammet, som knyttes til Kunnskapsløftet. 

TEKST • Erling Bergan

Kunnskapsminister Djupedal etablerer et program 
for skolebibliotek allerede fra årsskiftet. Dermed 
er han tidligere ute enn bibliotekutredninga la opp 
til. (Foto: cf-wesenberg@foto.no)

• Bibliotekarforbundet 

• Biblioteksentralen A/S

• Elevorganisasjonen

• Fagforbundet

• Foreldreutvalget for grunnskolen 

• foreningen !les 

• Kulturforbundet

• Norsk Bibliotekforening

Organisasjonene som deltar i SkolebibliotekLøftet:
• Norsk faglitterær forfatter- og over-

setterforening

• Norsk Oversetterforening.

• Norsk Skolelederforbund

• Norske barne- og ungdomsbokforfattere

• Den norske Forfatterforening

• Skolebibliotekarforeningen i Norge 

• Utdanningsforbundet
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TEKST •  Robert Haugen
  Rådgjevar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Robert Haugens spalte

I Japan les dei erotiske romanar via mo-

biltelefonen, melder Dagbladet i mai. 

Tekstbitane kjem som elektronisk post til 

abonnentane, ikkje så ulikt formidlinga av 

Charles Dickens sine tekstar for vel 150 år 

sidan, fl eire av dei blei først utgjevne som 

føljetongar i papiraviser. Den vidunderlege, 

nye verda av manuskriptformer og spreiing 

av kunstnarlege uttrykk er kanskje berre i 

startfasen, og omveltingane, om vi kallar 

dei Bibliotek 2.0 eller kva, vil nok gjere stor 

ståhei for biblioteka i framtida. 

Robert Darnton, amerikansk bok-

historikar, kom i 1982 fram med ein 

kommunikasjonskrinsløpsmodell for 

boka. Utgangspunktet var spreidd; lit-

teraturvitarar, sosiologar, bibliografar, 

historikarar, bibliotekarar, statsvitarar, 

kulturforskarar, jamvel økonomar og fl eire 

arbeidde med tema og emne med boka som 

omdreiingspunkt. Forskingsfeltet inneheld 

forlagsstudiar, 

forfattaranalysar, bidrag om kulturøko-

nomi og lesargranskingar, for å nemne 

nokre få studietema. Det Darnton ville med 

bidraget sitt, som i stor grad har påverka 

dagens bokhistoriske tenking og forsking, 

var å samle trådane innan fagtradisjonen 

ved å tilby eit rammeverk som gav oversyn 

over samanhengane,  vekselverknadane og 

forhandlingane mellom forskingsområda 

og i fagfeltet bokhistorie. 

Kommunikasjonskrinsløpsmodellen til 

boka startar med forfattaren, går via forleg-

gjar til prentar og distributørar og vidare til 

bokseljarar før kommunikasjonskrinsløpet 

til boka når lesaren, og forfattaren får at-

tendemeldingar frå lesarar som påverkar 

neste produksjon av tekstar. Darnton pre-

senterer forklaringsmodellen i artikkelen 

”What is the history of books?”, omsett til 

norsk av Tore Rem og prenta i antologien 

Bokhistorie (2003) med nemnte Rem som 

redaktør. Eksterne faktorar i samfunnet 

som innverkar på deltakarane i krinsløpet 

til boka, til dømes tekniske nyvinningar 

som mogleggjer lesing av skjønnlitteratur 

gjennom skjermen til ein mobiltelefon, 

er også integrert i forståingsramma til 

Darnton. 

Rem framhevar at bokhistoria kan 

medverke til større merksemd i litteratur-

historia. Han peikar på spesielt tre tilhøve: 

fokusering på korleis tekstar blir ”invitert” 

inn i verda, dvs. publiseringskonteksten 

(fl eire tekstar har blitt estetisert og kanoni-

sert gjennom å bli tatt opp i diktantologiar), 

større medvit om materialiteten til ei bok 

og det sosiale livet til tekstar (verknadshis-

toria), som er, slik som livet elles, ustabilt. 

Tenk berre 

på roma-

nen Sult av 

Knut Ham-

sun, første 

fragmenta 

prenta i ei 

avis i Dan-

m a r k  o g 

utgjeven i 

bokform i 

1890: Kva 

f o r  e i n 

Sult-tekst 

er den ei-

gentlege, opphavlege, ekte, autentiske - slike 

tilhøve er sentrale og viktige i bokhistorisk - 

og spesielt teksthistorisk perspektiv. Tekst-

utgåva av Sult, materialiteten (utsjånad til 

boka) og temperaturen på mottakinga til 

romanen av sentrale aktørar i det litterære 

feltet legg føringar for tydinga til lesaren, 

ikkje berre innhaldet i teksten. Dette er 

faktorar litteraturformidlarar bør ha kunn-

skap om og å refl ektere over. Ein tekst er 

aldri rein og uskuldig i møte med lesaren, 

sjølv ikkje dei til born, han er påverka og 

forma frå første ord.

Faget bokhistorie er no blitt (sterkare) 

institusjonalisert med eige tidsskrift, Book 

History, drifta av den internasjonale orga-

nisasjonen SHARP (Th e Society for the His-

tory of Authorship, Reading & Publishing) 

som arrangerer årlege konferansar. Fagmil-

jøet internasjonalt har vokse mykje siste 15-

20 åra, men i Noreg er det lite, likevel ikkje 

så smått at ikkje viktige forskingar har blitt 

gjort: Jostein Fet frå Volda sine granskingar 

Bokhistorisk feltarbeid

Vil vi sjå ei tyngdeforskyving frå jubileumsskrifter mot ein ny inn-
gang til folkebiblioteka si historie, med kritiske blikk mot anna 
enn hendingar, jubileum og pionerar? Vil bibliotekhistorikarar sjå 
meir på biblioteka sine formål, korleis praksisen i boksamlingane 
har vore og oppfatningar bibliotekarane har av seg sjølve?

Den amerikanske 
bokhistor ikaren 
Rober t Darnton 
kom i 1982 med 
ein kommunika-
sjonskr insløps-
modell for boka. 
(Foto: Princeton 
Weekly Bulletin)

Bibliotekforskar Lis Byberg har 
peika på at biblioteka ikkje berre 
er eit instrument for utlån, men 
også del i eit distribusjonsnett. 
(Foto: Erling Bergan)
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av lesande bønder og skrivande bønder frå 

1700-talet til midten av det 19. hundreåret 

er framifrå døme å halde fram. 

Bibliotekhistorie og historia om lesing, 

som eg er spesielt interessert i, høyrer na-

turleg med i bokhistoria. Robert Darnton 

har plassert biblioteka saman med lånarar, 

kjøparar og lesesirklar under rubrikken 

lesarar i kommunikasjonskrinsløpet til 

boka. Men som bibliotekforskar Lis Byberg 

har kommentert, biblioteka er i denne 

samanhengen ikkje berre eit instrument for 

utlån, dei er også lekkar i eit distribusjons-

nett og ein stad å oppbevare bøker (og 

anna materiale) i, og, vil eg leggje til, del 

av litteraturpolitikken til ein institusjon. 

Forskinga på folkebibliotek og omtalar av 

boksamlingar i Noreg har si tyngd i arbeid 

om jubileum, dog med analyser på makro-

nivå og tydingar av einskildpersonar sine 

strategiar (som Haakon Nyhuus). 

Danmark har vore eit førebilete for 

Noreg i folkebibliotekpolitikken, mellom 

anna er gjeldande biblioteklov av 1985 

mykje påverka av biblioteklova av 1971, 

som igjen har sitt grunnlag i den danske 

biblioteklova frå midten av 1960-talet, 

hevdar bibliotekforskar Ragnar Audunson 

ved Høgskolen i Oslo i Morgenbladet i 2005. 

Forskinga på folkebibliotek her i landet er 

etter vurderinga mi prega av det som ad-

junkt Laura Skouvig ved Institut for Biblio-

teksudvikling, Danmarks Bibliotekskole, 

kallar ”organisatoriske aspekter” (Dansk 

Biblioteksforsking nr. 1, 2007, s. 5-16, her s. 

13). Med aspekt ved organisasjonane (fol-

kebiblioteka) meiner Skouvig konsekvensar 

av dårleg økonomi, manglande anerkjen-

ning frå offentlegheita for biblioteket si 

(samfunns)rolle, og intern motstand mot 

endringar og mot utvikling. Desse tilhøva 

blei vektlagt i dei danske forteljingane om 

historia til folkebiblioteka fram til første 

folkebiblioteklova i 1920, saman med fram-

stillingar av strid mellom dei som kjempa 

for å bevare biblioteket sin (still)stand og 

tradisjon, og dei som stod for nye, moderne 

tankar og idear (frå USA). Desse framstil-

lingane gav ikkje rom for analyser om saks-

felt og område som planlegging, drifting og 

utvikling av folkebibliotek. 

Ei slik tilnærming til historia om bi-

bliotek, som dei siste åra har kome meir 

fram, rettar kritiske blikk mot anna enn 

hendingar, jubileum og pionerar: Biblio-

tekhistorikarar ser her på biblioteka sine 

formål, korleis praksisen i boksamlingane 

har vore og oppfatningar bibliotekarane har 

av seg sjølve (jamfør Jofrid Karner Smidt 

si gransking av den litterære smaken til 

bibliotekarar ved folkebibliotek). 

Utviklinga i Noreg følgjer ofte den i 

Danmark, kanskje vil vi framover sjå ei 

vesentleg tyngdeforskyving i frå jubileums-

skrifter og skildring av kamp mellom eldre 

og nye røyndomsforestillingar og mot ein 

ny inngang til folkebiblioteka si historie. 

Eg skal vere rask og nemne Geir Vestheim 

sin omfattande studie av folkebiblioteks-

politikken i Noreg på 1900-talet, men den 

har godt av nytt selskap. Kanskje kan ei 

verkeleggjering av bibliotekforskingspro-

gramma i framlegget til ”Bibliotekreform 

2014” medverke til bokhistoria? •

Førsteamanu-
ens is  Jo f r id 
Karner Smidt 
h a r  g r an sk a 
den litterære 
smaken til bi-
bliotekarar ved 
folkebibliotek. 
(Foto : Er ling 
Bergan)

Totalt antall søkere 
til høyere utdanning

Antall primærsøkere til 
bibliotekar-utdanning ved 

Høgskolen i Oslo 
(bachelor og årsstudium) 

1996 101 288 466
1997 93 172 400
1998 86 644 272
1999 82 818 214
2000 82 189 234
2001 85 307 222
2002 91 413 272
2003 93 706 296
2004 100 494 235
2005 101 334 240
2006 99 566 253
2007 98 501 219

Årets søkertall til bibliotekarutdanninga 

ved Høgskolen i Oslo ble presentert i for-

rige nummer av Bibliotekaren. De viste 

en nedgang fra 230 primærsøkere i fj or 

til 187 i år. Til årsstudiet i samme fag er 

det imidlertid en økning fra 23 primær-

søkere i fj or til 32 i år. Samlet sett er det 

likevel en merkbar nedgang.

Er dette et tilfeldig uttrykk for at det 

går opp og ned med søkningen, eller del 

av en mer langvarig trend? Er biblio-

tekarstudiet mindre attraktivt nå enn 

før? Spørsmålet er reist i ulike fora den 

siste tiden. 

Vi har sett på utviklingen i antall 

primærsøkere til bibliotekarstudiet og 

sammenlignet med utviklingen av an-

tall totalsøkere til høyere utdanning i 

Norge de siste ti åra. Vi har slått sammen 

tallene for søking til bachelor og års-

studium, når begge disse tilbudene har 

eksistert (de siste tre årene). 

Tallene for perioden før 1996 er 

vanskelige å sammenligne med dagens 

Opp eller ned for BIBIN? 
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søkertall. Det var perioden før vi begynte 

med samordna opptak i Norge. Skillet 

mellom ”søker” og ”primærsøker” er 

nettopp basert på et samordna opptak.

Bibliotekarutdanninga hadde over 

900 søkere på begynnelsen av nittitallet, 

og det kan godt være at dette er uttrykk 

for stor etterspørsel etter dette tilbudet. 

Men tallene fra den gang er altså ikke 

direkte sammenlignbare med dagens 

søkertall. 

TEKST • Erling Bergan

Tabellen til venstre viser i den ene 

kolonnen det totale antall søkere til høy-

ere utdanning i Norge fra 1996 fram til 

i dag. Den andre kolonnen viser antall 

primærsøkere til bibliotekarutdanninga 

ved Høgskolen i Oslo (bachelor og års-

studium) for hvert år. 

Figuren under viser den samme 

utviklinga grafi sk. Her er søkertallene i 

1996 satt til 100, og utviklinga i årene et-

terpå relaterer til dette utgangspunktet. 

Blå linje er totale søkertall, rød linje er 

primærsøking til bibliotekarstudiet.  •
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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. 

 – Jeg håper Sevilla-manifestet 

vil bidra til å få den europeiske fag-

bevegelsen mer på off ensiven, det 

er en kjensgjerning at litt for mange 

forbund sliter. Men Norge er et 

unntak, vi opplever en oppgang i 

tallet på medlemmer, fastslår Tore 

Eugen Kvalheim, leder i YS. 

Men med 60 millioner med-

lemmer i ryggen er ikke EFS noen 

smågutt. Det ble tydeliggjort ved at 

EU-kommisjonens president José 

Emanuel Barroso besøkte kongres-

sen, i tillegg til en rekke spanske 

toppolitikere. 

Rekruttering vil bli en hoved-

oppgave for EFS fremover. YS-le-

deren fremhever at økt oppslutning 

og makt hører sammen. Dessverre 

har organisasjonsgraden i Europa 

gått ned fra 33 til 26 prosent på litt 

over tjue år. 

– Denne utviklingen må snus. 

Vi vet at naturlige rekrutterings-

grunnlaget finnes ikke lenger i 

gruvene, i veveriene eller i de store 

fabrikkene, disse arbeidsplassene 

er fl yttet til andre deler av verden. 

Det er en stor utfordring å øke or-

ganisasjonsgraden først og fremst 

”Sevilla-manifestet” enstemmig vedtatt

Den europeiske fagbevegelsens EFS sin 11. kongress er slutt. Den 
munnet ut i at de rundt 1000 delegatene vedtok ”Sevilla-manifestet” 
enstemmig. Dette dokumentet beskriver strategi og innsatsområder, 
der rekruttering og et mer sosialt Europa er hovedsaker. 

Ledige stillinger på BFs nettsted
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. 

i serviceyrkene i privat sektor, det 

er her den største veksten i sys-

selsettingen fi nner sted. Vi har et 

felles ansvar i å fokusere på gode 

eksempler og overføre erfaringer 

og lærdom over landegrensene, 

mener han. 

Kvalheim mener at fagbevegel-

sen fortsatt vil være en pådriver for 

å utvikle et sosialt Europa. Fagfo-

reningene i Europa står overfor 

en rekke komplekse utfordringer, 

og manifestet beskriver fem inn-

satsområder: 

• å utvikle et europeisk arbeids-

marked som ti lbyr kvalitet i 

arbeidet og full sysselsetting

• å utvikle trepartssamarbeid og 

arbeidstakernes medbestem-

melse

• for bærekraftig vekst og solidari-

tet, både i regionene og interna-

sjonalt

• for et sterkere EU der grunnleg-

gende rettigheter blir lovfestet

• å utvikle sterkere fagforbund med 

økt innfl ytelse når europeisk og 

global politikk skal utformes.

I Norge øker fagorganiseringen, mens Europa opplever nedgang. 
Europeisk fagbevegelse rekrutterer ikke lenger i de store fabrik-
kene, men først og fremst i serviceyrkene i privat sektor.  – Vi må 
overføre erfaringer over landegrensene, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim etter årets EFS-kongress. (Foto: Dag A. Ivarsøy)
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SALTDAL KOMMUNE – Kulturenheten

Bygda bak ”ALT FOR ROGNAN”

Søker etter BIBLIOTEKSJEF i full stilling
 
Søknadsfrist 23. juni 2007.

Se fullstendig utlysningstekst på kommunens hjem-
meside 
www.saltdal.kommune.no

Nærmere opplysninger: 
Kulturleder Christian Næstby tlf. 75 68 22 92 eller 
biblioteksjef Ann-Christin Hval tlf 75 68 23 03 

Avdelingsleder barneavdeling 
- vikariat

Ved Ålesund bibliotek, hovedbiblioteket, er det ledig ett års 
vikariat i 100 % stilling som leder for barneavdelinga fra 1. 
september 2007, med mulighet for forlengelse. 

Barnebibliotekaren har ansvaret for å planlegge og tilrette-
legge arbeidet retta mot barn og unge i kommunen, samt 
å ha kontakt med aktuelle samarbeidspartnere som barne-
hager, grunnskoler, helsestasjon og foreldre.

Barnebibliotekaren er også ansvarlig for vurdering og inn-
kjøp  av medier, samt katalogisering av disse. 

Vi ønsker oss en person som er åpen og utadretta, og som 
kan drive aktiv formidling gjennom klassebesøk, eventyr-
stunder, arrangementer og oppsøkende virksomhet. Det 
kreves gode IKT-kunnskaper og det legges vekt på selvsten-
dighet, kreativitet og nytenking. Barnebibliotekaren må ha 
god kjennskap til barne- og ungdomslitteratur, og være villig 
til å tilegne seg nødvendig kompetanse.

Lønn etter avtale. 

Henvendelser omkring stillinga kan rettes til biblioteksjef 
Mariann Schjeide 70162268,  eller barnebibliotekar Kari 
Asker 99 32 00 52.

Søknadsfrist: 25. juni 2007

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 5 2/14/07 10:28:08 A
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BFs medlemsregister blir aldri bedre enn 
kvaliteten på informasjonen som er lagt inn. 
Har vi korrekt informasjon om deg? Dersom 
du har skifta lønn, jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsider og fi nner ”Opp-
datering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

ABM-utvikling, Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo 

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

ABM er eit magasin for 
deg som er oppteken av 
kva som skjer i arkiv, bib-
liotek og museum. Teikn 
eit gratis abonnement 
ved å sende ein e-post til 
abm-blad@abm-utvikling.no

2810-ABM-magasin-2-06_korr.indd   1

HEILT GRATIS!
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DAG OG TID
Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

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

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

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

Ta kontakt med det same!

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

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

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

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

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

www.folegandros.dk

www.ampelosresort.com

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

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

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte
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Finnmark
Mari Lundevall
Høgskolen i Finnmark
Telefon: 78 42 78 18
E-post: mari.lundevall@hifm.no

Troms
Katrine With Eielsen
Troms fylkesbibliotek
Telefon:  92 86 43 66
Epost:  katrine.with.eielsen@tromsfylke.no

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: 48 02 09 00
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, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Vestfold fylkesbibliotek
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

”På Eidsvolls plass ved Stortinget er et 
lyst plasttelt blitt bibliotek. Kampan-
jen «All Diff erent All Equal» er i gang. 
Flere ungdomsorganisasjoner holder 
folkebibliotek og låner ut nettopp folk 
for å kurere fordommer. I hylla står 
blitzeren, samen, den somaliske gutten 
og den HIV-positive.” 

Fra artikkelen ”Lånte hijabjenter i bibliotek” 
i Dagsavisen 25. mai 2007.

Forlaget L.S.P. har nettopp utgitt en norsk 

utgave av Osama Bin Ladens brev og taler, 

under tittelen Budskap til verden. At dette 

er kontroversielt stoff , sier seg selv. Så er 

spørsmålet om bokhandlere og bibliotek 

tilbyr denne på linje med annet aktuelt 

materiale, eller om holdninger til al-Qaida 

overskygger formidlingsansvaret. 

Bokhandelen Tronsmo snublet i star-

ten, da en medarbeider håndterte et lan-

seringsarrangement på en mindre heldig 

måte, i følge avisa Klassekampen. Da 

Tronsmo trakk seg fra samarbeidet med 

forlegger Frode Saugestad, ble det også 

sagt fra denne medarbeideren at de heller 

ikke ville selge boka: - Jeg mener man må 

gjøre seg fortjent til ytringsfriheten, ved 

selv ikke å være en trussel mot den, skreiv 

medarbeideren til Saugestad. Men så kom 

daglig leder Eva Th orsen hjem fra ferie, og 

satte skapet på plass: - Dette har skjedd 

bak min rygg, dette er ikkje Tronsmo si 

offi  sielle haldning, sier hun. Og dermed er 

det klart at boka er å få kjøpt hos Tronsmo, 

både i norsk og engelsk utgave.

Så er spørsmålet hva bibliotekene gjør. 

Det er ikke så lett å vite hvilke kontrover-

sielle bøker fra tidligere år man skal kunne 

sammenligne Budskap til verden med. En 

situasjon man kan trekke fram, er Pax-ut-

givelsen av boka Loran C og Omega i 1977. 

Da Halfdan Wiik den gang undersøkte 

hvordan bibliotekene håndterte innkjøp 

av boka, som Stortinget hadde bestemt 

skulle være hemmelig, var resultatet en 

smule nedslående. I Dagbladets oppslag for 

tredve år siden sto det: ”På halvparten av 

de største bibliotekene her i landet er det 

ikke mulig å få låne PAX-boka som inne-

holder rapporten om Loran C og Omega. 

Bibliotekarene har fulgt opp NRK’s, NTB’s 

og de fl este avisredaktørers vurdering av at 

det Stortinget har sagt skal være hemmelig, 

det skal ikke formidles til folk, selv om boka 

ikke er beslaglagt og er en av høstens best-

selgere. Dette går fram av en undersøkelse 

om Loran C-boka og bibliotekene som 

student Halfdan Wiik v/SBH har gjort. Av 

de 100 største bibliotekene er det 48 som 

ikke har anskaff et boka.”

Budskap som kommer ut?
Halfdan Wiik sa den gang at han ved å 

samarbeide med Dagbladet om den nevnte 

reportasjen ønsket ”å bidra positivt til en 

debatt som kan styrke folkebibliotekenes 

stilling som uavhengige kanaler for kultur 

og informasjon.” Hør, hør!

Nå er Loran C og Omega og Budskap 
til verden to ganske forskjellige utgivelser. 

Men begge bøkene utfordrer bibliotekar-

enes evne til å stå mot press i bokvalget. Og 

det bør være grunn til å tro at bibliotekene 

har løftet sin yrkesetiske standard på dette 

området siden den gang. 

Dette dreier seg om å respektere retten 

til å bli kjent med tanker og meninger også 

hos dem som de fl este er uenige i, eller 

sågar forakter. I et demokratisk perspektiv, 

er dette viktig. Dessuten kan kjennskapen 

til Osama bin Ladens tekster i vesten bidra 

til å gjøre oss klokere i omgangen med 

disse kreftene. Og det trengs. For skal vi 

bidra til at al-Qaida havner på historiens 

skraphaug, må vi bedre skjønne hvem vi 

har med å gjøre. 

– Det er lov å ikke like Osama bin 

Laden, men vi må akseptere at mannen 

og talene hans eksisterer. De leses av 

millioner av mennesker verden over, sier 

forlegger Frode Saugestad til Dagbladet. 

Så tydelig kan og bør det sies. Når Hege 

Storhaug, fra Human Rights Services og 

forfatteren bak boka Men størst av alt er 
friheten, i samme avis stiller spørsmål ved 

Saugestads ideologiske ståsted, er det en 

stigmatisering han ikke burde utsettes 

for. - Jeg synes han viser klare islamistiske 

sympatier, og synes han bør gå ut og av-

krefte at han støtter en slik ideologi, sier 

Storhaug. 

Hvordan vil biblioteksjefer takle det om 

en tilsvarende kritikk skulle ramme dem? 

La oss håpe alle kan svare på samme måte 

som forlegger Saugestad: - Som forlegger 

lar jeg ikke min personlige holdning skinne 

gjennom på utgivelseslista. Jeg har gitt ut 

bøker som er pro islam og pro Israel. Jeg 

føler ingen trang til å defi nere mitt person-

lige ståsted. 


