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Forfatter og bibliotek - et gjensidighetsforhold

- Det har aldri vært forbudt å låne bort bøker. Det må heller 
aldri bli det. Sjøl ikke i en digital tidsalder der nye måter å 
lese, spille av eller låne ut uvilkårlig vil komme og vil spre seg 
fortere enn du kan si Windows, sier forfatteren Ingar Knudtsen. 
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Før sommeren arrangerte BF kick-off i 

forkant av lokale forhandlinger i alle fyl-

keslagene. Kick-off-arrangementene ble 

iscenesatt av fylkeslagene, med ansatte i 

BFs sekretariat som møteledere/innledere. 

Undertegnede, nestleder Hanne Brunborg 

og rådgiver Th or Bjarne Stadshaug turnerte 

med én og samme presentasjon som fun-

gerte som disposisjon og utgangspunkt. 

Det var første gang et slikt opplegg 

ble gjennomført, og det skal selvsagt 

evalueres i samarbeid med fylkeslagene. 

Det er dermed egentlig for tidlig å trekke 

konklusjoner om disse arrangementenes 

suksess eller fi asko, men jeg har likevel lyst 

til å komme med mine egne erfaringer fra 

de kick-off s som jeg deltok på. 

Oppmøtet var variabelt, men jevnt 

over godt. Tatt i betraktning at møtene 

ble avholdt på dagtid var det tidvis impo-

nerende. Arrangementene var rettet mot 

forhandlere. Dette medførte kanskje at 

enkelte medlemmer, til tross for at de var 

nysgjerrige på innholdet, vurderte at det 

ikke var et arrangement for dem. Dette 

er muligens noe vi kan forbedre dersom 

opplegget skal gjentas. Vi ønsker jo å ut-

danne så mange forhandlere som mulig, 

og vi befi nner oss ofte i situasjoner der vi 

skulle hatt fl ere forhandlere å spille på. Et 

arrangement som dette vil kunne virke 

motiverende på de som lurer på om de skal 

sette seg bedre inn i forhandlinger. 

Men også medlemmer som ikke har 

forhandler-ambisjoner vil ha nytte av 

nærmere kunnskap om hvordan forhand-

lingene fungerer, og å lytte til hvordan 

forhandlere tenker og legger strategier. 

Det må imidlertid ikke få bli slik at 

kick-off -arrangementet blir et ordinært 

medlemsmøte der man av frykt for å røpe 

strategier, eller hevde meninger som kan 

være kontroversielle hos medlemmer på 

egen arbeidsplass, ikke får stilt de spørs-

målene som bør stilles eller luftet de stra-

tegier man måtte ha. Kick-off  er, og skal 

være, for forhandlere først og fremst. 

Og forhandlerne kom. Dette førte til 

meget interessante diskusjoner, og god og 

bred erfaringsutveksling de fl este stedene. 

I etterkant satt jeg med en følelse av å ha 

lært mye, både om lokale ulikheter og 

utfordringer, og om generelle problem-

stillinger. Takket være meget aktive og 

kompetente møtedeltakere. 

Ofte ble det stilt spørsmål til meg 

som jeg slettes ikke rakk å svare på fordi 

problemet ble belyst av både en og fl ere 

andre møtedeltakere før jeg kom til ordet. 

Dette er strålende! Og det var akkurat en 

slik eff ekt vi hadde ønsket å få til når vi 

forberedte oss til arrangementene. Når 

slikt skjer får vi nemlig belyst et spørsmål 

fra mange sider og mange ulike virkelighe-

ter. Vi får analysert en problemstilling og 

også diskutert forhandlingsstrategier og 

tariff politikk, vi oppnår erfaringsoverfø-

ring. Og ikke minst vi får bygd regionale 

nettverk forhandlere i mellom. Nettverk 

som forhåpentligvis blomstrer videre, 

og som selvfølgelig i mange tilfeller har 

blomstrer en god stund allerede. 

Men for at dette skal være mulig, er vi 

avhengig av en møteform som inviterer til 

det, og møtedeltakere som bidrar aktivt. 

Jeg er noe usikker på om vi la til rette for 

det første på de kick-off s vi arrangerte på 

forsommeren. Jeg er litt usikker på om 

presentasjonen inviterte til aktive innspill, 

eller om det var slik at aktive, kompetente 

BFere bidrar uansett, altså mer på tross av 

enn på grunn av møteformen. Dette er et 

av de spørsmålene jeg håper vi kan få svar 

på gjennom evalueringen. 

Jeg dro fra samtlige av de kick-off  ar-

rangementene hvor jeg hadde ansvar for 

presentasjonen med en god følelse av at 

hensikten var oppnådd, at BFs forhandlere 

var bedre forberedt til lokale forhandlin-

ger enn da de kom. Ikke så mye på grunn 

av min innsats, men på grunn av møte-

deltakernes samlede innsats. 

Det at vi i BF etter hvert har en bered-

skap på to til tre BFere med solid forhand-

lingserfaring i hvert fylkeslagsstyre, og i 

noen fylker fl ere, er en fantastisk ressurs. 

Selvfølgelig fordi det betyr at vi har kom-

petente forhandlere i selve forhandlings-

situasjonen, men også og ikke minst fordi 

det gjør det mulig for oss å diskutere 

forhandlinger, strategier, lønnspolitikk 

og tariff spørsmål på en helt annen måte 

enn dersom vi ikke hadde hatt det. Vi får 

erfaringene fra ulike arbeidsplasser og 

virksomheter opp på bordet, vi hører om 

ulikhetene, likhetene, hva det var som var 

gjennomslagsargumentet i en situasjon, 

hva som ikke førte frem i en annen. Vi 

får historiene opp på bordet, historiene 

om seire, historiene om nederlag. Disse 

historiene styrker oss, de motiverer, de 

inspirerer. De gjør oss klokere på hver-

andres vegne, og de ansporer oss til økt 

innsats og nye tak. 

Derfor er en av BFs viktigste oppga-

ver å skape arenaer hvor tillitsvalgte og 

forhandlere, både nye og erfarne, møtes. 

Evalueringen vil vise om kick-off  arran-

gementene på forsommeren maktet til 

fulle å skape slike arenaer, eller om form, 

innhold og/eller opplegg bør justeres for 

å oppnå full eff ekt av eventuelle senere 

arrangement. 
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Fra 1. august i år er dekanene blitt enhet-

lige ledere ved avdelingene, mens styre-

lederen av avdelingsstyrene skal være en 

ekstern representant. Det er styret for hele 

Høgskolen i Oslo (HiO) som har oppnevnt 

ledere og eksterne medlemmer av styrene, 

etter forslag fra avdelingene. Oppnevnin-

gen gjelder for fi re år framover. 

– Alle HiOs sju avdelingsstyrer har nå 

fått eksterne ledere med stor faglig tyngde, 

sier rektor Per Lilleengen til høgskolens 

nettsted. – Samtidig vil institusjonens 

samfunnsoppdrag bli satt på dagsorden 

Eksterne medlemmer i JBI-styret 
Høgskolen i Oslo har nå for første gang fått ek-
sterne styreledere til avdelingsstyrene. Det er 
fagfolk innne de ulike bransjene som overtar 
ledelsen etter dekanene. 

i de enkelte avdelingsstyrene, leg-

ger han til. 

Avdelingsstyret har ni med-

lemmer. Ved siden av styreleder er 

dette fi re medlemmer fra tilsatte 

i undervisnings- og/eller forsker-

stillinger, ett medlem fra teknisk/

administrativt tilsatte, to medlem-

mer fra studentene og et eksternt 

medlem oppnevnt av styret etter 

forslag fra avdelingen. 

Avdelingsstyret ved Avdeling 

for journalistikk, bibliotek- og 

informasjonsfag skal ledes 

av forfatter Karsten Alnæs. 

Eksternt medlem blir hoved-

bibliotekar ved Diakonhjem-

mets høgskole, Hilde Trygstad. 

Varamedlem blir fylkesbiblioteksjef i 

Buskerud, Trond Minken. Og denne 

konstitueringa gjelder altså for de 

neste fi re årene. 

Også styret for hele høgskolen 

har fått nytt styre fra 1. august, med 

fi re eksterne medlemmer oppnevnt 

av Kunnskapsdepartementet. Mats 

Eriksson fortsetter, mens de tre andre 

blir professor ved UiO Petter Maasen, 

leder av MIRA senteret Fakhra Salimi og 

politiker Kari Pahle. De andre medlem-

mene av HiO-styret fra 1. august er rektor 

Sissel Østberg, ansatterepresentantene 

Inger Taasen, Bennedichte C.R. Olsen, 

Finn Nortvedt og Liv B. Finess, og stud-

entrepresentant Kristin Uhre. Det skal i 

tillegg oppnevnes en studentrepresentant 

til.  •
Hilde Trygstad er eksternt medlem i 
avdelinsstyret for JBI de neste fi re 
åra. (Foto: Bror Karlsson)

Trond Minken er vara til avdelins-
styret for JBI de neste fi re åra. 
(Foto: Erling Bergan)

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 10 000 i 
2007 og inntil kr 20 000 i 2008 til stipend for studentmedlemmer 
av BF ved Høgskolen i Oslo og Universitetet i Tromsø. Stipendet 
skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen biblio-
tekbransjen. Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket 
utbytte man hadde av deltakelsen. 

Søknad sendes bf@bibforb.no. 
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. 
Har du spørsmål, ring BFs sekretariat 48 02 09 00.

BF-stipend 
til studentmedlemmer

Møtet vil fi nne sted torsdag 
23. august kl. 19.00 
i BFs lokaler i Lakkegata 21

Vi får besøk av BF-leder  
Monica Deildok

Hold av dagen allerede nå!

Innkalling til 
medlemsmøte
BF v/Kultur- og idretts-
etaten i Oslo kommune 
(BF-KIE)
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Mari Toft, også kjent 
som Syphilia Morgen-
stierne, har sagt opp 
som redaktør for Bok og 
bibliotek. Dette skjer før 
hun har sittet et halvt 
år i stolen.
Det var rett før jul i fj or at styret for ABM-

media tilsatte Mari Toft som redaktør for 

tidsskriftet. Hun ble dermed den første som 

skulle lage blad under det nye eierskapet. 

Tidligere ble Bok og bibliotek utgitt av 

Statens bibliotektilsyn, som etter hvert ble 

en del av ABM-utvikling. Men det stat-

lige organet ønsket ikke å stå som utgiver 

lenger, og etablerte ABM-media som nytt 

publiseringsselskap. Stiftelsesmøtet var i 

november i fj or. 

Bok og bibliotek på ny redaktør-jakt 
ABM-media har over-

tatt utgivelsen av både Bok 

og bibliotek fra ABM-ut-

vikling, og Museumsnytt 

fra Norges Museumsfor-

bund. Utgivelsene sik-

res med betydelige årlige 

overføringer fra ABM-

utviklings bevilgninger 

på statsbudsjettet. Hvor 

lenge dette vil kunne vare, 

er det imidlertid delte 

oppfatninger om. 

 St y ret  for  A BM-

media har Øivind Fris-

vold som leder. Han er 

dekan ved avdeling for 

journalistikk, bibliotek- 

og informasjonsfag ved 

Høgskolen i Oslo. Etter 

det Bibliotekaren kjenner 

til kan ulike meninger om 

strategier for utvikling av 

Bok og bibliotek være noe 

av bakgrunnen for at Bok og 

biblioteks redaktør har sagt 

opp etter så kort tid. 

Turbulensen som oppstår 

rundt dette redaktør-skiftet 

kommer like etter at foregå-

ende redaktør Chris Erichsen 

og daværende utgiver ABM-

utvikling hadde sine tydelige 

uenigheter. Det var tidligere også høylydt 

diskusjon rundt spørsmålet om hvem 

skulle overta som utgiver av Bok og bibli-

otek etter ABM-utvikling, en rolle Norsk 

bibliotekforening gjerne ville ha. Slik gikk 

det ikke, og da aksjeselskapet ABM-media 

ble stiftet avslo NBF å være med som en av 

aksjonærene.   

Mari Toft har utgitt to nummer av 

Bok og bibliotek, med innhold som skapte 

forventninger. Hun representerte en an-

nerledes og spennende stemme i bibliotek-

miljøet. Mari Toft har blant annet vært 7 år 

i Gateavisa og 5 år som redaktør av Prosa. 

Dessuten har hun i snart ti år drevet forlaget 

Fritt og vilt, og forfattet to bøker. •

Mari Toft slutter som redaktør for 
Bok og bibliotek etter bare seks 
måneder. (Foto: Erling Bergan)

Styreleder Øyvind Frisvold i ABM-media må på 
redaktør-jakt igjen. (Foto: Erling Bergan)

30. juli sendte Mari Toft oppsigelses-

brev til ABM-Media AS v/styreleder 

Øyvind Frisvold, der hun begrunner 

sin avgang som redaktør av Bok og 

bibliotek etter kun 6 måneder i jobben. 

Med tillatelse fra Mari Toft, gjengir vi 

her hoveddelen av oppsigelsesbrevet:

” Bibliotekmiljøene er fl otte miljøer å 
lage blad for. Men man lager ikke blad 
bare for leserkretsen. Ens arbeidsgiver 
– bladets eierselskap – er like viktig, for 

Mari Tofts oppsigelsesbrev
i utgiverselskapet skapes alle rammer og 
forutsetninger for virksomheten.

ABM-Media AS har, gjennom sin 
ledelse, vist seg som et uvanlig amatør-
messig selskap uten selv de mest grunn-
leggende kvalifikasjoner innen både 
medievirksomhet, ledelse, organisasjon og 
generell næringsvirksomhet, og tilsynela-
tende også uten noen særlig interesse for 
å erverve seg de kvalifi kasjonene som skal 
til for å fungere som et utgiverselskap. 

Jeg har fra dag én spesifi sert vennlig, 

men tydelig hva som mangler og hva som 
kreves. Dette har dels falt for døve ører, 
dels ført til en underlig strøm av iret-
tesettelser fra en forutsetningsløs ledelse 
overfor en erfaren redaktør. 

Styret har vært holdt løpende in-
formert fra min side om situasjonen og 
vanskelighetene, men har valgt ikke å 
foreta seg noe. Dette har styret natur-
ligvis full anledning til, og det må jeg ta 
konsekvensene av.

”
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– Universitetet som institusjon burde ha 

plikt til å ivareta sin egen hukommelse, 

sa professor Rune Nilsen til forskning.no 

tidligere i vår. Han er en av de tydeligste 

forkjemperne for Open Access i det norske 

akademiske miljø for tida. Under BIBSYS-

møtet i april holdt han foredrag om åpen 

publisering, og han ledet Forskerforbun-

dets seminar om samme tema i juni. Med 

bakgrunn i sitt fag internasjonal helse 

har han over tid sett urovekkende trekk 

i hvordan forskningsresultater publiseres 

og gjøres tilgjengelig. Eller utilgjengelig, 

alt etter hvordan man ser det. 

Open Access:

Et spørsmål på linje med 
gratisprinsippet?
Forskning gir resultater som publiseres, og som nye forskere 
står på når de strekker seg videre. Forskning er både et indivi-
duelt og et kollektivt fenomen. Og det er et marked med store 
penger. Bibliotekene spiller en viktig rolle i å understøtte fors-
kningskollektivet. Og bibliotekarene deltar i kampen om tilgang 
til forskningsresultater. Blant annet gjennom bevegelsen for 
Open Access. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan – Forskning som ikke brukes, er 

bortkastet. Nettopp derfor kan vi ikke 

systematisk stenge store deler av fors-

kningsmiljøene i verden ute fra den, sier 

Nilsen, og legger til: - Hvis vi i Norge sliter 

med å fi nne råd til å abonnere på alle de 

nødvendigste tidsskriftene, hvordan tror 

du da de har det i India?.

Prisvekst på tidsskrifter
Open Access har på kort tid blitt et 

stort og svært viktig tema i akademiske 

kretser. Og bibliotekenes erfaringer spil-

ler en viktig rolle. Endringene i markedet 

for forskningsresultater står i grell kon-

trast til de muligheter digitalisering og 

internett gir for allmenn distribuering. 

Galopperende priser på tidsskriftabon-

nement, distributørenes pakkeløsninger 

for abonnementene og den vanskeligere 

tilgangen på tidsskriftartikler som følger 

av dette, er møtt med stigende uro i akade-

mia. Open Access peker ut en måte å lagre 

og gjøre tilgjengelig forskningsresultater 

som ellers ville være vanskelig for mange 

å nå fram til. 

Bibliotekarer er aktive og blir lyttet til 

i denne debatten, som på dette og vis kan 

bli fag- og forskningsbibliotekenes svar 

på folkebibliotekenes store debatter om 

gratisprinsippet. Ikke fordi sakene er like, 

men fordi de begge dreier seg om struktu-

rer for bred og demokratisk spredning av 

kunnskap, hver på sin arena. 
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Fritt tilgjengelig 
Hva ligger så i begrepet Open Access? 

I følge Norsk Digitalt Biblioteks nettsted 

www.openaccess.no innebærer Open Ac-

cess at vitenskapelige publikasjoner gjøres 

fritt tilgjengelig på internett. Forfatter eller 

opphavsmann beholder opphavsretten til 

publikasjonen, men gir brukere tillatelse 

til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, 

skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten 

uten å forlange vederlag.

Dagens virkelighet er dessverre en helt 

annen: Ved universitet, høgskoler og fors-

kningsinstitusjoner over hele verden blir 

det produsert store mengder forsknings-

resultater. Ofte med off entlig fi nansiering. 

Forskerne bearbeider så disse resultatene 

til tidsskriftartikler beregnet på sine fag-

lige miljø. Tidsskriftene sender innkomne 

artikler, som de har mottatt gratis, til 

andre forskere, som – igjen gratis – foretar 

en faglig vurdering av artiklene. Dette kal-

les fagfellevurdering, eller peer review, og 

er en viktig kvalitetssikring innen de høyt 

ansette tidsskriftene i den akademiske 

verden. Det paradoksale er imidlertid 

slutten på denne ”produksjonskjeden”: Det 

ferdig trykte tidsskriftet kommer tilbake 

til blodpris, faktisk så dyrt at universitets-

bibliotek har problemer med å kjøpe og 

gjøre tilgjengelig forskningsresultatene 

fra deres egne forskere. 

Rettigheter 
Spørsmålet om forskernes eierskap 

til sine egne artikler er dermed et viktig 

spørsmål. I mange sammenhenger er alle 

rettigheter overført til forlaget. I andre 

tilfelle er rettighetene beholdt av forfat-

teren. Og det fi nnes varianter av beholdte 

og overførte rettigheter.

Det er nemlig ikke nødvendigvis så 

enkelt som å si at forfatter skal ha alle ret-

tigheter. Punktum. Forlaget har foretatt 

en tilpasning av artikkelen, med oppsett 

og layout. Derfor er begrepene preprint 

og postprint sentrale begreper i debatten 

om Open Access. En preprint-artikkel er 

den foreløpige versjonen av en forsknings-

artikkel, ennå ikke publisert i et tidsskrift 

med fagfellevurdering. En postprint-artik-

kel er slik den framstår etter resultatene 

av fagfellevurdering. Postprint kan være 

identisk med den endelig trykte versjonen, 

eller en versjon fra stadiet før, altså uten 

bearbeiding til tidsskriftets layout.

Disse forskjellene kan synes små for 

noen, men i den akademiske tidsskrift-

bransjen er dette viktige spørsmål. For 

mange forskere kan inngå avtaler som gjør 

at de beholder retten til en preprint-ver-

sjon, men ikke til postprint. Og dermed 

kan de selv disponere bruken av denne 

versjonen, for eksempel ved å deponere 

den i sin egen institusjons åpne fi larkiv 

– altså Open Access. Forskningsinstitu-

sjonen vil med dette kunne akkumulere 

de dokumenterte forskningsresultatene 

produsert av sine egne ansatte. Og Rune 

Nilsen vil kunne se det han mener burde 

være en selvfølge: Universitetet ivaretar 

sin egen hukommelse. 

– Det er fl ere artikler jeg har skrevet 

som i dag ikke er tilgjengelig for allmenn-

heten, sier Rune Nilsen. Han samarbeider 

blant annet med forskere i Afrika, og ser 

hvordan dette langt fra bare er et problem 

i Norge, det er også et stort problem i 

Underdirektør Arne Jakobsson ved Bibliotek for medisin og helsefag, Universitetsbiblioteket i Oslo, er 
en drivende kraft i arbeidet med Open Access i Noreg, som prosjektleder for NORA.

�
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perspektivet nord-sør. Åpne institu-

sjonelle arkiv kan være ett bidrag til å 

bryte den vonde sirkelen.

Fagfellevurderinger
Det er ingen tvil om at Open Access 

har mange aspekter som krever avklaring. 

Rollen som fagfellevurderingen ivaretar er 

ett viktig spørsmål. Hva hvis de tradisjo-

nelle tidsskriftene ikke skal fylle en rolle 

med kvalitetssikring gjennom anonymi-

sert fagfellevurdering? Kan det tenkes 

fagfellevurdering i full off entlighet? Under 

en nordisk workshop i Helsingør i april 

ble nettopp dette problematisert. Det er 

nemlig ikke like greitt for alle forskere å 

bli kritisert i full off entlighet. Og dersom 

ny forskning i hovedsak skal bygge på 

preprint-artikler, der vesentlige endringer 

er gjort etterpå, hva da med forsknings-

kvaliteten? 

Fagområdenes tradisjoner
Forskjellene i publiseringsmønster 

mellom ulike fagområder er et annet pro-

blemområde. Innen samfunnsvitenska-

pene og humaniora er det en større andel 

publisering på nordiske språk, sammenlig-

net med for eksempel naturvitenskapelige 

fag. Dessuten publiseres en større del av 

forskningsresultatene innen samfunns-

vitenskap og humaniora i monografi er og 

vitenskapelige bøker. 

Verdien av å publisere i engelskspråk-

lige tidsskrift er det også delte meninger 

om innen aka-

demia. Og for 

en språk- eller 

litteraturforsker 

innen for eksem-

pel fransk, vi l 

publiseringsval-

gene igjen se helt 

annerledes ut. 

- Jeg skriver 

på fransk og pu-

bliserer i franske 

tidsskrift og på 

franske forlag, 

og gir fra meg 

mine rettigheter 

hver gang. Men 

jeg er lykkelig 

over å bli lest av 

andre forskere 

innen mitt eget 

felt. Og da må jeg 

skrive på fransk, 

s a  p r o f e s s o r 

Karin Gunder-

sen under Forskerforbundets Open Ac-

cess-seminar. Hun la vekt på at det måtte 

være konkurranse mellom publiseringska-

nalene. – Vi jobber for å komme på trykk 

der hvor det er viktigst, der de fl este leser, 

der vi får fl est poeng. Dette gjaldt også før 

tellekantsystemet. Det er noen steder det 

er gjevere å publisere enn andre. Det må 

ivaretas. Og da tror jeg ikke preprint-opp-

legget har noen som helst slags verdi. Når 

jeg klikker meg på inn på gratis franske 

steder på nettet, så må jeg lese med den 

største skepsis. Jeg kan bare lese dette når 

jeg selv kan det godt, slik at jeg selv kan 

kvalitetssjekke det, sa Gundersen. 

Og fransk-professoren la vekt på at 

forskere må kikke andre forskere i korta: 

- De som har greie på det, må også sitte og 

redigere, sa Karin Gundersen, som dermed 

tydeliggjorde et springende punkt i Open 

Access-debatten: Er forskningsproduktet 

egentlig kommet i mål før fagfellevurde-

ringen? Hvilken forskningsmessig verdiøk-

ning ligger i det arbeidet som tidsskriftene 

gjør? Og hvordan kan Open Access sikre 

dette elementet i verdikjeden?

Opphavsretten
Helge Rønning la under Forskerfor-

bundets seminar i juni vekt på opphavsret-

tens betydning i forhold til Open Access. 

– Opphavsretten er faktisk en av de strør-

ste utfordringene innenfor dette systemet. 

Og det må tas alvorlig. Det er ikke slik at 

forfattere uten grunn overfører enerett 

til å publisere artikler til forlagene. Det er 

med god grunn, og ofte med velberådd hu, 

selv om de vet at de mister sine rettigheter, 

sa han, og viste til at opphavsrettlovgiv-

ning ikke er lik fra land til land. – Vi står 

her overfor to opphavsrettssystemer som 

står mot hverandre, nemlig den amerikan-

ske tradisjonen, som snakker om copy-

right, og den europeiske, som snakker om 

åndsverksrett, som lar det være noen ret-

tigheter hos opphavsmannen. Den eneste 

rettigheten du ikke kan overføre, er dine 

ideelle rettigheter. Dette er et viktig poeng 

i denne sammenhengen. Det har med å 

gjøre med frihet, som opphavsmann og 

�

– Universitetet som institusjon burde ha plikt til 
å ivareta sin egen hukommelse, hevder professor 
Rune Nilsen.

Det er noen steder det er gjevere å publisere enn 
andre. Det må ivaretas. Og da tror jeg ikke preprint-
opplegget har noen som helst slags verdi.
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forsker, i forhold til hvor du vil publisere.        

- Fordi det er lagt ut på nett, og ikke 

eksplisitt står at dette kan brukes fritt, så 

er det likevel belastet med opphavsrett. Og 

selv om det står at det kan brukes fritt, så 

er det fremdeles noen rettigheter som lig-

ger der, blant annet de ideelle rettighetene. 

Vi må være oppmerksom på hva slags ret-

tighetsforhold vi beveger oss inn i, når vi 

gjør dette. Det synes jeg de som arbeider 

for Open Access i alt for liten grad har tatt 

inn over seg, sa Helge Rønning. 

Veier til Open Access
Det er to veier til Open Access. Enten: 

Forlag kan velge å la sine tidsskrifter eller 

enkelte artikler være gratis tilgjengelige 

på internett. Utgifter ved publisering 

dekkes i de fl este tilfeller av forfatter eller 

institusjonen forfatter er ansatt ved. De 

viktigste forlagene er Public Library of 

Science og BioMed Central. Directory of 

Open Access Journals (DOAJ) er en over-

sikt over open access tidsskrifter. Eller: 

Åpne publiseringsarkiv, der forfattere 

egenarkiverer sine forskningspublikasjo-

ner fritt på internett i åpne arkiv som f.eks. 

Bergen Open Research Archive (BORA). 

Det er den siste metoden som diskusjonen 

i hovedsak dreier seg om.

Av de ca 24.500 vitenskapelige tids-

skrifter med fagfellevurdering som fi nnes 

i verden i dag, er det bare om lag 1100 

som er tilgjengelige som såkalte digitale 

”open access journals”, i følge Forsker-

forbundet.

Situasjonen i Norge
I Norge er det først og fremst univer-

sitetene sammen med Universitets- og 

Høgskolerådet (UHR) som har arbeidet 

for Open Access. Men prinsippene støt-

tes også av regjeringen.     Utdannings- og 

forskningsdepartementet mener at utvik-

lingen av åpent tilgjengelige tidsskrifter og 

publikasjonsarkiver er en positiv utvikling 

som vil bidra til økt formidling og bruk av 

forskningsresultater. UHR har siden 2005 

støttet opp under Open Access bevegelsen, 

og har dette som del av sin strategi.

Et viktig prosjekt som er igangsatt i 

Norge er NORA, med Arne Jakobsson 

som prosjektleder. Han er underdirektør 

ved Bibliotek for medisin og helsefag, ved 

Universitetsbiblioteket i Oslo. NORA står 

for ”Norwegian Open Research Archives”, 

og er en Nasjonal søketjeneste for viten-

skapelig informasjon i åpne institusjonelle 

arkiv. Hovedmålet med prosjektet er å 

fremme en mer samordnet og kraftig 

utvikling av åpne institusjonelle arkiv 

i Norge. Prosjektet omfatter kun åpne 

institusjonelle arkiv med vitenskapelig 

informasjon inklusive studentoppgaver 

fra UH-sektoren. Prosjektet er et samar-

beid mellom UB Bergen, Oslo, Tromsø og 

Trondheim, og fem høgskoler i samarbeid 

med Norsk Digitalt Bibliotek, som bidrar 

med fi nansiering. 

Institusjonsarkiv
De fi re store universitetene i Norge har 

selv etablert åpne institusjonelle arkiv og 

har et samarbeid. De statlige høgskolene 

og andre aktører har kommet relativt kort 

på feltet. Institusjonens størrelse gjør dem 

avhengig av samarbeid med andre, og av 

nasjonale initiativer. Derfor er NORA et 

viktig prosjekt for utvikling av Open Ac-

cess i Norge. 

DUO er et system for nettbasert pu-

blisering av elektroniske vitenskaplige pu-

blikasjoner ved Universitetet i Oslo (UiO). 

DUO er en forkortelse for ”Digitale utgi-

velser ved Universitetet i Oslo”. Systemet 

er en nettjeneste for ansatte og studenter 

ved UiO, ivaretar publisering og 

arkivering av elektroniske doku-

Forskerne får et sen-
tralt, elektronisk arkiv for 
sine forskningsarbeider. 
Arbeidene kan dermed 
enkelt spres til kolleger 
og interesserte fagmil-
jøer noe som igjen vil 
føre til at den enkeltes 
forskning vil bli mer syn-
l ig (større ” impact ” ) .

� Institusjonen blir mer 
synlig. De publiserte forsk-
ningsresultatene brukes 
til markedsføring i for-
hold til bevilgende in-
stanser og for potensielle 
studenter eller ansatte.

Ved at en rekke forsk-
ningsinstitusjoner verden 

�

�

over velger å gjøre dette 
blir forskningsresultater 
et felles gode. Dette er 
viktig bla. i utviklingsland 
der tilgang til forsknings-
resultater fra vesten ofte 
er vanskelig å få til.

     (Fra Norsk Digtalt Biblioteks 
            nettsted openaccess.no)

Fordeler med Open Access

�

Jeg synes de som arbeider 
for Open Access i alt for 
liten grad har tatt inn 
over seg hva slags ret-
tighetsforhold vi beve-
ger oss inn i, sier Helge 
Rønning. 
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menter forfattet ved UiO, og har en 

del støttetjenester for blant annet 

dokumentavlevering og forfatterstøtte. 

DUO eies av Universitetsbiblioteket og 

har Arne Jakobsson som prosjektleder. 

BORA (Bergen Open Research 

Archive) er et institusjonelt arkiv for 

faglig og forskningsrelatert materiale 

fra Universitetet i Bergen. Her fi nnes 

fulltekst av fagfellevurderte artikler, 

avhandlinger, masteroppgaver og annet 

materiale.

Harmonisering
Den nasjonale søketjenesten skal 

bruke en felles standard (OAI-PMH) 

for å samle inn metadata fra de lokale 

åpne institusjonelle arkivene og gjøre 

dem søke- og presenterbare i ett enhetlig 

grensesnitt. NORA-prosjektet påpeker 

De fleste større vitenskapelige 
forlag som f.eks. Elsevier, Springer 
m.fl . krever vanligvis at forfattere 
av vitenskapelige artikler overlater 
rettigheter for artikkelen til dem. Du 
vil f.eks. gi fra deg økonomiske ret-
tigheter til ditt verk og må eventuelt 
be om tillatelse til å videredistribu-
ere artikkelen, lage opptrykk etc. I 
noen tilfeller mister du også retten 
til å egenarkivere artikkelen din i 
institusjonelle arkiv eller tilsvarende 
tjenester. 

(Fra Norsk Digitalt Biblioteks 
nettsted openaccess.no)

Opphavsrett 
ved egenarkivering

� selv at når antallet åpne institusjonelle 

arkiv øker, øker behovet for interopera-

bilitet. Man trenger et konsistent miljø 

for utbytte, spredning og gjenvinning 

av metadata. 

Høstingen forenkles når de åpne 

institusjonelle arkivenes modeller er 

harmonisert ved hjelp av en felles me-

tadatamodell. Det er en klar fordel for 

de lokale åpne institusjonelle arkivene 

å eksponeres i en nasjonal søketjeneste, 

da det gir maksimal synlighet også for 

små arkiv. NORA-prosjektet ser det 

derfor som en viktig oppgave å kontakte 

lokale aktører og se til at de forbereder 

de lokale åpne institusjonelle arkivene 

for høsting.  •

Komiteen bak tegneseriefestivalen i 

Oslo har vedtatt at det blir ny festival 

neste år. De har avsatt 2 - 3. mai 2008 

til arrangementet, som i år ble ar-

rangert for første gang. Serieteket og 

Deichmanske biblioteks fi lial på Grü-

nerløkka var 

hovedarena 

for det som 

foregikk i år, 

og blir trolig 

det også neste 

år. Komiteen 

v i l  ko m m e 

ti lbake med 

mer informa-

sjon til høs-

ten, men sier allerede nå: - Mange 

spennende idéer er på gang, og OCX 

08 tar sikte på å bli littegrann større 

enn 07-versjonen. Du kan lese mer 

om festivalen på nettsida www.oslo-

comicsexpo.no.

Koordinator for 

festivalen er spesi-

albibliotekar Berit 

Petersheim, som til 

daglig er faglig ansvarlig for Seriete-

ket. Hun er også styremedlem i Norsk 

Tegneserieforum. Med seg i komitéen 

har hun blant annet Morten Harper 

som programansvarlig, Flu Hartberg 

Tegneseriefestivaler
i Oslo og Bergen

som asvarlig for underholdning og 

Håvard S. Johansen med ansvar for 

seminarvirksomhet.

Bergen har gjennom mange år hatt 

sin tegneseriefestival under navnet 

”Raptus”. Årets utgave av Bergen in-

ternasjonale tegneseriefestival går av 

stabelen 28. – 30. september i Grieg-

hallen, med navn som Daan Jippes, 

David Bishop, Knut Westad og Peter 

Madsen som gjester. 

Sistnevnte danske ble allerede før 

han var fylt 20 involvert i arbeidet 

med Valhall, en bauta i dansk tegne-

seriehistorie som nå i høst kommer 

med sitt fjortende nummer. I dag 

er Madsen en etterspurt illustratør 

innen f lere medier, og Valhall har 

fulgt ham hele veien. I 1990 ble Peter 

bedt om å illustrere evangeliene for 

det Danske Bibelselskap. Han brukte 

fem år på dette, og resultatet var 

Menneskesønnen, 

en tegneseriebok om 

Jesu liv og virke. 

H v i l ke n  r o l l e 

Peter Madsen og de 

andre gjestene skal spille under Rap-

tus-festivalen er ikke klart ennå, et-

tersom programmet i skrivende stund 

ikke er kunngjort. Følg med på www.

raptus.no. •

Fra forberedelsene til årets tegneseriefestival ved 
Deichman-filialen på Grünerløkka i Oslo. (Foto: 
Erling Bergan)
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De kaller det en av 
årets store satsninger 
på teknologisk og 
bibliotekfaglig utvikling. 
Og kanskje kan det bli 
nettopp det. 
Biblioteklaboratoriet 
er et prosjekt med en 
umiskjennelig kreativ 
grunntone. 

Det var midt i fellesferien at Biblioteklabo-

ratoriet meldte sin ankomst med nettstedet 

www.biblioteklaboratoriet.no. Det dreier seg 

om et samarbeidsprosjekt mellom ABM-ut-

vikling, gjennom Norsk digitalt bibliotek, og 

Høgskolen i Oslo. Idéen er å skape et åpent 

samlingssted for bibliotekarer og andre som 

er opptatt av bruk og utvikling av biblioteke-

nes digitale ressurser og de digitale verktøy-

ene som samtidens teknologiske omgivelser 

har å by på.

Biblioteklaboratoriet ønsker, gjennom 

sitt nettsted, å være en aktiv kommuni-

kasjons- og utviklingsfl ate - de kaller det 

en lekeplass - for bibliotekarer og andre 

interesserte som sysler med utvikling av 

bibliotekdata og sosial teknologi. Formålet 

vil være å utvikle tjenester og løsninger på 

”prototypenivå”. De håper på denne måten 

å bidra til utvikling av tekniske løsninger 

som utnytter bibliotekenes data på nye og 

bedre måter. Som igjen fører til forbedrede 

tjenester for publikum.

Ideen til prosjektet tok utgangspunkt i 

de nye måtene å tilby og dele informasjon på, 

som vi har sett under merkelappen Web 2.0 

og Bibliotek 2.0. Dette skjer først og fremst 

Biblioteklaboratoriet 
- For utvikling av bibliotekadata og sosial teknologi

ved at brukerne, i større grad enn før, bidrar 

til innholdsproduksjon på nettet. Prosjektet 

skal bidra til kompetanseheving blant biblio-

tekarer gjennom et uformelt nettverk. 

Prosjektets tilholdssted er altså nettste-

det www.biblioteklaboratoriet.no. Der vil 

de presentere nye ting og dele erfaringer, 

gjennom nyhetssider, blogg og wiki (som 

de forbilledlig har gitt har gitt den norske 

betegnelsen Allmenning). Dessuten vil ideer 

bli prøvd ut gjennom prosjektets metabi-

bliotek, hvor ulike prosjekter vil bli satt inn 

i en realistisk sammenheng og utprøvd i en 

praktisk kontekst. 

Det eneste bidraget som i begynnelsen 

av august var lagt ut til framvisning på 

laboratoriets nettsted, var et arbeid fra en 

masterstudent i bibliotekfag ved Høgskolen 

i Oslo. I sin avsluttende semesteroppgaver 

fra kurset Programmering og databaseteori 

er bibliografi ske data fra Library of Congress 

”mashet” opp med tilleggsdata fra Amazon, 

slik som bilder og brukeres tilbakemeldin-

ger. 

Biblioteklaboratoriet er organisert gjen-

nom en prosjektgruppe som består av Mag-

nus Enger, Rigmor Haug, Jørn Helge B. Dahl, 

Jan Seland og Tor Arne Dahl. Kim A. Tallerås 

er prosjektets sekretær og står for daglig drift 

og redaksjonelt innhold på nettstedet.

Biblioteklaboratoriet har som ett av 

sine første tiltak lansert en konkurranse, 

for bibliotekarer med tanker om hvordan 

katalogdata kan brukes i nye sammenhen-

ger eller hvordan et biblioteks nettsted skal 

se ut. De ber om bidrag til den beste mash-

up-implemtasjonen, den beste mash-up-

idéen og design for den beste velkomstsida 

for et norsk bibliotek. Innleveringsfrist er 

1. oktober. • 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

Kim Tallerås er sekretær for prosjektet Biblioteklaboratoriet. Nå har de lyst ut en konkurranse for å få fram tanker 
om hvordan katalogdata kan brukes i nye sammenhenger eller hvordan et biblioteks nettsted kan se ut.  
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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

Spørsmål:

Jeg har jobbet som vikar på et sykehus i 

over ett år. Vanligvis blir vikariatet fornyet 

for 6 måneder av gangen. Nå er jeg gravid 

og vikariatet går ut om noen måneder. Jeg 

har søkt om nytt vikariat - hvilke rettig-

heter har jeg?

Svar fra Beate Gangås, 
Likestillings- og diskriminerings-
ombud:

Som vikar har du ingen automa-

tisk rett på fornyelse, men hvis det 

vanlige er at vikariater blir fornyet, 

så er det ikke lov å endre praksis på 

grunn av din graviditet. Det er da ar-

beidsgiver som må dokumentere at det 

er en saklig grunn til ikke å fornye vika-

riatet, og at dette ikke har sammenheng 

med din graviditet.

Gravides rettigheter i arbeidslivet 

er behandlet i likestillingsloven § 3, 

hvor det blant annet står: 

”Direkte eller indirekte forskjells-
behandling av kvinner og menn er ikke 
tillatt. Med direkte forskjellsbehandling 
menes handlinger som

 …………
2. setter en kvinne i en dårligere 

stilling enn hun ellers ville ha vært på 
grunn av graviditet eller fødsel, eller 
setter en kvinne eller en mann i en dår-
ligere stilling enn vedkommende ellers 
ville ha vært på grunn av utnyttelse av 
permisjonsrettigheter som er forbeholdt 
det ene kjønn.”

 For at du skal slippe å bekymre deg 

mer enn nødvendig, bør du ta opp saken 

med din tillitsvalgte. Du eller den tillits-

valgte kan også ta kontakt med oss og få 

veiledning. Ombudet kan behandle saken 

som en klagesak om ønskelig, og vil da gi 

en uttalelse om hvorvidt det har skjedd et 

brudd på likestillingsloven.  Dokumenta-

sjon er alltid viktig. Det gjør du ved å skrive 

ned hvordan fornyingen av vikariatene har 

skjedd til nå og annen informasjon som 

tyder på at avslaget på søknaden om forny-

else av vikariatet henger sammen med din 

graviditet. Ta tak i saken med en gang; vi 

kan fatte hastevedtak om nødvendig. •

Graviditet og vikariat

Biblioteksentralen har 
utlyst midler til folke-
bibliotek som ønsker å 
tilby nye nettbaserte 
tjenester. 1 million 
kroner skal brukes i 
utviklingsprosjektet 
”Mitt nettbibliotek”. 

Det heter i utlysinga: ”BS har tro på fol-

kebibliotekenes evne og vilje til å tilby det 

brukerne etterspør og det samfunnet har gitt 

bibliotekene som oppgaver. Den nye digitale 

hverdagen som vi alle lever og arbeider i stiller 

nye krav til bibliotekenes tilbud og formid-

ling. Vi ser at det er mye som kan gjøres for å 

Million til ”Mitt nettbibliotek”
forbedre bibliotekenes hjemmesider og tilbud 

av tjenester på nettet. BS ønsker å bidra til 

at disse tjenestene skal gjøre at bibliotekene 

kan nå nye målgrupper, at dialogen mellom 

bruker og bibliotek kan bli bedre og at biblio-

tekene vil framstå som enda mer profesjonelle 

i den digitale hverdagen.”

Det var på Biblioteksentralens årsmøte i 

våres at ble det vedtatt å disponere 1 million 

kroner av selskapets overskudd fra 2006 

til et utviklingsprosjekt for nett-tjenester 

i folkebibliotek. Utviklingsprosjektet skal 

arbeide innenfor disse fi re områdene:

Tilby nye tjenester, inkludert utlån av 

digitale dokument

Utvikle nettsider som fungerer slik at 

alle fi nner fram til det de leter etter og 

alle kan bruke dem

Synliggjøre bibliotekenes nett-tjenester 

der brukerne befi nner seg på nettet

Utvikle standardløsninger

�

�

�

�

Folkebibliotekene inviteres til å komme 

med forslag, ideer og planer for nye og 

bedre nettbibliotek. Og det sies eksplisitt: 

”Vi stiller også krav om at det underveis 

skal utarbeides materiale som kan stilles 

til rådighet for alle norske bibliotek både 

på det tekniske området og innholdsmes-

sige løsninger. Løsningene som prosjektet 

utarbeider må ha overføringsverdi og kunne 

brukes av alle typer bibliotek og kunne 

leses i de mest brukte nettleserne.” Dermed 

skulle åpenheten være sikret.  

Interesserte bibliotek må være kjappe. 

Frist for innsending av forslag er 27. august. 

De mest interessante prosjektene vil bli 

invitert til et arbeids- og presentasjonsse-

minar i Oslo 18. september. Etterpå utpeker 

Biblioteksentralen prosjektene de tror har 

størst mulighet til å innfri kravene de har 

stilt. ”Vinnerprosjektene” vil så bli partnere 

i det samlede utviklingsprosjekt med ar-

beidstittelen ”Mitt nettbibliotek”. • 
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- Hva betyr biblioteket for deg som 

forfatter?

- Jeg er ganske sikker på at det er 

bibliotekene som har introdusert fl est 

mennesker til mitt forfatterskap, så 

enkelt er det. Jeg har også hatt ganske 

mange opplesninger på forskjellige 

bibliotek. Det har uten unntak vært 

en fi n opplevelse, både når det gjelder 

publikum og ikke minst den positive 

holdningen jeg har møtt fra de biblio-

tekansatte.

Men biblioteket har også hatt en 

annen og nesten viktigere funksjon for 

Ingar Knudtsen som forfatter. En funk-

sjon som ofte har grepet djupt inn i selve 

skriveprosessen.

Historisk korrekt
- Nesten alle mine bøker har nemlig stilt 

ganske store krav til meg som forfatter 

ved at jeg har måttet hente inn opplys-

ninger og fakta som gjerne har vært å 

fi nne i bøker som ikke nettopp ble gitt 

ut nylig... eller for den saks skyld ikke 

Forfatter og bibliotek 
– et gjensidighetsforhold
- Det har aldri vært forbudt å låne bort bøker. Det må heller 
aldri bli det. Sjøl ikke i en digital tidsalder der nye måter å lese, 
spille av eller låne ut uvilkårlig vil komme og vil spre seg fortere 
enn du kan si Windows, sier forfatteren Ingar Knudtsen.

er gitt ut i Norge heller. Noen ganger har det 

tatt litt tid, men som oftest har biblioteket 

her i min hjemby Kristiansund greid å skaff e 

meg nettopp det jeg har vært på jakt etter, sier 

Knudtsen, som hevder at bøker som ”Ansiktet 

mot sola”, ”Natt uten navn”, ”I fl aggets fold”, 

”Rød storm” og mange fl ere neppe ville blitt 

så historisk korrekte som jeg mener de faktisk 

ble, uten folkebiblioteket.

Innkjøpsordningen
- Er dagens innkjøpsordning bra for forfat-

terne?

- Den kunne vært det, og er det naturligvis 

til en viss grad. Men kvalitetsbedømming av 

kunstnerisk virksomhet har alltid vært og vil 

alltid bli en risikabel sak. Påvirket ikke minst 

av tid og sted, av trender, moter, preferanser 

og fordommer og av mange andre faktorer 

som ikke har det minste med boka som 

vurderes å gjøre. Et menneske med trynetid 

i mer eller mindre seriøse programmer på 

nasjonal TV har naturligvis klare fordeler i 

forhold til eneboer og einstøing Hans Olsen 

fra Langtvekkbygda som har fått utgitt ei 

bok, men som ingen journalist noen gang 

har intervjuet.

- Spiller det noen rolle hvilket forlag for-

fattere gir ut på?

- Ingen skal fortelle meg noe annet enn at 

ei bok utgitt av et lite forlag har langt mindre 

sjanser til å bli innkjøpt enn ei bok utgitt på 

et stort og mektig forlag. Og så lenge alle 

slags egentlig uvedkommende faktorer kan 

spille inn i et ”ja” eller ”nei” til innkjøp fi nnes 

det faktisk ikke særlig mange måter å lage ei 

rettferdig ordning på. Den trenger i hvert fall 

å reformeres. Ideelt sett burde jo alle bøker 

bli innkjøpt, men det er neppe en særlig rea-

listisk tanke, vedgår Knudtsen.

- Innkjøpsordninga fungerer først og 

fremst urettferdig fordi den ikke tar vare på 

forlag og forfattere og gjerne også sjangere 

som er kommersielt utrydningstruet, den 

favoriserer det som surfer på de i øyeblik-

ket gjeldende litterære kvalitetsmoter. Den 

strever også fryktelig med sjangervegring, 

og får blant annet store problemer når ei 

bok ikke passer i den båsen den ”tilhø-

rer”.

Subjektiv synsing
Ingar Knudtsen mener at avgjørelsene som 

tas ofte er tilfeldige og ulogiske, og at det 

må bli slik når ordninga er så avhengig av 

subjektiv synsing som den er. 

- Problemet er derfor å fi nne ei ordning 

som tar vare på litteraturen, tar vare på 

innkjøpet som prinsipp, men ikke slik som i 

dag, der den alt for ofte fungerer mer hem-

mende enn stimulerende på litteraturens 

mangfold og utvikling.

- Hvordan kan forfattere best forholde 

seg til eventuelle ”rettighetskonflikter” 

mellom forfattere, forlag og lesere i fram-

tida? 

- For meg er det viktigste å bli lest. 

Sjølsagt fordi jeg mener bøkene mine ikke 

bare har noe å fortelle, men også fordi de 

innholder både menneskelige, sosiale og 

politiske budskap og holdninger som det 

er viktig for meg å nå ut med. Jeg går ut 

ifra at det er mange forfattere, kanskje de 

fl este, som også kjenner det slik at DET til 

sjuende og sist er viktigere enn pengene 

bøkene tjener inn, sier Knudtsen, som ikke 

har kunnet fordra at forfatterskapet, mot 

hans egen vilje, har gjort ham til ”nærings-

drivende”: 

- Ideelt for meg hadde det vært at det 

TEKST •  Thomas Gramstad
FOTO  •  Adon Elmir

Rød storm er en bok 
Ingar Knudtsen mener 
neppe ville blitt så 
his tor isk kor rekt 
uten biblioteket.
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å skrive bøker var en jobb og at forlaget 

som ga ut boka var min faktiske arbeids-

kjøper.

- Hvordan ville dette fungere i praksis?

- Jeg ville helst se meg som en slags 

”løsarbeider” som leverer et stykke arbeid 

til forlaget og får betalt for den jobben 

jeg har gjort, etter gjeldende avtaler f.eks. 

mellom forfatterforeninga (arbeidstaker-

organisasjon) og forleggerforeninga (ar-

beidsgiverorganisasjon). Jeg tror også det 

var noe slikt mange ønsket og arbeidet for 

særlig i forfatterkretser, men kanskje også 

i noen forlag, på syttitallet og begynnelsen 

av åttitallet. Før først privatiseringsbølga 

og deretter rettighetskapitalismen overfalt 

oss og slo oss alle i svime.

Rettigheter hos forfatteren
Ingar Knudtsen mener at rettighetene til 

bruk av teksten er noe som bør ligge hos den 

som har skapt verket, nemlig forfatteren, og 

ikke hos forlaget. 

- Forlaget skulle etter min mening ha 

retten til å gi det ut, altså en rettighet til å 

produsere og selge verket, altså selve boka. 

Men jeg synes at forfatteren skulle få be-

holde retten til å bruke teksten i andre sam-

menhenger - også kommersielt - utenom 

selve utgivelsen og salget av ”boka”.

Når det gjelder leserens rettigheter i 

forhold til sitt kjøpte eksemplar, mener 

Ingar Knudtsen at det bør være en selvfølge 

at disse ikke på noen måte begrenses. 

- Det har for eksempel aldri vært for-

budt å låne bort bøker som en eier. Og det 

må heller aldri bli det. Sjøl ikke i en digital 

tidsalder der nye måter å lese, spille av eller 

låne ut uvilkårlig vil komme og vil spre seg 

fortere enn du kan si Windows.

- Hva med kopiering?

- I utgangspunktet bør det samme gjelde 

der. Det fi nnes nok gråsoner der former for 

kopiering ligger nær en utvanning av ret-

tighetene både til forfatter og forlag. Men 

den eneste virkelig prinsipielle og praktiske 

terskelen jeg kan se som ikke må overstiges 

er dersom kopier og utlån blir utsatt for kjøp 

og salg uten rettighetshavernes samtykke, 

sier Knudtson, som imidlertid legger til at 

det er naturlig at en ”kopist” som legger 

ned arbeid i utforming eller annen tilret-

telegging, får noe tilbake for den jobben 

vedkommende har gjort.

Rettighetspoliti
- Forskjellige rettighetskonfl ikter vil uvil-

kårlig følge den teknologiske utviklinga vi 

Født på Smøla i 1944, 
oppvokst i Kristiansund
Fikk sin første novelle trykket i 
Science Fiction Magasinet 
(senere NOVA) i 1971.
Vant NOVA-statuetten i 1973 
for novellen Planetfall.
Debuterte med novellesamlinga 
Dimensjon S på Gyldendal i 1975. 
Hans første roman Jernringen 
kom ut i 1976 og brakte ham 
en ny NOVA-statuett.
Utga i 1978-1981 ungdomsromanene 
Tyrannosaurus Rex, Tova og Reisen 
til Jorden, i Cappelens Blå Delfi n. 
Har utgitt nærmere 30 romaner og 
novellesamlinger, 
for både ungdom 
og voksne. 
Er en anerkjent 
fantasy-forfatter. 
Hans siste roman 
Nekromantiker 
kom ut i 2004, på 
Schibsted forlag.  

�
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�
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�

�

Ingar Knudtsen

(Kilde: http://www.forfatter.net/knudtsen/) 

er inne i, men svaret på det kan ikke og må 

ikke bli et rettighetspoliti i form av data-

programmer som kikker mistenksomt over 

skulderen på alle som eier en datamaskin, 

en skriver eller en brenner.

- Ser du en sammenheng mellom slike 

rettighetskonfl ikter og spørsmål om poli-

tisk frihet?

Bør lese 1984 igjen
- Det ville naturligvis være spesielt ironisk 

dersom forfattere og forlag skulle bli med 

på å utvikle og støtte ”storebror”-systemer 

for å kontrollere og overvåke. De som kjen-

ner seg fristet til det, bør kanskje lese sin 

”1984” en gang til, utfordrer Knudtson, som 

oppsummerer slik: 

- Hvordan konfl iktene og løsningene 

som et resultat av alt dette vil bli, det vet jeg 

ikke. Men jeg frykter det verste. Utviklingen 

kan gjøre ganske mange til ”kopiforbrytere”. 

De eneste som til sjuende og sist vil tjene 

godt på denne konfl ikten er antakelig pro-

dusentene av stadig nye former for kontroll- 

og overvåkingsteknologi. •
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Det er to forskjellige regelsett som regulerer innsynsrett i tilsettings-

saker. For det første gjelder det off entlighetens rett til innsyn i hvem 

som er søkere til en ledig stilling. Dessuten er partene, dvs. søkerne i den 

aktuelle tilsettingssak gitt spesielle rettigheter til opplysninger.

Off entlighetens dokumentinnsyn i tilsettingssaker er regulert gjen-

nom lov om off entlighet i forvaltningen (off entlighetsloven).

Loven gir det off entlige innsyn i det som kalles enkel eller off entlig 

søkerliste. Den inneholder søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel 

og bosteds- eller arbeidskommune. Det er altså ikke mye informasjon 

å hente her.

Når det gjelder partenes, dvs. søkernes, innsynsrett er dette regu-

lert av forvaltningsloven (fvl). Alle søkerne har status som parter, jfr. 

forvaltningslovens § 2 første ledd, bokstav e).

Partenes innsynsrett i tilsettingssaker er gitt i forskrift om parts-

off entlighet i saker om tilsetting i den off entlige forvaltning (pof). 

Forskriften er gitt i medhold av forvaltningslovens § 3 annet 

avsnitt og § 19 tredje avsnitt.

Rettigheter i en tilsettingsprosess

Bibliotekarforbundets sekretariat får spørsmål fra medlemmer om 
ulike sider ved tilsetting av nye medarbeidere. Utgangspunktet 
kan være at intervjuutvalget har laget intervjurapporter og inn-
stilt kandidatene i nummerert rekkefølge 
til stillingen. Saken sendes så til tilset-
tingsråd. Men så kommer spørsmålet: Har 
søker rett til å få vite intervjuutvalgets 
innstilling? Thor Bjarne Stadshaug rede-
gjør her for noen sider ved søkers rettig-
heter i en tilsettingsprosess. 

TEKST •  Thor Bjarne Stadshaug
     Rådgiver
     BFs sekretariat

�

BFs rådgiver Thor Bjarne Stadshaug redegjør for 
hvilke rettigheter man har i en tilsettingsprosess. 
Her er han i sving på BFs stand under bibliotekmø-
tet i Trondheim i fjor. (Foto: Erling Bergan) 
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I forskriften deler man tilsettingssaken i 3 stadier:

Søkerstadiet

Regnes fra søknadsfristen er ut-

løpt til innstilling foreligger.

Innstillingsstadiet

Regnes fra innstilling er avgitt til til-

settingsvedtak er fattet

Tilsettingsstadiet

Regnes som tiden etter at vedtaket er truff et.

I søkerstadiet har parten rett til å gjøre seg kjent med 

de øvrige søkeres navn og alder, samt fullstendige opplys-

ninger om dere utdanning og praksis i off entlig og privat 

sektor. Dette kalles gjerne utvidet søkerliste.(pof § 2).

Administrasjonen er ikke pålagt å sette opp utvidet 

søkerliste, forskriften sier kan. Allikevel opprettes slik 

liste nærmest alltid med mindre det er svært få søkere 

til stillingen.

I dette stadiet har man ikke rett til å få innsyn i vurde-

ringer gjort av verken tilsettingsorganet, innstillingsmyn-

digheten eller tidligere arbeidsgivere. Man har derimot 

innsyn i faktisk opplysninger gitt av de ovennevnte.

I innstillingsstadiet har man i tillegg nå rett til å 

gjøre seg kjent med søknader med bilag til de søkere som 

er innstilt. (pof § 4).

Alle søkere har rett til å få vite hvem som er innstilt 

og rekkefølgen (pof § 6). Man har også rett til å få vite 

om det foreligger dissens i et eventuelt innstillingsråd. 

Man har ikke rett til å se begrunnelsen for innstillingen 

(fvl § 3 og pof § 6).

Det er også innsynsrett i tilsettingsstadiet, altså etter 

at det er truff et tilsettingsvedtak (pof § 1). Man har også 

rett til å se selve tilsettingsvedtaket. Begrunnelsen for 

tilsettingen er fortsatt unntatt innsynsrett (fvl § 3).

Innsynsretten gjøres gjeldende ved å henvende til 

virksomhetens personalkontor eller den referanse som er 

oppgitt i utlysningen. Dersom dokumentene man ber om 

inneholder vurderinger eller opplysninger (for eksempel 

helseopplysninger) som man ikke har innsynsrett til, kan 

dokumentene sladdes eller man kan få et utdrag.

Innsynsrett i tilsettingssaker er altså ikke noen 

enkel affære. Men på spørsmål om man kan kreve 

innsyn i innstillingen til en utlyst stilling, er det korte 

svaret altså: Ja, du kan kreve innsyn i innstillingen!

Dersom du vurderer klage eller anke på et tilsettings-

vedtak, vil jeg også presisere at i forhold til lov og avtaleverk 

er det faktisk ikke adgang til dette. Dersom tilsettingsbrev 

allerede er mottatt av innstilt søker, er det svært vanskelig 

å endre vedtaket. Saken kan sendes Sivilombudsmannen 

for uttalelse eller man kan reise en privatrettslig tvist, men 

dette fører sjelden til realitetsendringer.

Dersom underretning om ansettelse ikke er gitt til 

innstilt søker, kan man prøve å få tilsettingsmyndighe-

ten til å endre sitt vedtak. Det kan for eksempel være at 

det mangler opplysninger i saksgangen eller at det er har 

tilkommet nye faktiske opplysninger. 

Som så mange saker som er styrt av lover, forskrifter og 

avtaleverk, fi nnes det også mange unntak og særbestem-

melser når det gjelder innsynsrett ved ansettelser. Dersom 

du er i en situasjon hvor du mener at det er begått feil i 

ansettelsesprosess eller du ikke får opplysninger du mener 

du har krav på, må du kontakte BFs sekretariat. •

1.

2.

3.

�
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Det er biblioteksjef Svein Bendik Hansen 

i Rygge som sier dette. Han reagerer på 

uttalelsene Svein Nilsen kom med i forrige 

nummer av Bibliotekaren. 

Nilsen er fylkesbiblioteksjef i Østfold, 

der de har utviklet felles fellesløsninger på 

tvers av kommune- og forvaltningsgrenser 

under navnet Biblioteket Østfold. Dette gir 

innbyggerne, uansett bosted, faktisk tilgang 

til materiale fra alle fylkets off entlige bibli-

otek. I intervjuet med Bibliotekaren gikk 

Svein Nilsen enda lenger, og ville utvide 

ordningen til større regioner. Han ville gi 

publikum en tjeneste der de bestiller på 

nettet, henter på nærbutikken, men går på 

biblioteket for den ekstra opplevelsen.

 - Dette er interessent lesning, for bi-

blioteksamarbeidet bør absolutt utvikles 

videre. Det er en god idé at lånere etter 

hvert kan bestille på nettet og hente på for 

eksempel på Kiwi. Men fylkesbibliotek-

sjefen går alt for langt. Han leker politiker 

og supersentralist spør du meg. - Hele 

Østfold kunne være et skritt på veien, sier 

han. - Da må vi konsolidere mye, mye mer, 

sier han. Men selv det er ikke nok, og han 

nevner Oslofj ordområdet som et aktuelt 

eksempel. I samme åndedrag trekker han 

inn ideen om å forankre folkebibliotekene 

i fylkeskommunen. Her går han etter min 

mening for langt sier Svein Bendik Hansen, 

og legger til: 

- Nå er det vel ingen som er uenig i at 

man skal samarbeide rent praktisk, slik 

som transportordningen fungerer i Østfold. 

Men det er tydelig at fylkesbiblioteksjefen 

har helt andre målsetninger. 

Hansen reagerer på det han kaller elen-

dighetsbeskrivelser av små og mellomstore 

folkebibliotek.

- Det er selvsagt selvforsterkende når 

man hele tiden trekker frem hvor dårlig stilt 

det er i små og mellomstore bibliotek. Men 

våre lånere kjenner seg ikke igjen i Nilsens 

ovenfra-ned-holdninger, sier Hansen, som 

fremhever Magnus Marsdals bok ”Frp-

Når supersentralistene taler!
- Man må gjerne ha vyer 
og målsetninger. Men jeg 
betakker meg når super-
sentralisten tar munnen 
full og leker politiker.

koden” for å illustrere hva han mener. 

- Men Svein Nilsen må vel ha et godt 

overblikk over situasjonen, et godt utgangs-

punkt for synspunkter på videre utvikling 

av samarbeid, som fylkesbiblioteksjef i 

samarbeidsfylket Østfold?

- Hans etterlysning av mer regionalise-

ring og mer kompetanse i en slik setting, 

blir byråkraten som sitter i sitt lønnkammer 

og ikke har jobbet med publikum på 30 år. 

Når man samarbeider må man vite hvor 

man har hverandre. Man må gjerne ha vyer 

og målsetninger, men vi kan betakke oss når 

supersentralistene tar munnen full og leker 

politiker, sier Svein Bendik Hansen, som 

fortsatt ønsker velkommen mer praktisk 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

samarbeid som kommer lånerne til gode.

- Så Rygge bibliotek er ikke noe eksem-

pel på at det trengs større enheter før det 

går for ille?

- Nei, absolutt ikke. Det forundrer meg 

faktisk, som biblioteksjef i en liten kom-

mune, at vi får til en masse - uten hjelp fra 

fylkesbiblioteket og samarbeidsprosjek-

tet Biblioteket Østfold. Vi har fordoblet 

utlånet. Siden vi fi kk nytt bibliotek her i 

1998 har utlånet økt hvert eneste år! Vi 

har aldri hadde så mange fornøyde lånere. 

Kanskje vi gjør noe i forhold til publikum 

og service som gir resultater, undrer bi-

blioteksjef Svein Bendik Hansen i Rygge 

kommune. •

Det var i forrige nummer av Biblio-
tekaren at fylkesbiblioteksjef Svein 
E. Nilsen tok til orde for en langt 
kraftigere konsolidering enn biblio-
tekutredninga legger opp til: 
- Så lenge folkebiblioteket er eier-
messig knyttet opp til kommunen, 
vil det ikke være mulig å bruke 
kompetansen i andre kommuner. 
Det aller beste hadde vært om 
bibliotekvesenet kunne fungere 
helt utenom grenser, at det var en 
region som drev bibliotek, sa han 
blant annet. 

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 

Bibliotekaren
7

2007

Staten taper i kampen om 
bibliotekarers minstelønn
Utviklingstrekk i 
norsk arbeidsliv
BF vil ha flere studenter 
på faglige seminar
Nye jobber med 
Cand.match. i Danmark
Robert Haugen: 
Vidunderlege nye bibliotek
Rettigheter som 
småbarnsmor
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Den digitale bibliotekar 
- hvem er det?

Kick-off 
i det fri

Bestill på nettet, 
hent på Kiwi
– men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen

- Det er selvsagt selvforsterkende når man hele tiden trekker frem hvor dårlig stilt det er i små og mellomstore 
bibliotek. Men våre lånere kjenner seg ikke igjen, sier Rygges biblioteksjef Svein Bendik Hansen. 
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Fra:  bf@bibforb.no

Du er plassert i riktig stillingskode. 

En del av Bibliotekarforbundets sko-

lebibliotekarer er plassert i stillingskode 

7026 Bibliotekar, men majoriteten er 

plassert i 8451 Avdelingsbibliotekar. BF 

mener at bibliotekarer som arbeider alene 

ved skolebibliotek, og som har ansvar for 

bibliotekets drift skal plasseres i stillings-

kode 8451 Avdelingsbibliotekar. 

For Bibliotekarforbundet er det viktig 

at bibliotekarer i videregående skole plas-

seres her. Det handler om anerkjennelse 

av det faktum at skolebiblioteket er en 

egen liten avdeling, og at skolebiblioteka-

ren er ansvarlig for drift, utvikling, inn-

kjøp, planlegging og betjening av lærere 

og elever. Kort sagt: Skolebibliotekaren 

har fullt ansvar for hele skolebibliote-

kets drift. Ofte arbeider bibliotekarer i 

videregående skole alene. Dette gjør ikke 

ansvaret mindre, eller jobben lettere. Det 

at man ikke har lederansvar for andre 

har enkelte steder blitt brukt av lokale 

arbeidsgivere som argument for innplas-

sering i 7026 Bibliotekar. Bibliotekarfor-

bundet har da hevdet at skolebiblioteket 

er en egen avdeling, og at det totale faglige 

ansvar er tilstrekkelig til å plasseres i 

avdelingsbibliotekarkoden. 

Problematikken med skolebibliote-

karenes kode har ikke blitt enklere av 

omleggingen av lønnssystemet som har 

funnet sted i KS-sektoren siden 2002. 

Men historikken er faktisk på vår side, 

i og med at skolebibliotekarene i all ho-

vedsak var plassert i stillingskode 7027 

Avdelingsleder bibliotek, før omleggin-

gen startet. 

Historikken er, kortfattet, som 
følger:
Inntil 2002 var skolebibliotekarene plas-

sert i stillingskode 7027 Avdelingsleder 

bibliotek. 

Ved hovedtariff oppgjøret i 2002 ble 

lønnssystemet i KS endret til dagens 

Jeg er ganske nyansatt som biblio-

tekar i videregående skole, og jeg 

er ansatt i stillingskode 8451 med 

BF-sekretariatet svarer

benevnelse Avdelingsbibliotekar. 

Rektor ved skolen sier at han lurer på 

om dette er en feil, siden jeg ikke har 

struktur med ulike kapitler. I denne 

omleggingen ble stillingskode 7027 Av-

delingsleder bibliotek lagt inn under stil-

lingskode 8451 Leder i kapittel 5. I 8451 var 

kravet til utøvelse av lederskap skjerpet, 

slik lokale arbeidsgivere oppfattet det, 

og våre tillitsvalgte måtte argumentere 

for å beholde skolebibliotekarene i denne 

koden. Men i og med at stillingskode 

7027 Avdelingsleder bibliotek var direkte 

overført til 8451 lykkes det BFs tillitsvalgte 

å beholde denne koden de fl este steder. I 

2004 ble benevnelsen Avdelingsleder bi-

bliotek strøket fra stillingskode 8451, og i 

2006 ble Avdelingsbibliotekar innført som 

ny benevnelse til 8451-koden. Innføringen 

av Avdelingsbibliotekar som benevnelse 

til stillingskode 8451 bør tydeliggjøre og 

sikre det faktum at skolebibliotekarene 

skal innplasseres i denne koden. 

Oppsummert:
Bibliotekarforbundet mener at stillings-

kode for bibliotekarer i videregående 

skole skal være 8451 Avdelingsbibliotekar. 

Stillingskoden er å fi nne i Hovedtariff av-

lederansvar. Hva er det egentlig som 

er riktig? Hvor er andre skolebiblio-

tekarer plassert? 

Til:  bf@bibforb.no
Emne: Bibliotekarer i videregående skole og stillingskode

talen under ”Vedlegg 1: Stillingskoder med 

hovedbenevnelse og rapporteringsbenev-

nelser” (BFs opptrykk av hovedtariff avtalen 

side 62).

Benevnelsen Avdelingsbibliotekar ble 

lagt til stillingskode 8451 i Hovedtariff opp-

gjøret 2006, nettopp med tanke på å kunne 

rydde opp i stillingskodebruken for skolebi-

bliotekarer i videregående skole. 

BF mener det er prinsipielt viktig å holde 

fast ved at bibliotekarer i videregående skole 

har en rolle og funksjon og – ikke minst 

– et ansvar som skal synliggjøres gjennom 

innplassering i Avdelingsbibliotekar-koden. 

Dette skal selvsagt også godtgjøres i form av 

lønn. Skolebibliotekarenes lønn må derfor 

ligge godt over nivåene for minstelønn i 

kapittel 4. 

Ta gjerne kontakt igjen, ved behov for 

ytterligere bistand.

Med vennlig hilsen

Monica Deildok

Forbundsleder 

Bibliotekarforbundet

Bibliotekarer i videregående skole skal etter BFs klare oppfatning plasseres i stillingskode 8451 
Avdelingsbibliotekar, skriver forbundsleder Monica Deildok. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan) 
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Robert Haugens spalte

Intervjuet var i samband med ei gran-

sking Bokhandlerforeininga er ansvar-

leg for om nordmenn sine lesevanar. 

Sommaren er ikkje lenger berre regn, 

myggstikk, softis og reiseradioen (det 

har den vel aldri vore heller); vi brukar 

den ledige tida mykje (meir) til å lese. 

Av dei 2,6 millionar nordmennene som 

har kjøpt ei bok i løpet av det siste året, 

hadde 86 prosent tenkt å lese i eit slikt 

medium i løpet av sommaren. Det hadde 

vore artig å sjekke om dei verkeleg full-

førte målsetjinga si. 

At fotballspelar Kvisvik ikkje les 

bøker får vere opp til han, men toppi-

drettsmannen er ein rollemodell for 

mange unge, spesielt gutar, og det hadde 

vore fi nt om han kunne stått fram og 

oppmoda ungdomen til å fi nne fram ei 

bok. Toppfotballspelarar har stor påver-

knadskraft overfor ungdom, og kanskje 

bør enkelte revurdere haldingane dei 

står fram i off entlegheita med. 

Litteratur i regn
Toppfotballspelaren 
Raymond Kvisvik i 
tippeligaklubben 
Fredrikstad les ikkje 
bøker, ikkje ein gong 
Harry Potter. Dette 
avslører han i eit 
intervju i Dagbladet 
i sommar.

Ein forfattar som ikkje treng sals-

hjelp er J.K. Rowling, den ansvarlege for 

bøkene om Harry Potter. Lanseringa av 

den siste boka i juli gjekk ikkje akkurat 

upåakta hen, sjølv ein som ikkje har lese 

noko av Potterbøkene kunne ikkje la 

vere å registrere eit visst oppstyr rundt 

bokhandlarane frå Alta til Sydney på ei 

nokså uvant tid på døgeret. Nuvel. Ein 

kan sikkert seie mykje om (det kommer-

sielle) ståket omkring Potterprosjektet, 

men at bøkene til Rowling sikrar (for 

ettertida?) nye, unge lesarar er det lov 

å vone på. 

I samband med utgjevinga sist månad 

av den sjuande boka peika nokon i bok-

historiemiljøet internasjonalt på at det 

eigentleg er ein prestasjon av forfattar 

Rowling, i ei tid vesentleg prega av IKT, 

wiki, all slags mobilteknologi, å fange 

så mange til å lese i ei tradisjonell bok. 

Spesielt, blir det hevda, er det gledeleg 

at mange gutar ser ut til å omfamne ein 

tekst, innbunden i stive permar, att. 

Dette er særs gledeleg og syner at er ein 

tekst god nok kjem også lesarane. Men 

det hjelp sjølvsagt også å ha eit sterkt 

marknadsføringsapparat og utallige 

medieoppslag i ryggen, og kva eg opp-

fattar som ein arketypisk forteljarstruk-

tur i botnen.

Når sommarregnet har turka ven-

tar bokhausten med fruktene sine. Ein 

roman som eg har lyst å bruke mi tid 

på jord på, og som allereie er komen ut, 

er Francis Meyers lidenskap av Henrik 

Langeland. Denne forfattaren er mest 

kjent for romanen Wonderboy (2003), 

som vart populær. Haustens roman av 

Langeland tek utganspunkt i funnet av 

ei verkeleg eksisterande, svært gamal bok 

med handskriven tekst, truleg utført av 

svogeren til Petter Dass, med sistnemnde 

som ansvarleg for teksten. Dette manus-

kriptet var nok tenkt som grunnlag for 

sensurpåteikning frå biskopen i Nidaros. 

TEKST •  Robert Haugen
  Rådgjevar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek



Manuskriptet med salmediktinga til 

presten Dass vart funnen på 1990-talet 

i ei forretning for gamle klenodium på 

Bislett i Oslo. 

Langeland fortel i eit nummer av 

Dagbladets Magasinet i juli at ideen om 

romanen kom etter at ein professor i lit-

teratur fortalde om oppdaginga av Dass 

sitt skrift, som då var komen til Dram-

men. Denne litteraturvitaren, infor-

manten til forfattar Langeland, veit eg 

godt kven er. Han var med å opne augo 

mine for kor mykje litteraturen sine 

formidlarar, mellommenn og aktørar 

har å seie for den forma (boka) ein tekst 

møter lesaren med. Desse ”tidsavhen-

gige materielle former”, fortel eksperten 

i allmenn litteraturvitskap, er med på å 

skape meining hos den som les, anten 

lesaren er biskop i Danmark-Noreg og 

sit med ei bok i form av ein handskriven 

tekst av Dass frå hundreårsskiftet 16-

1700 eller det er ein 14-åring frå Th ai-

land som kastar seg over den påkosta og 

forseggjorte utgjevinga til J.K. Rowling 

frå i sommar. 

Bokhistoria insisterer på eit større 

medvit om at forma til teksten er med-

skapar av meining, at tekstar er ustabile 

og kjem til lesaren i ulike variantar for 

(ny) tyding. I dagens forlagsverd kan vi 

forenkla seie at børs og katedral (alter 

og disk, omskriving av Agnar Mykle) 

er eit overordna, styrande prinsipp for 

verksemda. Under denne sterke føringa 

er det eit utal forhandlingar, tingingar, 

attendemeldingar, strategiske val mellom 

og av forfattar, forlag, trykkeri, agentar, 

formidlarar, bibliotek, lesarar osb. før 

og etter ei boka får si endelege form og 

uttrykk. 

Granskingar av til dømes forfattar-

skapen til Alexander Kielland syner at 

diktaren hadde klare strategiar for mar-

ginale? detaljar som breidde på sidemarg, 

skrifttype og anna utstyr til bøkene sine. 

Dette var han oppteken av fordi Kielland 

ville sjå bra ut (også) i bokform; han 

ønska å påverke, og bli godt motteken, 

av lesarar med høg sosial status, og desse 

personane meinte Kielland fall oftast for 

bøker der det estetiske var vektlagt meir 

enn vanleg. 

Med i denne soga høyrer at Kielland 

kunne kome med slike fordyrande ønske 

til forleggjaren sin fordi han hadde opp-

arbeidd seg prestisje, status og makt i 

det litterære feltet, i hovudsak gjennom 

godt sal, gode bokmeldingar og rosande 

omtale i viktige fora. 

Men det er ikkje så ofte at littera-

turprofessorar sin påverknad av ein 

forfattar sin tekst får slik grenseover-

skridande eff ekt som i Henrik Langeland 

sin roman om Dassmanuset: innverkna-

den her stoggar ikkje som vanleg rundt 

konteksten til skapinga av boka, men 

i teksten til boka. Akkurat dit eg har 

planar om å ta ei ferd til i haust når eg 

får boka i hende.    

Jaja, eg kan ikkje skryte av å ha lese 

noko av Petter Dass i dei 4-5 bøkene eg 

har brukt tid på i sommarferien. Eg trur 

heller ikkje at fotballspelar Raymond 

Kvisvik har studert Dass, slik sett er eg 

i godt selskap. ”Jeg leser aldri bøker. Jeg 

ser ikke ned på dem som gjør det, men 

interessene mine er helt andre ting”, 

seier Kvisvik om kvifor han aldri les 

bøker (Dagbladet 28. juni 2007). Det er 

jo bra at han ikkje devaluerer oss lesande 

då. Men veit Kvisvik eigentleg kva han 

går glipp av?

God bokhaust. •
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BFs medlemsregister blir aldri bedre enn 
kvaliteten på informasjonen som er lagt inn. 
Har vi korrekt informasjon om deg? Dersom 
du har skifta lønn, jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsider og fi nner ”Opp-
datering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

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

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

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

2006

#40  Til kildene! Kartlegging av 

regionale og lokale arkiver

#39  Lykketreff. Om de gode møtene i 

Den kulturelle skolesekken

#38  Museene i 2025. Ulike scenarier 

utarbeidet for ABM-utvikling av 

ECON analyse

#37  Barn og unges meninger om 

museum

#36  Statistikk for bibliotek og 

museum 2005

#35  Arkivdepoter. Kartlegging av 

kompetansebehov

#34  Ut av mørkerommet. Forvaltning 

av kulturhistorisk fotografi i 

Norge

#33  Biblioteket Østfold – nye veier for 

samarbeid

Lykketreff
Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

2006
statistikk for bibliotek
og museum

#41

bibliotekaren_0708.indd 1 08.08.2007 11:59:54



 Bibliotekaren 8/2007  |  27

Det første prøvekurset avvikles i september, og NAV har funnet 

prosjektet så interessant at etaten har bevilget midler til to nye 

kurs i løpet av høsten 2007. De vil bli avviklet i osloområdet senere 

i høst. 

- Det viktigste IA-målet er å øke den gjennomsnittlige pensjo-

neringsalderen i Norge. For å holde erfarne arbeidstakere lenge i 

arbeidslivet, må vi også rette oppmerksomheten mot yrkesgrupper 

og grupper av ansatte som er tilbøyelige til å pensjonere seg tidlig, 

mener Lillian Krokan, leder i YS’ seniorråd. - Det fi nnes mange kurs 

for seniorer i aldersjiktet rundt 60, men så langt er det ikke mange 

som har utviklet et konsept beregnet for 45+-gruppen. Dersom 

forholdene blir lagt til rette kan de ofte ha 25 – 30 yrkesaktive år 

foran seg, spår hun.

- Vi vet at mange arbeidstakere blir slitne mentalt eller fysisk i 

årenes løp. Derfor er det viktig å få dem til å tenke igjennom egen 

arbeidssituasjon, ikke når de er i ferd med å møte ”veggen” – da er 

det som regel for sent, men på et tidspunkt i livet hvor de selv kan 

gjøre noe med resten av yrkeskarrieren sin, fastslår Krokan.

72-åringen fra Kongsberg har bakgrunn som YS-tillitsvalgt og 

senere som personaldirektør i Telenor. Hun er drivkraften bak YS’ 

bevisstgjøringskurs, mener at et yrkesliv godt kan deles inn i faser, 

og at det aldri er for sent å lære noe nytt. Selv satte hun seg på sko-

lebenken og fullførte en cand. mag.-grad (massekommunikasjon, 

statsvitenskap og off entlig rett) i en alder av 44 år.

- YS-kurset tar sikte på å gi hver enkelt deltaker ny bevissthet om 

seg selv. Hva er mine sterke sider og hva fremmer energi, og når blir 

den hindret. Det er avsatt god tid til refl eksjon, til å bli klar over egne 

holdninger og å få øye på muligheter i det videre livet som yrkesaktiv. 

Jeg tror kurset også vil bidra til at den enkelte lettere vil kunne ta opp 

egne arbeidsoppgaver med sjefen, fortsatt faglig utvikling, eller å ta 

fatt på en utdanning han eller hun har ønsket seg eller savnet. 

- Det sikreste med arbeidslivet er at det endrer seg kontinuer-

lig, kurset vil bidra til å få få den enkelte til å senke skuldrene litt, 

men samtidig til å ta ansvar for egen situasjon og utvikling videre, 

mener hun. 

Lav kursavgift
Det aller første prøvekurset er lagt til Raumergaarden Hotell i Gjer-

drum 18. – 19. september. Det vil bli grundig evaluert av 15 håndpluk-

kede deltakere (som dermed også blir prøvekaniner), kursledelsen og 

en intern gruppe. Denne evalueringen vil virke inn på hvordan de to 

påfølgende kursene vil se ut. Også de går over to dager og starter 31. 

oktober og 20. november.

 – Støtten fra NAV er selvfølgelig en fj ær i hatten og bidrar til at vi 

kan holde en meget lav deltakeravgift på disse kursene. Det blir også 

spennende å se hvordan vi videreutvikler konseptet, det er foreslått 

at kursopplegget kan tilpasses slik at YS’ 23 medlemsforbund skal 

kunne gjennomføre bevisstgjøringskurset enten på egenhånd, eller 

i samarbeid med andre forbund, forteller Lillian Krokan, leder i YS’ 

seniorråd.  •

YS’ nyutviklede bevisstgjøringskurs for de 
som er i ferd med å bli seniorer i arbeids-
livet er omfattet med stor interesse. 

YS utvikler kurs 
for yngre seniorer

TEKST  •  Klaus Færevaag

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
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Bibliotekar

100% fast stilling ledig ved hovedbiblioteket med ønske om 
snarleg tiltreding.

Bibliotekaren vil ha ansvaret for lokalsamlinga ved 
biblioteket. Dette inneber m.a.:

halde seg orientert om det som blir utgitt av 
lokallitteratur i/om Møre og Romsdal 
utvikle samlinga, vurdere, kjøpe inn 
og katalogisere lokallitteraturen

Ålesund bibliotek har ei svært godt utbygd lokalsamling, 
og ho er ein viktig del av vårt samla bibliotektilbod.
Noko lokalkunnskap om Møre og Romsdal generelt og 
Sunnmøre spesielt er ein fordel, men ikkje eit krav.
Det må elles påreknast generelt bibilotekararbeid og 
publikumsvakter med kvelds- og helgeturnus. Biblioteket 
nyttar Bibliofi l.

Vi søkjer etter ein fagutdanna bibliotekar.
Vi ønskjer oss ein open og utadretta person som kan drive 
aktiv formidling. 
Løn etter avtale. 

Spørsmål om stillinga kan rettast til biblioteksjef Mariann 
Schjeide, tlf. 70 16 22 68, eller Liv Randi Foss tlf. 70 16 22 79.

Søknadsfrist: 31. august 

�

�

Biblioteksjef 100 % stilling
Vikariat frå 1.11.07 til 6.10.08
ved Klepp bibliotek. 
-st.nr. 07/1095

Biblioteket held til i Klepp rådhus, har 5 årsverk,
og legg vekt på å auka barn og unge sin bruk av
biblioteket gjennom regelmessige kulturarrangement
og ulike prosjekt.
I stillinga inngår fag- og utviklingsansvar for biblioteket,
samt personalansvar og økonomioppfølging.

Kvelds- og laurdagsvakter inngår i arbeidstida.
Lønn etter avtale.
Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår.

Kvalifi kasjonar:
Godkjent bibliotekfaglig utdanning.

Ved spørsmål om stillinga, kontakt biblioteksjef
Marianne Hov eller kommunalsjef Kåre Strand,
tlf 51 42 98 00 .

Søknad må sendast elektronisk (web-søknad)
ved å gå inn på Klepp kommune si heimeside:
www.klepp.kommune.no.
Du fi nn søknadsskjema under Stilling ledig. 

Søknadsfrist: 5. september 2007

Klepp kommune
Etat for Lokal Utvikling

Arbeidskraftundersøkinga (AKU) frå Sta-

tistisk sentralbyrå er no off entleggjort, med 

sesongjusterte tal pr mai 2007. Og konklusjo-

nen er klår: Veksten i sysselsetjinga held fram 

her til lands. Justert for sesongvariasjonar 

viser AKU ein vekst i sysselsetjinga på 19 000 

personar frå februar (målt som gjennomsnitt 

for tremånadersperioden januar-mars) til 

mai (gjennomsnitt for tremånadersperioden 

april-juni). Talet på utførte vekeverk (à 37,5 

timer) auka med 15 000 frå februar til mai, 

justert for sesongvariasjonar. 

Arbeidsløysa, også den sesongjustert, 

utgjorde 2,5 prosent av arbeidsstyrken i mai, 

mot 2,7 prosent i februar. Men nedgangen 

(4000 personar) er ikkje større enn å bli 

rekna innafor feilmarginen i AKU. Talet på 

registrerte arbeidslause ved NAV gjekk også 

ned med 4000 personar i den same perioden, 

justert for sesongvariasjonar.

I EU-15-landa sett under eitt gjekk ar-

beidsløysa ned frå 6,9 prosent i februar til 

6,7 prosent i mai. I Tyskland var arbeidsløysa 

6,6 prosent i mai, ein nedgang med 0,5 pro-

sentpoeng sidan februar. I Frankrike minka 

arbeidsløysa frå 8,9 prosent til 8,7 prosent i 

den same perioden. I Sverige gjekk arbeids-

løysa ned frå 6,5 prosent til 6,2 prosent i den 

same tremånadersperioden. I Danmark, Stor-

britannia og USA var arbeidsløysa stabil. Alle 

tala er sesongjusterte og henta frå Eurostat.

Arbeidskraftundersøkinga i Norge dekk-

jer berre dei som i Folkeregisteret er regis-

trerte som busette. Personar som til dømes 

arbeider i Noreg utan å vera busette her, eller 

som reknar med å vera busette mindre enn 

seks månader, er difor ikkje med i talet på 

sysselsette i AKU. 

Føremålet med å justere for sesongvaria-

sjon er å skildre utviklinga gjennom året og 

gje tal på endringar for den siste tremånads-

perioden, som er reinsa for normale sesongs-

vingingar. For å redusere utvalsuvissa er dei 

publiserte AKU-tala eit tremånaders glidande 

gjennomsnitt av dei sesongjusterte tala. Til 

dømes er talet for februar gjennomsnittet av 

overslaga for januar, februar og mars. •

Framleis aukande sysselsetjing
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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.

Pensjonister må få 
jobbe uten trekk 
- De som går av med pensjon som 67-åringer 

må kunne få jobbe på si uten å trekkes i pen-

sjon, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. I 

dag kuttes pensjonen med 40 prosent for dem 

som tar seg en jobb og tjener mer enn 125.000 

kroner på si fram til fylte 70 år. Når den nye 

pensjonsreformen trer i kraft om tre år, vil 

alle alderspensjonistene kunne tjene så mye 

de vil ved siden av. Begrunnelsen er at det skal 

lønne seg å stå lenger i jobb. 

YS er enig med Senterpartiets Dagfi nn 

Sundsbø i at denne forskjellsbehandlingen 

bør stanses. YS mener skillet mellom de under 

og de over 67 år virker underlig og tilfeldig og 

ikke bidrar til å styrke arbeidslinjen. YS støtter 

Sundsbøs anmodning om at regjeringen bør 

se på saken. 

YS deler også Sundsbøs påpeking av vi 

trenger arbeidskraften allerede nå. - Vi har 

behov for å gi seniorene et håndslag gjen-

nom bedre ordninger som vil innebære at 

presset på arbeidsmarked dempes noe, og 

som tilsier at seniorene kan velge å jobbe mer 

eller lengre. 

YS vil ikke nå ta standpunkt til hvordan 

reglene for avkorting bør endres, men overla-

ter til Regjeringen å forslå alternative løsnin-

ger som deretter vil bli vurdert av YS. 

- YS mener det bør vurderes å allerede 

nå få en gradvis tilpassing i regelverket til 

de endringene som Stortingsflertallet har 

vedtatt skal gjelde fra 2010. Dette gjelder for 

eksempel opptjening av pensjonspoeng etter 

40 års opptjening, slik regelverket i dag ikke 

tillater. Dette vil innebære at også seniorer 

under 67 år kan gis et incitament til å stå 

lengre i arbeid, enten i full stilling eller ved en 

kombinasjon av arbeid og pensjon, sier Tore 

Eugen Kvalheim. •

En undersøkelse av verdi-
oppfatninger blant mid-
delaldrende og eldre er 
publisert av Nils Petter 
Strand i en ny rapport 
utgitt av NOVA, Norsk in-
stitutt for forskning om 
oppvekst, velferd og ald-
ring. 
Han finner at hver generasjon er sta-

dig mindre tradisjonsorientert og mer 

opptatt av selvutvikling og opplevelser. 

Rapporten tar for seg forskjeller i verdio-

rientering blant personer i alderen 40-80 

år. Sammenliknet med andre bakgrunns-

variabler som kjønn, utdanning, inntekt 

og boligtetthet, viser undersøkelsen at 

alder har en kraftig eff ekt på verdiori-

entering.

Rapporten viser at de eldre alders-

gruppene setter verdier som tradisjon, 

konformitet og trygghet høyere enn de 

middelaldrende. De middelaldrende 

synes også de tradisjonsorienterte verdi-

ene er viktige, men sammenlignet med 

de eldre har de et sterkere fokus på sel-

vutvikling og nytelse og er i større grad 

positive til endringer. På noen områder 

er imidlertid aldersgruppene på linje. 

Samtlige legger stor vekt på det å være 

hjelpsomme og å ta hensyn til andre, 

mens verdier som makt og suksess gene-

relt har liten oppslutning. 

Aldersgruppene i det undersøkte 

materialet har, generasjon for generasjon, 

beveget seg vekk fra et konservativt og 

tradisjonsorientert verdisyn i retning av 

et mer endringsorientert verdisyn - hvor 

opplevelser og selvutvikling står sentralt. 

- I løpet av de nærmeste tiårene vil vi mu-

ligens se pensjonister som i stadig større 

grad bruker pengene sine på nytelsesfor-

mål, sier Nils Petter Strand.

Funnene viser også at aldersforskjel-

lene er større blant kvinner enn blant 

menn. I følge Strand er det nærliggende 

å tolke dette som en eff ekt av kvinnefri-

gjøring og økt likestilling.  •

Alder og forskjeller i verdisyn

Vi minner 
om BFs 

nye 
telefon-
nummer:

48 02 09 00
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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

Sitatet
“Libraries have rushed forward into 
the new age (whichever one we’re in 
now), and the word “librarian” is out. 
Th ey’re Information Professionals now, 
and it’s a Media Resource Center, 
and it’s wired to the max. Just as we 
novelists have become experiential do-
cument specialists producing sensory-
data-based narratives encoded in a 
symbolic format that informally we 
refer to as English. But a library is still 
a library. It’s a place where serious 
people go to have the freedom to think 
without anybody poking and prodding 
them, in the company of other serious 
people who sit silently around us and 
yet encourage us in our own pursuits 
and projects.” 

Fra artikkelen “The library fix”, av den 
amerikanske forfatteren (med norske aner) 
Garrison Keillor, på nettstedet Salon.com 27. 
juni 2007. 

Når man i løpet av sommerferien farter 

rundt i landet på jakt etter sol og avslap-

pende opplevelser, tar tankene også noen 

avstikkere innom jobben. Jeg ser et skilt til 

det lokale folkebiblioteket og registrerer at 

det er sommerstengt. Jeg ser et oppslag i 

lokalavisa om utlånstall og arrangement ved 

biblioteket. Jeg ser en vindusfl ate med reoler 

innafor på en videregående skole. 

Sommeren er ingen hektisk tid for 

bibliotekene. Elever og studenter har reist 

sin kos, lokalbefolkningen er på ferie, og 

personalet skal også ha sin lovbestemte fri-

tid. Derfor er mange bibliotek stengt eller i 

alle fall mindre tilgjengelige om sommeren. 

Greit nok. Eller kanskje ikke?

For det finnes noen argumenter for 

å synliggjøre bibliotekene litt ekstra om 

sommeren. Spesielt folkebibliotekene. Det 

viktigste poenget er at folk fl est har mer 

ledig fritid om sommeren. Tid de ikke alltid 

vet hva de skal bruke til. Man lar seg friste 

av tilfeldigheter som dukker opp. Og man 

jakter på opplevelser, både behagelige og 

utfordrende. Folk tenker, snakker, krangler 

og lærer ganske mye når man tilbringer fl ere 

uker uten å gå på jobb. 

Er ikke alt dette trekk som tilsier at 

bibliotek kan spille en rolle? Jeg tror det 

skal godt gjøres å få de store horder inn på 

folkebibliotekene i juli måned, mens været 

– kanskje – er på det varmeste. Men det kan 

være mye å tilby likevel, tilpasset årstid og 

feriemodus.

Norge er et land med få internett-kafeer. 

Riktignok har mange bærbare PCer, men det 

er langt fra alle. Og tilgangen på internett er 

ingen selvfølge når man er på sommerferie. 

Når bibliotekutredningas mål om tråd-

løst høyhastighetsnett i alle bibliotek blir 

virkeliggjort innen 2010, vil dette kunne 

bli en strålende markedsføringsfaktor for 

bibliotekene: Samme hvor du er i landet, 

kan du komme på nett når du oppsøker 

biblioteket. 

Så er det dette med lokal tilknytning 

og tilbud i tråd med det som skjer i nær-

området. En av sommerens aller største 

kulturbegivenheter, den strålende konserten 

med Rolling Stones på Valle Hovin 8. august, 

Sommeren som bibliotektid
burde vært utgangspunktet for tilbud og hap-

peninger på minst én Deichman-avdeling. 

Det samme gjelder det motbydelige båtracet 

for rikinger i Indre Oslofj ord. Gjelsten & Co 

kan inviteres til å signere sine egne CO2-kvo-

ter på biblioteket mens Fredrik Hauge leser 

høyt fra Nostradamus profetier. Det gjelder å 

trekke det aktuelle inn i biblioteket og gi folk 

et annerledes blikk på det som skjer rundt 

dem. Med mulighet for videre refl eksjon i 

form av lånt litteratur.

En av sommerens store begivenheter for 

meg, er den internasjonale folkemusikkfes-

tivalen i Førde, første helga i juli hvert år. 

Enten vi sitter på slippen i Aker Yard-verftet 

og hører på mannssangkor fra Marseille og 

shanty-sangere fra Stord, snor oss mellom fa-

kler på Tangen i Jølstra klokka tolv om natta 

for å høre eksotisk sang fra Port Said i Egypt, 

eller på en av de utallige konserter i Førde-

huset, så åpnes og utvides den musikalske 

smaken hvert år på en uforutsigbar måte. 

Det kryr av folk i Førdehuset i fi re hele 

dager til endes. Når det kuliminerer på lørdag 

og søndag, er folkebiblioteket i Førdehuset 

stengt. En stor glassvegg og glassdør viser 

alle deltakerne at her er det et bibliotek, og 

at dette biblioteket er stengt. Biblioteksjefen 

og personalet har helt sikkert sine gode 

grunner for ikke å ha utvidet åpningstid en 

helg i juli. Bevares, det er lett å forstå. Men 

vi bør alle ta en diskusjon på hvor lurt det 

er. Ikke for Førde bibliotek spesielt, men for 

alle bibliotek som stenger når mye folk vaker 

rundt inngangsdøra deres med ledig tid og 

opplevelseslyst i blikket. 

At rausere åpningstid og mer tilgjengelig-

het om sommeren er et økonomisk spørsmål, 

må ikke stikkes under en stol. Men vi kan 

vel anta at det også kan dreie seg om en 

holdningsendring og en vilje til å tilpasse 

tilbudene på en annen måte enn vi har vært 

vant til?


