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18
Fortsatt brennende engasjert 

- Biblioteksektoren garanterer for demokratiet, og er ett av få 
gjenværende samfunnsområder som gjør nettopp det. Demo-
krati i betydningen kunnskap til folket, sier avgått Bok og 
bibliotek-redaktør Mari Toft. 
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

I går passerte Bibliotekarforbundet 

1600 medlemmer. Og dermed er en ny 

milepæl passert. Ikke alle er yrkesak-

tive, vel og merke. Vi har om lag 1300 

yrkesaktive medlemmer. Resten for-

deler seg på kategoriene studenter og 

ikke yrkesaktive. 1600 er allikevel svært 

positivt nytt.  Det er imidlertid ingen 

grunn til selvforherligelse. Snarere tvert 

i mot. Vi kan tillate oss å være fornøyd 

med medlemsutviklingen går oppover 

i ett lite sekund: ”Hurra!” Sånn, ferdig. 

Så over til realiteter. 1600 medlemmer 

har betrodd oss den tilliten det er å være 

deres rådgiver, forhandler og veileder 

i yrkeslivet, deres kontaktpunkt med 

yrkeslivet mens de studerer, eller av 

andre grunner ikke er yrkesaktive, eller 

deres fortsatte kontakt med yrkeslivet i 

pensjonist-tilværelsen. Dette er en stor 

ære og et stort ansvar. De har vist oss 

tillit. Tillit er noe av det fi neste som 

fi nnes, og noe av det verste som fi nnes 

er tillitsbrudd. Som fagforening er det 

nettopp mellom disse ytterpunktene 

vi blir vurdert. Vi må aldri glemme at 

veien mellom disse ytterpunktene kan 

være kort, veldig kort. 

Vi blir målt på hvordan vi virker 

for den enkelte i de situasjonene hvor 

den enkelte har behov for oss og vår 

bistand. Det være seg i lønnsforhand-

linger, i konfl iktsituasjoner eller ved 

enkle spørsmål om rettigheter. Det er 

i forholdet til det enkelte medlem at vi 

for alvor blir målt, det er i den relasjo-

nen BF må vise seg tilliten verdig. Ikke 

gjennom en blind ”medlemmene har 

alltid rett” mentalitet, men gjennom 

profesjonell og skikkelig opptreden, 

gode råd, realistiske beskrivelser av 

alternativer og handlemåter. Vi må vise 

oss tilliten verdig gjennom vår kompe-

tanse. Kompetansen til tillitsvalgte på 

arbeidsplassene, så vel som forbunds-

styre- og fylkeslagsstyre medlemmer, 

og ansatte i sekretariatet. 

Vi bygger omdømme gjennom ut-

spill, gjennom samarbeid med andre 

aktører, gjennom å inneha posisjoner i 

hovedorganisasjonen eller i bibliotek-

miljø. Vi markedsfører vårt budskap og 

fremmer medlemsgruppers interesser 

gjennom å ta del i debatter og å benytte 

oss av faglige eller politiske arenaer. Det 

er viktig for medlemmene våre å se at 

vi er aktive på disse feltene. Men det er 

ikke der den store testen står. Det er 

ikke der vi for alvor blir prøvd. Vi blir 

for alvor målt på hvordan vi virker for 

den enkelte, i relasjon en til en. Det er 

i den testen at tilliten forsterkes eller 

brytes. 

Enkelte store organisasjoner jeg 

kjenner til har glemt dette. De har glemt 

hvor testen står. De går ut med store 

fakter på store arenaer, mens de lekker 

medlemmer som en sil. Fordi de har 

betydelige midler å bruke på reklame 

evner de av og til å rekruttere i samme 

fart som de mister medlemmer. Av og 

til ikke. I kjølvannet deres fi nner man 

tillitsbruddene tettere enn tyttebær i 

tidlig høstskog. De lider av elefantsyken. 

De forholder seg til så store tall at tallet 

1 ikke lenger teller. Og dermed blir in-

dividet, enkeltmennesket usynlig. Dette 

er selvfølgelig farlig, for verden består 

av enkeltmennesker. Og ingen av oss er 

større enn 1. 

I Bibliotekarforbundet er vi få nok 

til at 1 teller. Heldigvis. Og det må vi 

fortsette å være uansett hvor mye vi 

vokser. Dette betyr ikke at vi ikke skal 

gå aktivt inn for å vinne terreng på de 

arbeidsplassene der vi har få medlem-

mer, det betyr ikke at vi ikke skal være 

aktive innen rekruttering, for selvfølge-

lig skal vi det! Men vi må aldri tillate 

oss å glemme hva vi skal rekruttere 

medlemmer til, hvilket tilbud vi har til 

de som melder seg inn. Og i det per-

spektivet må forbundet ta innover seg 

hva som kreves. For det er ikke slik at BF 

kan fortsette å vokse uten at vi samtidig 

diskuterer hva det faktisk innebærer å 

bli større. Hva slags krav det stiller til 

organisasjonen på sentralt, regionalt og 

lokalt nivå, og ikke minst til samhand-

lingen mellom disse nivåene. Derfor må 

vi arbeide med utvikling i alle organi-

sasjonsledd. For å ruste oss til å takle 

den viktige en-til-en situasjonen. Den 

magiske situasjonen der tilliten enten 

forsterkes eller blir brutt.

Bibliotekarforbundet har 1600 med-

lemmer, og vi har ingen å miste.
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BFs vedtekter slår fast at ordinært landsmøte skal avholdes 
hvert 3. år, og at sted og tidspunkt gjøres kjent med 6 måneders 
varsel. Forbundsstyret melder med dette fra om at neste ordi-
nære landsmøte avholdes tirsdag 8. april 2008 ved Gardermoen 
utenfor Oslo.

Landsmøtet består av delegater fra fylkeslagene, og disse velges 
på fylkeslagenes årsmøter i perioden 1. januar 2008 - 15. mars 
2008. Det er også på sin plass å minne om at vedtektene sier at 
saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert for-
bundsstyret senest 4 uker før landsmøtet. Det vil si at fristen for 
å levere saker til neste ordinære landsmøte er 11. mars 2008.

Bibliotekarforbundets 
landsmøte 2008

- Det er godt å se at veksten i YS 

fortsetter, sier YS-leder Tore Eugen 

Kvalheim. 

- Fra starten i 1977 har vi hatt en jevn 

tilfl yt av både forbund og medlemmer, 

og tendensen ser ikke ut til å opphøre. 

Denne gangen er det naturlig å trekke 

frem to medlemsforbund. Begge driver 

et strategisk, og fremfor alt, oppsøkende 

rekrutteringsarbeid: SAFE har sitt fun-

dament i oljesektoren og kan rapportere 

om nesten 30% fl ere yrkesaktive med-

lemmer enn hva de hadde ved forrige års-

skifte. SAFE-kongressen i 2005 ga grønt 

lys for en bredt anlagt vervekampanje 

der fl est mulig av medlemmene skulle 

aktivisere seg. Dette har gitt resultater, 

fastslår YS-lederen.

Han vil også fokusere på at Yr-

kestrafi kkforbundet har rundet 10 000 

medlemmer, ikke minst på grunn av god 

rekruttering blant innvandrere. 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund økte medlems-
tallet med over 3000 medlemmer i første halvår i år. 
Per 1. juli hadde hovedorganisasjonen 209 438 med-
lemmer, fordelt på 23 forbund som organiserer bredt 
og på alle nivåer arbeidslivet. Tallet på yrkesaktive 
medlemmer er nå oppe i 155 550.

YS fortsetter å vokse

- I begge YS-

forbundene vet 

man også at etter 

perioder med stor-

stilet rekruttering 

er det viktig å kon-

solidere arbeidet, 

på den måten sik-

rer man også vekst 

på lang sikt, sier 

han. 

-  Den jev ne 

veksten gjør at YS fortsatt har like mange 

medlemmer i privat som i off entlig sektor, 

og en god bredde i sammensetningen gir 

YS den representativitet som en hovedor-

ganisasjon i arbeidslivet skal ha. Samtidig 

håper jeg at vi har passert 210 000 når re-

presentantskapet markerer 30-årsjubileet 

til YS 16. og 17. oktober, sier Tore Eugen 

Kvalheim. •

Mer til kultur 
for eldre
Den kulturelle spaser-
stokken er regjeringens 
satsing på kultur til den 
eldre garde. I år er det 
satt av 10 millioner til 
formålet i statsbudsjet-
tet, og neste år skal det 
bevilges 15 millioner. 

Kultur-og kirkeminister Trond Giske pre-

senterte nyheten sammen med helse-og om-

sorgsminister Sylvia Brustad 29. august da de 

besøkte Eldreuniversitetet på Deichmanske 

bibliotek på Torshov i Oslo. 

- Den kulturelle spaserstokken skal gi 

eldre et bredt og profesjonelt kulturtilbud, på 

samme måte som Den kulturelle skolesekken 

gjør det for elever. Gjennom økt samarbeid 

mellom kultursektoren og omsorgssektoren 

skal vi legge til rette for, og utvikle gode 

kunst- og kulturprosjekter lokalt for eldre, 

sier Giske. 

Kommunene har i år sendt inn 239 søkna-

der i alt, med en samlet søknadssum på 43,6 

millioner kroner. Søknader er innvilget for 67 

kommuner, spredt over alle landets fylker. 

Kultur- og kirkedepartementet og Helse- 

og omsorgsdepartementet står sammen om 

prosjektet, og bidro med 5 millioner kroner 

hver i 2007. •
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Hva skjer med 
utredninga?
25. september i fj or la ABM-utvikling 

fram sin lenge bebudede bibliotekutred-

ning – Bibliotekreform 2014. Den ble lest 

og diskutert og sendt ut på høring, til alt 

og alle som kan tenkes å ha interesser 

eller synspunkter i utvikling av biblio-

tekene her i landet. Utover våren rant 

det inn med svar, og før sommeren satt 

Kulturdepartementet med fl ere hundre 

høringsuttalelser. 

Departementet overlot til ABM-

utvikling å gå gjennom høringssvarene. 

Dette ble gjort ganske kjapt. ABM-utvi-

klings gjennomgang og oppsummering 

ble i begynnelsen av juni overlevert til ut-

redningas to oppdragsgivere,  Kultur- og 

kirkedepartementet og Kunnskapsdepar-

tementet. Det er litt tidlig ennå å si noe 

om prosessen videre, men det vil arbeides 

med saken i departementene utover høs-

ten, melder rådgiver Nina Børge-Ask i 

Kultur- og kirkedepartementet.   •

Å kombinere jobb 
med gamle foreldre
Velferdspolitikken vi har hatt i Norge for 

å støtte omsorgsgivere, har i stor grad 

vært innrettet på småbarnsforeldre. Om-

sorg for gamle foreldre har fått mindre 

oppmerksomhet. Nå jobber forsknings-

stiftelsen Fafo med en undersøkelse om 

hvorvidt seniorenes yrkesaktivitet påvir-

kes av innhold og omfang på off entlige 

tjenester til deres foreldre. Forskningspro-

sjektet ”Den off entlige eldreomsorgens 

betydning for yrkesaktivitet blant våre 

eldre arbeidstakere” viser at 70 prosent 

av de spurte i alderen 45 – 65 år gir 

praktisk hjelp og/eller pleie til foreldrene, 

samtidig som de er yrkesaktive, forteller 

Fafo-forsker Heidi Gautun ved Fafo til 

Seniorpolitikk.no. 56 prosent av disse 

igjen har i løpet av det siste året opplevd 

det som vanskelig å kombinere omsorgs-

forpliktelsene med jobben. De ønsker seg 

bedre eldreomsorg, fl eksible arbeidsgivere 

og langtidspermisjonsordninger. 

Arbeidstakere har i dag ikke rett til 

fri for å ta seg av gamle foreldre, men 

det pågår en debatt om hjelp til egne 

foreldre skal gi rett til sykepengedager. 

– I undersøkelsen ser vi at en god del 

bruker egenmeldingsdager til å yte slik 

omsorg, selv om det ikke er i tråd med 

regelverket, sier Gautun, som fortsetter 

arbeidet med prosjektet ut år 2008. Det 

neste året skal hun publisere resultater 

fra dette forskningsmaterialet.  •

BFs nestleder Hanne Brunborg vil nødig 

at forbundets medlemmer i videregående 

skoler uten videre lar seg bruke som lager-

arbeidere. 

Bakgrunnen er at det denne høsten igjen 

er gratis læremidler i videregående skole. Vi 

husker utlånsordninga for 6-7 år siden. For 

noen skolebibliotek ble det en brekkstang 

for økte ressurser, for andre en belastning 

som lagerarbeider. Nå er vi i gang igjen, og 

meningene er delte. 

- Jeg ser at utlånsordningen kan være en 

anledning til å synliggjøre nytteverdien sin i 

skolen, og ikke minst overfor rektor. Når for-

holdene ligger til rette for å ta på seg denne 

oppgaven, er det klart at vi må se positivt 

på det. Problemet er at en del skolebibliotek 

må ta på seg utlånsordninger til fortrengsel 

for de sentrale oppgavene biblioteket har, 

sier Hanne. 

For BF har det vært viktigere å peke på 

hvordan medlemmenes rettigheter ivaretas, 

enn å hevde at dette bør takles likt over hele 

landet. . 

- Utgangspunktet er at lærebokutlån er 

en ren administrativ oppgave. Dersom lære-

bokutlån legges til biblioteket, og biblioteket 

som et resultat av dette blir en utlånsstasjon 

for bøker store deler av høsten, vil dette ta 

verdifull tid og kapasitet bort fra det biblio-

tekfaglige arbeidet med brukeropplæring 

og opplæring i informasjonskompetanse, 

utdyper Hanne. 

Forbundsstyret vedtok en uttalelse om 

dette før jul. Og informasjon er også sendt ut 

på epost til medlemmene det gjelder. Spesielt 

etter at leveringen av lærebøkene ble forsin-

ket, har det vært behov for informasjon om 

overtidsarbeid i helger og på kvelder. 

- Dersom du arbeider normal uke, men i 

tillegg påtar deg arbeid med lærebøkene på 

kveldstid eller i helga, så er det å regne som 

overtid. Da har du rett på kompensasjon og 

må skrive timeliste for den arbeidstiden som 

kommer ”på toppen” av normal tid. Hvis 

Gratis læremidler 
og skolebiblioteket

- Det er viktig å sikre medlemmenes rettigheter 
ved skolebibliotekene. Hvis man jobber med lære-
bokutlån, kan det fort gå ut over normal arbeids-
tid. Skriv timelister for overtid og få riktig betalt 
for denne, er min klare oppfordring.

det er arbeid ut over normal arbeidstid fra 

mandag til fredag, skal du ha overtidsbeta-

ling. Enten for halvannen  time pr arbeidet 

time. Eller du kan velge å avspasere time 

mot time og få utbetalt 50 % timelønn pr 

arbeidet time i tillegg. Hvis det er arbeid på 

lørdag eller søndag, skal du ha utbetalt for 

overtid enten to timer pr arbeidet time, eller 

du kan velge å avspasere time mot time og 

få utbetalt 100 % timelønn pr arbeidet time 

i tillegg, presiserer Hanne, som viser til at 

dette er regulert i Hovedtariff avtalens fel-

lesbestemmelse, paragraf 6.5.2. 

Hanne vil gjerne få det tydelig fram at 

BF er svært positiv til at det er innført en 

ordning med gratis læremidler i videregå-

ende skole. 

- Læring og kunnskapsinnhenting bør i 

størst mulig grad være et fellesgode i sam-

funnet, der egen økonomi ikke bør avgjøre 

kvaliteten på det man har tilgang på. Det 

er imidlertid et åpent spørsmål hvordan 

ordningen med gratis lærebøker skal legges 

opp rent praktisk på den enkelte skole, sier 

hun.  •

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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Det var 19 studenter fra 16 ulike nasjo-

ner som hadde kommet gjennom det 

trange nåløyet og fått plass på studiet. 

De fl este er fra ikke-europeiske land. 

Deltakerne kommer fra så ulike biblio-

tekvirkeligheter som Kenya, Canada, 

Th ailand, Etiopia, Colombia og Italia. 

Alle verdensdeler er representert blant 

deltakerne. Det var rundt 120 søknader 

til studiet i år. 

DILL er en internasjonal mastergrad 

innenfor EUs Erasmus Mundus-pro-

gram. Tilbudet er et samarbeid mellom 

Universitetet i Tallinn, Universitetet i 

Parma og Høgskolen i Oslo, med sist-

nevnte som koordinator. Høgskolen har 

Internasjonal master 
ved Høgskolen i Oslo
13. august startet Høgskolen i Oslo et 
spennende og prestisjefylt studieopplegg. 
En internasjonal mastergrad i Digital 
Library Learning (DILL) så dagens lys ved 
høgskolens Avdeling for journalistikk, 
bibliotek- og informasjonsfag (JBI).

TEKST • Erling Bergan
FOTO  • Maria Øygarden

jobbet for å få dette på plass i tre år, og 

kan med rette være stolte. 

- Det er mange høyere læresteder 

som søker om dette, men bare 14 av 

søknadene innfris. Og det har bare 

skjedd en gang før at et norsk lærested 

er tildelt denne rollen for en mastergrad 

innen Erasmus Mundus-programmet, 

sier en tydelig fornøyd studieleder Liv 

Gjestrum ved høgskolens JBI-avdeling.  

Studentene skal tilbringe dette se-

mesteret ved Høgskolen i Oslo. Etter 

jul skal de være et halvår ved Universi-

tetet i Tallinn, og neste høst er de ved 

Universitetet i Parma. Siste semester 

skal de skrive masteroppgave, og noen 

av deltakerne vil nok komme tilbake til 

HiO etter oppholdet i Parma for å skrive 

oppgaven der. •

Noen av de 19 internasjonale DILL-studentene samlet midt på campus til Høgskolen i Oslo. De tilbringer 
hele høstsemesteret her på Bislet, før de reiser videre til universitetene i Tallinn og i Parma. Men HiO er 
koordinator gjennom hele masterstudiet.

Dramatisk nedgang for 
Danmarks biblioteksskole
Da det nye studentkullet ved Danmarks 

biblioteksskole begynte 30. august i år, 

var de nesten 50 færre enn året før. Det 

begynte 190 nye bibliotekarstudenter nå 

i sommer, en nedgang på 20 prosent fra 

fj orårets 238. Som også var en nedgang 

fra i forfj or. Rektor for bibliotekskolen 

Lars Qvortrup betegner på biblioteksko-

lens eget nettsted årets opptakstall som 

katastrofale for kunnskapssamfunnet: 

- Årets optagelsestal er alarmerende for 

alle, der interesserer sig for Danmark 

som videnssamfund, skriver han.

Qvortrup ser bibliotekarutdan-

ningas dårlige image som en del av pro-

blemet. - Mange vet for eksempel ikke at 

halvparten av alle ferdigutdannede får 

jobb i privat sektor, eller at bibliotekar-

utdanninga er en kandidatutdanning. 

Der ligger det en formidlingsoppgave, 

sier han til danske BFs blad Biblioteks-

pressen. 

Den danske kandidatutdanninga er 

en toårig påbygning over bachelor-ut-

danninga, tilsvarende master-nivå. 

Ifølge det danske Bibliotekarfor-

bundet vil fortsatt nedgang i antall 

bibliotekarstudenter de kommende 

årene bety at det i 2012 kun blir an-

nenhver ledig bibliotekarstilling som 

kan besettes med nyutdannede. BF-

leder Pernille Drost er bekymret: – Vi 

risikerer å utpine den off entlige sektor 

- ikke nødvendigvis økonomisk, men 

kompetansemessig - hvis ikke det of-

fentlige kan tiltrekke seg tilstrekkelig 

med kloke hoder, sier hun.  •

Danske BF har mistet 
studentmedlemmer 
På tre år er antall studentmedlemmer i 

det danske Bibliotekarforbundet sunket 

med 130 personer. I 2004 var det 574 

studenter med i forbundet, mens tallet i 

2007 var nede på 444. Det vil BF nå gjøre 

noe med gjennom en egen kampanje, 

der de blant annet frister studentene ut 

på besøk til arbeidsplasser ”hvor frem-

tidens bibliotekarjob er”. Det vil blant 

annet si Microsoft og Danmarks Radio. 

BF skal også informere studentene bedre 

om hva medlemskapet gir dem, som kar-

riererådgivning, fagbladet Biblioteks-

pressen, faglige nettverk og rimeligere 

forsikringer. Etter hvert vil de også satse 

på medlemskap fra studenter ved rele-

vante utdanninger på andre universitet, 

som for eksempel IT-universitetet.    •
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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

Bibliotek- og informasjons-
studiet ved Høgskolen i Oslo 
ga i år tilbud om studieplass 
til alle som hadde dette 
studiet som førsteprioritet 
til Samordna opptak. 

Det var i alt 219 primærsøkere i år. Dette 

er samla tall for søkere til bachelorstudiet i 

bibliotek- og informasjonsvitenskap og års-

studiet i samme fag. Årsstudiet er identisk 

med det første året i bachelor-programmet. 

- De fl este som begynner på årsstudiet, 

fortsetter på bachelorstudiet og fullfører 

dette. Det viser seg faktisk ofte at søkerne 

krysser av feil når de søker til Samordna 

opptak. De krysser av på årsstudium, men 

mener bachelorstudiet, kan studieleder Liv 

Gjestrum fortelle. Det er altså rimelig å se 

disse to søkergruppene under ett. 

Etter hvert som høgskolen sendte ut tilbud 

om studieplass til de 219 søkerne, var det 149 

som hadde takket ja til plassen de fi kk før stu-

diestart. Da var høgskolen allerede langt nede 

på lista over søkerne. Og da 10 av de 149 med 

tildelt plass ikke møtte til studiestart, gikk 

tilbudet til resten av søkerne. Dermed hadde 

alle med bibliotekarstudiet som førsteprioritet 

fått tilbud om studieplass. 

Det var rundt 135 som tok til på studiet 

Alle fi kk tilbud på bachelor,
noen ble avvist på master

TEKST & FOTO • Erling Bergan

14. august. Som alle andre studier vil også 

BIBIN merke noe frafall den første tiden. I 

alt var det 4808 søkere som fi kk tilbud om 

studieplass ved Høgskolen i Oslo i år, mens 

tallet på disponible studieplasser bare er 2971. 

Det liger altså en kalkulert forventning om 

at nærmere 1900 studenter ikke møter opp 

eller slutter etter kort tid. Høgskolen i Oslo 

er det lærestedet i landet som overbooker 

desidert mest. 

- Av de 135 nye bibliotekarstudentene er det 

rundt 40 menn. Tyngdepunktet når det gjelder 

alder er mellom 23 og 30 år. Kjønns- og alders-

sammensetningen er altså omtrent slik den har 

vært de siste årene, sier Liv Gjestrum. 

Til masterstudiet har det vært særdeles 

god søkning i år. Det var 61 søkere, hvorav 39 

ble vurdert som kvalifi serte, og dermed måtte 

JBI for første gang avvise kvalifi serte søkere. 

33 fi kk tilbud om studieplass og kun 3 takket 

nei. Dermed er master-kullet i 2007 på hele 30 

studenter, hvorav 18 på deltid. Fem av de 30 

er menn. I tillegg har det begynt 8 studenter 

på videreutdanning i litteratursosiologi (6) og 

informasjons- og kulturpolitikk (2). 

Under JBI ligger det også et arkivstudium. 

Her var det i år 94 primærsøkere, det høyeste 

de har opplevd noensinne. 48 av disse fi kk 

tilbud, og de begynte uka etter bibliotekar-

studentene.  •

Nordisk masterstudium 
i bibliotekledelse?
Det er nå et initiativ på gang mellom 

bibliotekarutdanninger i Norden, for å 

få startet et masterstudium i bibliotek-

ledelse. Tanken er at studentene skal 

kunne f lytte på seg mellom disse 

lærestedene, med full kompatibilitet. 

Studiet er tenkt basert på 3-4 sam-

linger i semesteret, slik at man kan 

gjennomføre det mens man er i jobb. 

I følge studieleder Liv Gjestrum kan 

tilbudet komme allerede neste år, hvis 

all koordinering mellom lærestedene 

går uten problemer.  •
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De to har levert noen bøker over skran-

ken i sine yrkesliv. Hver på sin måte. For 

mens Svanhild Hagen har solgt bøker i 

bokhandel i Levanger, har Karen Sletten 

Henriksen lånt ut fra Sørum bibliotek. Er 

det sammenlignbare erfaringer?

- Da jeg begynte på studiet trodde 

jeg at erfaringen fra bokhandel kom til 

å bli veldig relevant. Nå ser jeg at det 

nesten ikke er sammenlignbart. Jeg har 

selvfølgelig en del kunnskaper om bok-

Norge. Men jeg ble litt overrasket da jeg 

oppdaget at bibliotek og bokhandel er to 

vidt forskjellige ting. I en bokhandel har 

vi nesten ikke gamle bøker, vi må hele 

tiden være oppdatert på det nye som kom-

mer og eksponere det. I løpet av de tjue åra 

jeg har jobba i bokhandel, har jeg aldri hatt 

tid til å lese eldre ting, klassikere og sånt. 

I bibliotek blir det et mye større spekter. 

Vi må kunne mer av historikken. 

En annen måte å tenke på
- Bevisst eksponering er kanskje et 

område hvor bokhandlerne har sin styrke 

framfor bibliotekene?

- Det er klart. Jeg hadde praksis i 

Meråker bibliotek, og så det tydelig der. 

Det er vanskeligere å markedsføre en tit-

Fra fjern til nær
Svanhild Hagen og Karen Sletten Henriksen har 
begge fullført det første året av bibliotekarstudiet 
som fjernstudenter. Nå begynner de på det andre 
studieåret, og tar resten av bachelorstudiet som 
studenter på fulltid ved Høgskolen i Oslo. Med 
en god porsjon erfaring fra arbeidslivet. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

tel vi bare har et par eksemplarer av. Blir 

det vellykket, må vi si til de som kommer 

etter, at tilbudet er utlånt en måned. I bok-

handelen kan vi kjøpe hundre og ordne et 

utstillingsvindu eller et torg. Da får vi et 

skikkelig trøkk. Går vi tomme, bestiller vi 

hundre til. Det er en annen måte å tenke 

på, sier Svanhild Hagen. 

- Hvorfor ville du skifte beite?

- Jeg hadde jobba som butikksjef i en 

bokhandel i Levanger i en del år, og merket 

litt av ”motesykdommen” utbrenthet. Da 

måtte jeg tenke nytt. Siden jeg er glad i 

både bøker og systemer, falt det naturlig å 

velge bibliotekarstudiet her, sier Svanhild, 

som altså ikke har annen bibliotekerfaring 

enn praksisperioden på Meråker. - Men 

den ga til gjengjeld mersmak, sier hun. 

Lang fartstid
Karen Sletten Henriksen har derimot 

lang fartstid fra bibliotek. Etter 22 år ved 

Sørum bibliotek, vet hun hva hun går til når 

hun tar full utdanning som bibliotekar. 

- Jeg ville ha faglig påfyll. Dessuten 

er det greit å få papir på den jobben jeg 

utfører. Men jeg gleder meg til å lære mer, 

til å få enda fl ere knagger.

Sørum er blant bibliotekfolk kjent 

som kommunen der rådmannen er utdan-

net bibliotekar. Rannveig Egerdal Eidet 

er dessuten en av initiativtagerne til at 

Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993. Når 

vi nå står overfor en av hennes ”under-

såtter” i Sørum, er det fristende å spørre 

om Rannveig viser spesiell interesse for 

biblioteket i kommunen 

- Jeg tror hun er påpasselig og dyktig 

til ikke å blande rollene. Hun er rådmann 

hos oss. Og så er hun sikkert også spesielt 

interessert i biblioteket, sier Henriksen 

diplomatisk. 

Påfyll
- Hvordan er det å begynne som stu-

dent når man ikke er i begynnelsen av 

tjueåra? 

- Det er spennende. Etter å ha studert 

hjemme fram til nå, ser jeg fram til å være 

student på heltid. Det er jo ikke bare tjue-

åringer her, det er mange som er voksne. 

Dette er ikke noe problem. Jeg har møtt 

mange av medstudentene, og mange unge 

synes det er greit å få litt påfyll av oss som 

er litt eldre. Jeg har jo en viss erfaring fra 

arbeidslivet og fra livet i sin alminnelighet. 

Og vi har sikkert godt av å få påfyll av de 

unge. De kan mye som vi av naturlige år-
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saker ikke har fått med oss. Det har skjedd 

mye, ikke minst med data, der ungdom er 

ekstremt fl inke i forhold til oss. Jeg håper 

dette går begge veier, sier Karen Sletten 

Henriksen, som i likhet med Svanhild 

Hagen har et godt forhold til data. De har 

jo brukt datasystemer i jobben i årevis. 

Men de regner med å møte nye systemer, 

webpublisering og en del ting de ikke har 

vært borti. Og det er de positive til. 

Helheten
- Hvilke fag vil bli den største utfor-

dringa i studiet?

- Det er en del teori i andre studieår. 

Mye tekstanalyse og teori på de ulike fa-

gene. Jeg er kanskje mer av en praktiker. 

Hvis det blir etterspurt mye faktakunn-

skap, navn og årstall om spesielle teorier 

og spesielle forskere under eksamen, så 

kan det bli en utfordring. Styrken min blir 

nok å skjønne helheten. Jeg vet hvorfor vi 

skal lære det vi lærer, og jeg vet hva det 

skal brukes til, sier Henriksen. 

- Jeg gleder meg mest til å lære hvordan 

vi klarer å fi nne fram kunnskap, legger 

Hagen til: - Vi skal jo ikke pugge kunn-

skap, men bli gode på å fi nne ting vi faktisk 

ikke veit. Kommer det en professor i astro-

fysikk, skal vi klare å hjelpe. Det er klart 

vi ikke kan sitte med faktakunnskapene. 

Det er spennende og utfordrende å bli god 

på litteratursøk, referansearbeid. Dette 

gleder jeg meg til, smiler Svanhild. 

Variert jobb
 - Det er nettopp dette som er morsomt 

med å jobbe i bibliotek. Hver dag er ulik. 

Du aner ikke hvilke kunder som kommer 

inn og hva de spør etter. Du får spredd 

deg på hele samfunnsregisteret og hele 

fagregisteret, alt fra små unger som skal 

ha Th omas og Emma-bøker til høyt utdan-

nede voksne som skal ha påfyll innen job-

ben sin, på emner du knapt har hørt om. 

Så må du bryne hjernen og assosiere deg 

inn på temaet. Det er så variert å jobbe i 

bibliotek, det er derfor det er så artig. 

Sier den erfarne bibliotekansatte, men 

ferske bibliotekarstudenten, Karen Slet-

ten Henriksen. Hun har permisjon fra 

Sørum bibliotek mens hun studerer ved 

Høg-skolen i Oslo. Likevel holder hun alt 

åpent med tanke på framtidige jobber. 

For bachelor-graden gir fl ere muligheter. 

Svanhi ld er ikke sikker på hvor 

hennes vei går etter fullført bibliotekar-

utdanning. 

- Jeg er litt søkende, det er ikke godt 

å vite hvor jeg ønsker meg etter disse to 

årene. Jeg kan kanskje tenke meg noe 

innen arkiv eller systemer. Samtidig er 

jeg glad i det kreative, eksponering, dette 

med å lokke folk, jeg har jo praksisen min 

fra bokhandel. Nei, jeg føler at jeg er litt 

søkende, spent på hva studiet gir meg, sier 

Svanhild Hagen.  •

Vel, det blir man kanskje aldri. Men har du fullført utdanninga og begynt i jobb som 
bibliotekar, er det på tide å melde fra til BFs medlemsregister. Gjør det gjerne selv, ved å 
gå inn på BFs nettsider www.bibforb.no og velg ”Oppdatering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Ferdig utdannet?

Svanhild Hagen (til venstre) og Karen Sletten Henriksen begynner på andre studieåret, med solid erfaring fra arbeidslivet.
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Mer enn tidligere legger IFLA nå vekt på å nå 

ut til fl ere av verdens hjørner, ikke minst som 

inspirasjon for bibliotekfolk i den regionen 

der konferansen holdes. Tallene fra årets kon-

feranse viser at man har lykkes idet ca 1200 

deltakere kom fra det afrikanske kontinent og 

av disse ca 1000 fra vertslandet Sør-Afrika.

Claudia Lux, sjef for folkebibliotekene i 

Berlin, har nå overtatt som president i IFLA 

med Ellen Tise, universitetsbibliotekar fra 

Sør-Afrika som president-elect.

Claudias motto for kommende to-års peri-

ode er ”Libraries on the Agenda”. Og man kan 

selvsagt håpe at bibliotekene skal bli mer syn-

lige i og med at IFLA nå har mottatt 1 million 

dollar fra Bill og Melinda Gates Foundation. 

Disse midlene er ment å støtte organisasjonens 

arbeid for å synliggjøre bibliotekenes betyd-

ning både for kunnskapsutvikling og for å 

støtte arbeidet med fri tilgang til informasjon 

og ytringsfrihet rundt om i verden. 

IFLA-konferanse
i Sør-Afrika
Flere enn 3000 deltakere fra ca 120 land deltok 
på IFLA-kongressen i Durban i Sør-Afrika. Bare 
en gang tidligere har den store verdens-
kongressen vært holdt i Afrika. 

TEKST • Sissel Nilsen
FOTO  • Tord Høivik

FAIFE til Haag
IFLAs komité for ytringsfrihet og fri 

informasjonstilgang, FAIFE (Free Access 

to Information and Freedom of Expres-

sion), har fl yttet til Haag. FAIFE-komi-

téens kontor ble opprettet i København 

etter IFLA-konferansen der i 1997. I 2004 

vedtok IFLAs ledelse å fl ytte kontoret til 

deres eget hovedkvarter i Haag snarest 

mulig. Og nå er det altså gjort. 

Det var i fj or sommer at IFLA-le-

delsen vedtok å la FAIFE-kontoret ikke 

bare fl ytte, men også innlemmes i en ny 

”multifunctional advocacy unit” i IFLA-

hovedkvarteret. Denne enheten dekker, i 

tillegg til FAIFEs aktiviteter, også arbei-

det til CLM (Copyright and other Legal 

Matters) og WSIS (World Summit on the 

Information Society). 

- IFLA forblir fullt forplikted til fri 

informasjonstilgang og ytringsfrihet, 

og vil fortsette sitt verdensomspen-

nende arbeid i ånden til Artikkel 19 i de 

internasjonale menneskerettighetene. 

At vi legger FAIFEs arbeid til IFLA-

hovedkvarteret vil sikre at FAIFEs 

idealer og energi bringes inn i sentrum 

av IFLA. Slik kan vi fortsette å bygge 

på grunnlaget som ble lagt i det første 

tiåret, sier IFLAs generalsekretær Peter 

Johan Lor.  • SN

I et par år har en arbeidsgruppe hatt i 

oppdrag å vurdere IFLAs struktur. Endring 

av statutter og strukturer er en langsomme-

lig prosess i internasjonale organisasjoner.  Et 

forslag til endring ble lagt fram til diskusjon 

på kongressen. Dette ble stort sett positivt 

mottatt, så det virker som IFLA skal få prøve 

ut en ny struktur fra og med neste valgperiode 

i 2009. Forslaget, som er vedtatt av Gover-

ning Board, skal sendes ut til uravstemning. 

Arbeidsgruppen var opprinnelig sammensatt 

av tidligere ledere for Professional Committee, 

men ble i siste fase supplert med lederne fra de 

divisjonene som var mest berørt av forslagene 

fra den første arbeidsgruppen (der underteg-

nede var leder). Både Torny Kjekstad og jeg har 

deltatt i det avsluttende arbeidet.

IFLA har vokst, noe som i og for seg ikke 

er negativt. Det viser at vår profesjon er vital 

og utviklingsdyktig at man stadig ønsker nye 

seksjoner og diskusjonsgrupper til å drøfte 

spesielle aspekter av bibliotekvirksomheten. 

Men samtidig ser man at det blir en viss over-

lapping og konkurranse gruppene i mellom. 

Dette blir spesielt synlig når man studerer 

IFLA-manifest for 
fl erkulturell 
bibliotektjeneste

Leder for Det fl erspråklige bibliotek 

ved Deichmanske bibliotek, Kirsten 

Leth Nielsen, har vært en dynamisk 

leder av IFLAs seksjon for fl erkulturell 

bibliotekvirksomhet og har også vært 

drivkraften bak utarbeidelsen et nytt 

manifest for fl erkulturell bibliotektje-

neste. Dette ble drøftet under IFLA-

kongressen i Durban og ble mottatt med 

stor glede og entusiasme. Manifestet vil 

være en viktig støtte for bibliotekene til å 

fokusere og utvikle bibliotektjeneste for 

minoritetsgrupper. Manifestet bygger 

både på UNESCO/IFLAs folkebibliotek-

manifest og skolebibliotekmanifest, og 

i utarbeidelsen har man også fulgt for-

matet til UNESCOs dokument Univer-

sal Declaration on Cultural Diversity.

Nå er det mange som håper at 

UNESCO behandler og godkjenner 

manifestet på generalkonferansen i 

høst. For mange land og politikere 

betyr det mye at et slikt manifest får 

UNESCOs stempel.  •  SN Claudia Lux (til venstre), sjef for folkebibliotekene i Berlin, har nå overtatt som president i IFLA. Ellen Tise, 
universitetsbibliotekar fra Sør-Afrika, er president-elect, dvs kommende president - som allerede er valgt.
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Norske leder-
posisjoner i IFLA

Torny Kjekstad, biblioteksjef i 

Bærum, ble gjenvalgt som leder for 

Divisjonen for Libraries Serving the 

General Public. Her hadde ingen av de 

nye lederne eller sekretærene anled-

ning til å stille som leder av divisjonen, 

og de anmodet sterkt Torny om å for-

lenge sin periode med to år til. Etter 

at Governing Board hadde gått med 

på å la dette være en prøveordning for 

ny struktur, ble hun gjenvalgt under 

sterk applaus under den avsluttende 

Generalforsamling.

Trine Kolderup Flaten, biblio-

teksjef i Bergen, ble valgt til sekretær 

i seksjonen Management and Mar-

keting, og ble også valgt til leder av 

Divisjonen Management and Techno-

logy. Det betyr at i de kommende to år 

er det to norske medlemmer i IFLAs 

Professional Committeee og i Gover-

ning Board.

Flere norske representanter er også 

med i ulike seksjonstyrer, og fl ere av 

dem er ledere for sin seksjon: Liv Sæ-

teren, biblioteksjef i Oslo, i Metropo-

litan Libraries. Tone Moseid, rådgiver 

i ABM-utvikling, i Libraries Serving the 

Disadvantaged. Ragnar Audunsson, 

professor ved Høgskolen i Oslo, avd JBI, i 

Library Th eory and Research.  •  SN

kongressprogrammet nøye. I dag har man 

58 ulike seksjoner, Core Activities og Spesial 

Interest Groups (SIG) fordelt på 8 divisjoner.

Det blir nå foreslått å fordele seksjonene og 

SIG på 5 seksjoner og knytte Core Activities 

til divisjonene for å få til bedre samhandling. 

Grupperingen er blitt totalt annerledes enn 

tidligere. Divisjonene har fått overskriftene: 

Library Type, Library Collection, Library 

Services, Support of the Profession og Region.  

I førstnevnte gruppe kommer nå f.eks. både 

nasjonalbibliotek, akademisk– og forsknings-

bibliotek, folkebibliotek og blindebibliotek.

Det har i lang tid vært drøftet om det ikke 

er diskriminerende å opprettholde en egen 

divisjon for Afrika, Asia og Latin-Amerika, 

om de ikke oppnår mer ved å bli integrert i den 

øvrige strukturen. Imidlertid ønsker de selv 

en egen divisjon, fordi de føler at utviklingen 

i deler av disse kontinentene fremdels trenger 

støtte fra en egen divisjon.  

For øvrig bes seksjonene å vurdere om de 

kan få mer faglig utbytte ved å slå seg sammen 

med en eller fl ere av de andre seksjonene og 

å samarbeide mer om prosjekter og sesjoner 

under kongressene. For å bli godkjent som sek-

sjon må man nå ha minimum 40 medlemmer 

og seksjonstyrene må bestå av minst 10 med-

lemmer. Maksimum på 20 opprettholdes.

For å drøfte aktuelle spørsmål eller om-

råder som bare angår en mindre gruppe av 

medlemmene, kan det opprettes mer ufor-

melle Special Interest Group som kan arbeide 

elektronisk eller velge å møtes under kongres-

sene. Disse skal knyttes til en seksjon.

Ledere for divisjonene skal fra 2009 velges 

blant de seksjonsledere eller sekretærer som er 

ferdige med sin periode. På den måten ønsker 

man at lederne for divisjonene skal få mer tid 

til å initiere samarbeid på tvers i divisjonen og 

være en hjelpende hånd for seksjonene.

Lederne for divisjonene danner Professio-

nal Committee og blir fullverdige medlemmer 

av Governing Board.  •

Kommende 
IFLA-konferanser

De går vanligvis under betegnelsen 

IFLA-konferansen, men skiftet for 

noen år siden navn til “World Library 

and Information Congress”, forkortet 

WLIC. Arrangementet går av stabelen 

årlig, som regel i august, i ulike byer 

verden rundt. I 2005 var det Oslo 

som var vertskap. I fj or var det Seoul i 

Sør-Korea. Årets konferanse ble holdt 

i Durban i Sør-Afrika, i en verdensdel 

konferansen ikke har besøkt på over 

tjue år. 

Antall deltakere på konferansene 

varierer noe, men det er alltid snakk 

om fl ere tusen deltakere. Vertslandet 

og nærmeste naboer er alltid godt re-

presentert. Europa og USA møter alltid 

opp med solide delegasjoner, samme 

hvor arrangementet er lagt. 

De kommende WLIC-konferanser 

er bestemt lagt til Québec i Canada i 

2008, Milano i Italia i 2009 og Brisbane 

i Australia i 2010.   •  SN

World Library and Information Congress, populært kalt IFLA-konferansen, samlet fl ere enn 3000 deltakere fra ca 
120 land da årets utgave gikk av stabelen i i Durban i Sør-Afrika. Hver tredje deltaker var fra vertslandet.
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Fra:  bf@bibforb.no

Dette er ikke riktig! Når det gjelder 

lønnsopplysninger i offentlig virk-

somhet (stat og kommune), så gjelder 

off entlighetsloven foran personopplys-

ningsloven. I private virksomheter er de 

ikke pålagt å gi ut slike opplysninger.

I KS personalhåndbok 2007 skriver 

de om personopplysningsloven og inn-

syn: ”Når det gjelder innsyn i lønnsopp-

lysninger, kommer offentlighetsloven 

foran personopplysningsloven og tilsier 

således at lønnsopplysninger i off entlig 

Jeg må snart sende inn lønnskrav i 

forbindelse med lokale lønnsforhand-

linger, og lurer på noe. I referatet fra 

drøftingsmøtet står det om arbeidsgi-

ver at de ikke kunne dele ut statistikk 

BF-sekretariatet svarer

for annet enn medlemmene vi har i 

eget forbund på grunn av personopplys-

ningsloven. Men den oversikten har vi 

jo selv! Det jeg trenger er opplysninger 

om lønnsnivået for sammenlignbare 

sektor som hovedregel er off entlige, og 

at en således kan kreve innsyn i dem. I 

henhold til Justisdepartementet er nem-

lig lønnsopplysninger ikke taushetsbelagt 

informasjon. Dette innebærer i praksis at 

både tillitsvalgte og andre som hovedregel 

kan få innsyn i lønnsopplysninger i kom-

munal sektor.” 

Det betyr at du har rett på å få de 

lønnsopplysningene du trenger, både for 

egen kommune og ved henvendelse til 

andre kommuner. Det er mest vanlig at 

dette formidles via de tillitsvalgte, men 

du kan også henvende deg direkte til 

stillinger i andre deler av virksomheten, 

og det står jo i hovedtariff avtalen at 

arbeidsgiver skal utarbeide statistikk, 

bl.a. over lønn basert på kjønn. Kan 

dette være riktig? 

Til:  bf@bibforb.no
Emne: Rett til å få lønnsstatistikk over alle ansatte?

personalavdelingen. For kommunal sektor 

gjelder det i tillegg at arbeidsgiver skal legge 

fram mer bearbeidet statistikk i forbindelse 

med drøftingsmøtene, jfr hovedtariff avtalens 

§3.2.1 ”Arbeidsgiver skal hvert år legge fram 

tallmateriale som viser lønnsnivå og lønns-

utvikling, bl.a. fordelt på kjønn for også å 

kunne drøfte likelønn.”

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Hanne Brunborg

Nestleder 

Bibliotekarforbundet

Altfor sjelden meldes det om nye bok-

busser her i landet. I Akershus har det 

nettopp skjedd. Riktignok har de hatt tje-

nesten gående siden 1964. Men 29. august 

i år kom en nybygget buss i drift.

Åpningsseremonien fant sted utenfor 

en ICA-butikk på Flateby i Enebakk, et 

Ny bibliotekbuss i Akershus
tradisjonsrikt og godt bokbusstopp. 

- Hjertet mitt ligger i biblioteket. Som sted 

for å oppleve, være, delta, skravle og låne stor 

og liten kultur. Som politiker er jeg stolt av å ha 

funnet penger på trange budsjetter til ny bok-

buss, sa fylkesvaraordfører Siri Hov Eggen i sin 

åpningstale, og la til: - Bokbusser handler om 

tilgjengelighet. Biblioteket må være der folk 

er. Derfor er bokbussen framtidsrettet. 

I følge fylkesvaraordføreren fra Arbei-

derpartiet er bokbuss en viktig investering 

i et fylke og et land hvor boklesingen ut-

fordres av en rekke andre konkurrenter. 

- Skal vi holde liv i norsk språktradisjon er 

det viktig at vi leser mer enn vi gjør i dag, 

sa hun. 

Fylkesbiblioteket i Akershus har lagt 

stor vekt på at den nye bussen skal være 

fl eksibel i bruk, samtidig som den skal være 

eff ektiv i drift. På den nye bussen vil publi-

kum blant annet kunne bruke internett. 

Det har kommet til nye eksponerings- og 

utstillingsfasiliteter, funksjonelle og spen-

nende oppbevaringsenheter, moderne 

dataarbeidsplasser og fl atskjerm for video 

og TV.

De to bibliotekbussene som Akershus 

fylkesbibliotek driver har til sammen rundt 

100 000 utlån i året. Den nye bussen har fått 

navnet Fiinbeck, siden den bussen som alle-

rede er i drift heter Fia. Fiinbeck er bygget i et 

samarbeid mellom Volvo Norge og det fi nske 

karosseribyggerfi rmaet Kiitokori. •(Foto: Torbjørn Navelsaker)
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På http://bilde.samsok.no kan du søke i Bibliofil-
bildebaser fra hele landet. Du kan søke i en spesiell
- eller i alle.
Prøv funksjonen: Start bildeserie og se "gamle
dager" passere revy.

Er det ikke på tide å vise frem bildene dere har
liggende?
Vi leverer Bibliofil bildebaser til museer, historielag,
bibliotek og lokalsamlinger over hele Norge.
Kontakt oss for et pristilbud!

Da bestemor var ung...



14 | Bibliotekaren 9/2007

I sommer disputerte Naper ved Høgsko-

len i Agder med avhandlingen ”Bestsel-
gere” i bibliotek og kiosk. Kvinner, lesning 
og fascinasjon. I september kommer Pax 

forlag med boka Kvinner, lesning og fasci-
nasjon, basert på avhandlingen.

For å kartlegge forskjellene mel-

Kvinner, lesning og fascinasjon
Kvinner som leser kiosklitteratur leser mer enn kvinner som 
leser bibliotekbøker. Det er et av de overraskende funnene i 
doktoravhandlingen til førsteamanuensis Cecilie Naper ved 
bibliotekarutdanninga i Oslo. 

TEKST & FOTO   •  Erik Stewart
          Høgskolen i Oslo

lom lesere av bibliotekbøker og lesere 

av kiosklitteratur gjennomførte Naper 

blant annet intervjuer med 150 kiosklit-

teraturlesere. Funnene tyder på at det 

fi nnes systematiske forskjeller mellom 

de to lesergruppene både i utdanning og 

kulturvaner.

– Selv om kiosklitteraturlesere leser 

mye mer, har de lavere utdanning enn 

bibliotekbokleserne, forteller Naper.

– Det viser seg også at disse utdan-

ningsforskjellene går i arv fra foreldre til 

barn. ”Kioskkvinnene” kommer fra hjem 

der foreldrene har mindre utdanning enn 

gjennomsnittet. ”Bibliotekkvinnene” 

kommer derimot fra hjem der foreldrene 

har mer utdanning, fl ere bøker i bokhylla 

og bruker mer tid på kulturtilbud slik 

som kunstutstillinger og museer enn ki-

oskkvinnene. Bare på to aktiviteter skåret 

kioskvinnene høyere enn bibliotekkvin-

nene: tv-titting og boklesing.

Enig om livslange ekteskap
Men på tross av forskjellene har Naper 

funnet én likhet: både bibliotekleserne og 

kioskleserne er enig om at det livslange 

ekteskap ikke er noen gammeldags in-

stitusjon. Dette begrunner hun med at 

denne innstillingen gjenspeiles i begge 

lesergruppenes favorittlitteratur, nemlig 

kjærlighetsromanen, med dens under-

liggende budskap om at kjærligheten 

overvinner alt.

I avhandlingen analyserer Naper 

den mest utlånte og solgte litteraturen 

i bibliotek-Norge og i kiosk-Norge fra 

1990 og fram til i dag med et litterært 

materiale fra Sigrid Undset til Margit 

Sandemo. Dessuten behandler hun kri-

tikken (og ofte ikke-kritikken) av denne 

litteraturen.

I motsetning til forskjellene mellom 

kvinner som kjøper kiosklitteratur og 

Utdannet cand.philol. i 1981
Ansatt ved Statens Bibliotek- og infomasjonshøgskole 1989 - 1994
Ansatt ved Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, 
ved Høgskolen i Oslo, fra 1994
Førsteamanuensis innen litteratursosiologi  
Spesialist på den norske litterære institusjonen 
og bestselgerlitteratur
Utga boka Jakten på kvalitet : om populærlitteratur og populær 
litteratur i 1992
Skrevet en rekke tidsskrift- og avisartikler og bidrag i bøker
Doktorgrad ved Høgskolen i Agder sommeren 2007
Boka ”Bestselgere” i bibliotek og kiosk. Kvinner, lesning og fascina-
sjon, basert på dokotravhandlingen, utkommer denne måneden
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Cecilie Naper
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kvinner som låner bøker på biblioteket, 

har Naper funnet ut at sistnevnte gruppe 

består av omtrent samme bakgrunn og 

utdanning som kvinner som kjøper bøker 

i bokklubb og i bokhandel. Men i og med 

at det også stort sett er de samme bøkene 

som befi nner seg i bokhandelen og på 

biblioteket, er hun ikke overrasket over 

dette funnet.

Forskjellige verdener
– Tradisjonelt har leserne av biblio-

teklitteratur og leserne av kiosklittera-

tur operert lite i hverandres verdener, 

forklarer Naper.

– På 2000-tallet er dette skillet ikke 

så absolutt lenger. Dette har å gjøre med 

forandringer i bokavtalen mellom bok-

handlere og forleggere: Bensinstasjonen 

tilbyr i stadig sterkere grad et lite utvalg 

lødig litteratur, mens bokhanderen satser 

mer på kiosklitteratur.

Det var under forskningsarbeid med 

utlånsstatistikk på 90-tallet at Naper 

Cecile Naper analyserer i sin avhandling den mest utlånte og solgte lit-
teraturen i bibliotek-Norge og i kiosk-Norge fra 1990 fram til i dag. 

oppdaget populariteten av av en bestemt 

type romaner i folkebiblioteket. Hun 

hadde tidligere beskjeftiget seg med 

populærlitteratur både som pedagog og 

fagbokforfatter.

– Og jeg hadde undret seg over at 

norsk kiosklitteratur kunne selge så godt 

som den faktisk gjorde i konkurranse 

med store multinasjonale skrivefabrikk-

giganter som for eksempel det verdens-

omspennende Harlekin-konsernet, legger 

hun til.

Før digitaliseringen av bibliotek-

Norge fantes det ikke undersøkelser som 

kunne fortelle oss hva nordmenn fl est 

lånte og leste. I 1996 ga Naper ut den 

første norske leserundersøkelsen Lesestoff  
eller hyllefyll.

– Det viste seg at det var én type ro-

maner som ble mye lest både i biblioteket 

og i kiosken, nemlig store noske kjær-

lighetsromaner med kvinnelig forfatter 

og med en sterk og mestrende kvinnelig 

heltinne, sier Naper.

Noen av bøkene i kiosklitteratursjan-

geren kan vise til enorme opplag. Margit 

Sandemos Sagaen om Isfolket består av 

47 bøker som samlet er utgitt i over åtte 

millioner eksemplarer i Norge.

Litteraturpolitikk
For at det skal være mulig å bevare 

en variasjonsbredde i litteraturen, mener 

Naper at det er nødvendig med en lit-

teraturpolitikk som bevarer et bredt 

boktilbud.

– Etter strukturendringene i bok-

bransjen på 2000-tallet marsjerer norske 

lesere stadig mer i takt. Det er viktig å 

legge litteraturpolitiske og strukturelle 

betingelser til rette for at norske lesere 

blir tilbudt et bredt og variert utvalg av 

norsk og oversatt litteratur i bokklubb og 

bokhandel, slik at vi ikke alle ender opp 

med å lese det samme, avslutter Cecilie 

Naper. •
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Mari Toft, alias Syphilia Morgenstierne, 

er sterk og klar. Hun møter meg i Bok 

og biblioteks redaksjonskontor på Bislet. 

Rommet er nøkternt, nesten litt kjølig. Ikke 

noe personlig preg sitter i veggene, etter 

tidsskriftets første redaktør under det nye 

utgiverselskapet ABM-Media AS. En pult, 

noen nesten tomme hyller, kopimaskin og 

noen bunker med de to numrene av Bok og 

bibliotek hun rakk å være redaktør for. 

Når intervjuet er ferdig, låser Mari Toft 

seg ut av kontoret for siste gang. Etterføl-

geren vil ikke få det lett, spår hun: - Eg kan 

ikkje sjå at ein seriøs redaktør kan ynskje 

å gjere ein jobb under slike vilkår, sier hun 

dystert til Klassekampen, men føyer likevel 

til: - Ein skal vere varsam med å spå eit blads 

undergang berre fordi ein går sjølv.

Fortsatt brennende engasjert
- men ikke lenger som redaktør av Bok og bibliotek

- Biblioteksektoren garanterer for demokratiet, og er ett av de få gjenværende 
samfunnsområder som gjør nettopp det. Demokrati i betydningen kunnskap til 
folket, ikke at folk skal oppføre seg som stemmekveg og levere noe tull i en 
urne. Det er bare manipulasjon. Demokrati, det er gratis kunnskapsformidling til 
alle, ut til den ytterste nøgne ø, ut til hele folket, uavhengig av forutsetninger, 
uavhengig av bosted og uavhengig av økonomi. Og det er det bare biblioteket 
som garanterer i dag. Derfor er biblioteksektoren så viktig! 

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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Amatørmessig
- Hvorfor er det umulig å være redaktør 

i Bok og bibliotek?

- Jeg slutta etter lang tid med overveiel-

ser, sorg og kvaler. Årsaken ligger i måten 

ABM-Media AS blir drevet på. Selskapet, 

som er etablert for å gi ut Bok og bibliotek og 

Museumsnytt, blir så uansvarlig dårlig og 

amatørmessig drevet at det gikk dramatisk 

ut over mine muligheter til å lage et godt 

blad. Det er ingen som har blandet seg inn 

i det redaksjonelle. Men du kan sette mange 

håndjern og fotjern på en redaktør på andre 

måter. Til slutt blir det uutholdelig.

- Hvilke håndjern og fotjern?

- Et eksempel er at jeg ikke fi kk noe seri-

øst bilde av hva budsjettet var, mens jeg som 

redaktør selvfølgelig har budsjettansvaret. 

Penger kommer direkte fra ABM-utvik-

ling for å lage bladet. Men i ABM-Media 

blir deler av beløpet fj ernet, det ble spist 

av lasset. Jeg protesterte i og for seg ikke 

noe imot det, for man lager blad med de 

pengene man får. 

- Hva ble disse pengene brukt til?

- Det vet jeg ikke. Da dette var opp på et 

styremøte i ABM-Media, sa daglig leder at 

hun budsjetterer med overskudd. Men som 

dreven redaktør har jeg jobbet med dårlige 

budsjetter, man lager et så godt blad man 

kan med midlene som bevilges. Det er dette 

som er budsjettansvar. Problemet overfor 

ABM-Media var at jeg ikke fi kk være med 

på å sette opp en kontoplan, slik at regnska-

pet kan være et ordentlig verktøy. Jeg fi kk 

bare se bilag som jeg selv attesterte. Styre-

leder og daglig leder kunne bruke penger av 

mitt budsjett, uten at jeg fi kk vite det. Jeg 

kunne ikke rydde opp i feilposteringer. Kon-

toplanen var bare tull. Jeg ble forhindret fra 

å snakke med revisor. Jeg fi kk ikke snakke 

med regnskapsfolka. Samtidig skulle jeg ha 

ansvar for budsjettets økonomi! 

- Hvordan så økonomien ut?

- Først i juni fi kk jeg se regnskapet, og 

der fremgikk det at halvparten av frilans-

budsjettet var oppbrukt før jeg begynte i 

jobben. Grunnen var for så vidt grei nok da 

jeg først fi kk kjennskap til den; det var en 

måte å postere redaktørlønna for nr 1/07, 

som var laget før jeg begynte. Men ingen 

fortalte noe. Jeg kom inn som redaktør av nr 

2/07. Siden jeg ikke fi kk noen regnskapstall 

utover våren, sa jeg mange ganger til styre-

leder og daglig leder at jeg forutsatte å ha 

fem-sjettedeler av årsbudsjettet til rådighet. 

Det bekreftet de, den gang. Men jeg fi kk 

sjokk da tallene ble presentert i juni måned. 

I tillegg til at halvparten av frilansbudsjettet 

var brukt opp av andre enn meg, var det 

masse annet tull. Det var ikke mulig å lese 

noe ut av regnskapet. Jeg kunne ikke se hva 

jeg egentlig hadde å rå over. 

- Digitaliseringen i seg selv styrker bibliotekets rolle som demokratiinstitusjon. Men de som vil styre digitaliseringen kan svekke den, hvis ikke biblio-
tekarene protesterer nok, sier avgått Bok og bibliotek-redaktør Mari Toft. 

�
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Daglig leder
Mari Toft er fortørnet over det hun opp-

levde som dårlig drift av ABM-Media AS. 

Hun har lite pent å si om selskapets daglige 

leder Kariann Bigseth. – Hun har kjefta og 

smelt og sjefa over meg fra første stund, sier 

Toft, som minner om at selskapet er etablert 

kun for å lage dette bladet og Museumsnytt. 

Begge med redaktører som kan sine fag og 

vet hva de drev med. 

- Trenger ABM-Media en daglig leder?

- Nei, det er meningsløst. Spesielt siden 

den de har fått ikke duger. Ingen lov sier at 

det er nødvendig med daglig leder i et så 

lite selskap. Men dette er styreleder Øyvind 

Frisvolds ansvar. Han har innsatt henne. 

- Har du sagt fra om dette?

- Ja, vi hadde kontormøte hvor begge 

redaktører ga uttrykk for at vi ikke trengte 

daglig leder. Det endte med at styreleder 

vedtok at daglig leder forsatte, mens ar-

beidsoppgavene hennes ble delt mellom 

redaktørene. 

- Hvilken funksjon har daglig leder 

nå?

- Ingen, annet enn å ha prokura. Både 

styreleder og daglig leder er ansatt i hele 

stillinger ved Høgskolen i Oslo. Arbeidet 

de gjør for ABM-Media kommer i tillegg. 

Daglig leder er ansatt i ABM-media på 

timebasis, til fem hundre kroner til timen. 

Det har blitt mange timer, sier Mari Toft 

oppgitt. 

Delta på styremøtene
Men det er ikke bare de økonomiske 

forholdene Mari oppgir som grunn til 

at hun måtte kaste inn håndkleet. Hun 

hadde også problemer med å få være med 

på styremøtene i selskapet. 

- Daglig leder og styreleder sto så tett, 

at de framsto som en vegg for redaktøren. 

Styreleder ville ha kontormøter i forkant 

av styremøtene, hvor daglig leder skulle 

delta. Hun skulle beskjeftiges med noe me-

ningsfylt. Jeg måtte slåss for å kunne være 

tilstede. Heldigvis har ett av styremedlem-

mene medieerfaring, og hun så klart at 

redaktøren måtte være på styremøtene. 

Hun fi kk delta på styremøte i juni. Og 

det ble i følge Mari Toft et oppvaskmøte, 

der kritikken kom på bordet. Men selv om 

hun har fi ne ting å si om styremedlemmer 

i ABM-media, opplevde hun ikke at de tok 

nødvendige grep. Dermed var det game 

over for den engasjerte redaktøren.

- Kan det være at problemene skyldes 

startvansker for et nytt selskap? Kunne du 

ikke gitt det litt mer tid? 

- Jeg vil heller si det sånn: Selskapet er 

så amatørmessig drevet og har kommet så 

skjevt ut, at det kunne bli farlig for meg å 

fortsette. Det kunne gå ut over min integri-

tet og mitt rykte.  Jeg ble vingestekket, jeg 

hadde budsjettansvar uten budsjettinnsyn. 

Jeg kunne få ansvar for en budsjettover-

skridelse med påfølgende konkurs, mens 

andre har brukt mine budsjettpenger. Når 

vi i tillegg har en styreleder som holder 

sin hånd over en daglig leder, som er uten 

kjennskap til medievirksomhet og har 

formell myndighet til å gi meg ordre og 

bestemme over min hverdag, så er dette 

umulig å leve med. Jeg har holdt på med 

medievirksomhet i tretti år og aldri opp-

levd maken.

Forleggerportrettene
Mari Toft er en tøff  dame. Men hun er 

også litt bekymret. For samme hvor nød-

vendig det er å gå av i protest fra en stilling, 

vil det alltid kunne hefte noe ved den som 

slamrer med døren på vei ut. Spesielt er 

dette noe som kan skje med en kvinnelig 

anarkist med Syphilia Morgenstierne som 

alias. Hun sluttet også sin forrige redaktør-

jobb i et visst rabalder. De saftige psyko-

logiske forleggerportrettene av ”kongen” 

William Nygaard og ”keiseremnet” Geir 

Mork” i tidsskriftet Prosa i 1999, var ikke 

like populære hos alle. 

Men kanskje bibliotekbransjen trengte 

en Syphilia Morgenstierne nettopp nå? Vi 

har i alle fall vært mange som har gledet 

oss til å se hva hun ville gjøre med Bok og 

bibliotek. Det var deilig uforutsigbart. Og 

media utenfor bransjen merket seg at hun 

nå hadde havnet ”hos oss”. Det ga mulig-

heter for bedre debatter og refl eksjoner, 

både innad og utad. 

Hierarki
Det er forunderlig at ABM-Media først 

ansetter en erfaren bladfyk med en kjent 

anarkistisk profi l, og så legger opp til et 

ledelsesregime som om de var en mel-

lomstor bedrift. Det burde være kjent at 

anarkister, mer enn de fl este, er lite glad 

i hierarkiske maktstrukturer. Mari viser 

meg, som et eksempel, dagsorden for 

personalmøte i ABM-Media AS 15. mars 

2007. Sakene er usedvanlig strukturerte, 

for å si det mildt. Under pkt 1 Informa-
sjonssaker, er pkt 1.3 Arbeidsfordeling, og 

1.3.3 Karianns forventninger til redak-
tørene, og under det igjen er pkt 1.3.3.4 
Samarbeide for at vi skal få selskapet til 
å lykkes. Når det også under pkt 1.4 Ar-
beidsmiljø er et pkt 1.4.4 Lojalitet til eget 
tidsskrift, ABM-media og kollegaer?, så må 

ledelsen ha ant at dette kunne bære mot 

et kjapt redaktørskifte. 

Garanti for demokrati
- Hvordan går det an å beholde enga-

sjementet for biblioteksektoren etter en 

slik sorti?

- Fordi biblioteksektoren garanterer for 

demokratiet. Den er ett av de få gjenvæ-

rende samfunnsområder som gjør nettopp 

det. Demokrati i betydningen kunnskap 

til folket, ikke at folk skal oppføre seg som 

stemmekveg og levere noe tull i en urne. 

Det er bare manipulasjon. Demokrati er 

gratis kunnskapsformidling til alle, ut 

til den ytterste nøgne ø, ut til hele folket, 

uavhengig av forutsetninger, uavhengig av 

bosted og uavhengig av økonomi. Og det er 

det bare biblioteket som garanterer i dag. 

Derfor er biblioteksektoren så viktig! Og 

den er så trua. 

- Hvor ser du truslene?

- I skjæringspunktet mellom den kor-

porative styringen av den digitale utviklin-

gen og den statlige interessen av å overvåke 

befolkningen. Den digitale utvikling i seg 

Styret i ABM-Media AS 

Styret som ble valgt på 

selskapets generalforsamling 

i november 2006 består av:

Øivind Frisvold 

    (leder), dekan (Avd. JBI, 

     Høgskolen i Oslo) 

Nina Granlund Sæther 

     (nestleder), forfatter og 

     redaktør 

Hilde Bjørnå, 

     arkivsjef (IKA Troms)

Leif Anker, 

     journalist og forfatter

Børge Hofset, 

     direktør 

     (Biblioteksentralen) 

Else Margrete Bredland, 

     biblioteksjef 

     (Høgskolen i Agder)

�

�

�

�

�

�

Styreleder Øyvind Frisvold
(Foto: Erling Bergan)

�
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selv er ingen trussel. Men spørsmålet er 

hvem som skal styre den digitale utviklin-

gen. Der ligger det en stor trussel. 

- Du ser korporative trekk i den digitale 

utviklinga?

- Å ja. Det er Microsoft og Murdoch, 

og etter hvert kanskje Google. Det er store 

konserner som vil ha glede av å styre den 

digitale utviklingen. Dessverre. Nasjonal-

bibliotekene rundt omkring, inklusive det 

norske, bare sitter og ser på. De skjønner 

ingenting, og det er veldig synd. Men bi-

bliotekarene skjønner en del av dette!  Jeg 

er riktignok ambivalent når det gjelder 

Bibliotek 2.0, for dette er ikke bare ”jul-

aften”. Det kan bli for mye fi ksering på 

gadgets. Men bibliotekfeltet er det eneste 

samfunnsfeltet hvor hele folket kan få gra-

tis kunnskap. Og feltet er trua. Det dreier 

seg om eierskap og rettigheter. Se på saken 

rundt DVD-Jon, og sakene som Th omas 

Gramstad og Elektronisk Forpost Norge er 

opptatt av. Det er korporasjonenes klamme 

hånd på den digitale utvikling jeg er redd 

for. I min første leder i Bok og bibliotek 

gikk jeg rett i fl eisen på Biblioteksentra-

lens pilotprosjekt, for bibliotekarene må 

ikke danse etter utgivernes pipe. Det er 

brukerne dere skal tenke på. 

Kraftsentrum
- Vil digitaliseringen styrke eller svekke 

bibliotekets rolle som demokratiinstitu-

sjon?

- Digitaliseringen i seg selv styrker den. 

Men de som vil styre digitaliseringen kan 

svekke den, hvis ikke bibliotekarene pro-

testerer nok. Der har vi et stort og spen-

nende problemfelt. Mitt prosjekt for Bok 

og bibliotek var at tidsskriftet skulle være 

et moralsk og intellektuelt kraftsentrum 

for bibliotekmiljøene. Hvem som skal eie 

og styre digitaliseringen og hva som er 

bibliotekarenes rolle i samfunnet i forhold 

til kunnskapsfordeling og demokrati, 

det er viktige eksistensielle spørsmål for 

sektoren. Det krever mye dypfi losofi  bak 

redigeringen. Det er ikke bare å søle noen 

artikler ut over et oppslag. Jeg ville hatt 

stor glede av å trykke på knappene som gjør 

at bibliotekarene selv deltar mye sterkere 

og bestemmer sin egen samfunnsrolle og 

identitet. Åh, det hadde gleda meg! Nå er 

jeg bare lei meg for ikke å kunne fullføre 

dette. 

Vandrer med freidig mot
- Hvor gjør du av bibliotekengasje-

mentet ditt?

- Det vet jeg ikke. Men jeg må få utløp 

for min store kjærlighet til bibliotekarene 

og min relativt kvalifi serte innsikt i hvor 

smertepunktene befi nner seg i dette veldig 

interessante feltet. Tiden vil vise hvor jeg 

kan gjøre meg gjeldende og være med å 

bære et demokratifremmende lass. Det har 

jeg ingenting imot å ha på skulderen. Ga-

lehus på skulderen vil jeg derimot ikke ha. 

Demokratifremmende lass kan være tunge, 

men man vandrer med freidig mot.

- Hva gjør du nå? 

- Hjemme har jeg en nesten fullført 

bok, en historiebok med tittelen Anarkis-
tene i verdenshistorien. Den skal jeg skrive 

ferdig nå. Åhh, det er bra saker. Samboeren 

min har gitt klar beskjed: Ikke noe mer tull 

nå før du har skrevet den boka ferdig. 

Sier Mari Toft. Som fremdeles er anar-

kist. Og stolt av det. 

Men først og fremst er hun en anerkjent 

og debattglad forfatter og journalist, en 

kulturpersonlighet. Som bransjen vår fi kk 

låne bare i seks måneder.  •

- Selskapet ABM-Media AS, 
som er etablert for å gi ut 
Bok og bibliotek og Muse-
umsnytt, blir så uansvar-
lig dårlig og amatørmessig 
drevet at det gikk dramatisk 
ut over mine muligheter 
til å lage et godt blad, sier 
Mari Toft, som slutta som 
redaktør etter lang tid med 
overveielser, sorg og kvaler. 
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To spennende nummer av Bok og bibliotek 

kom fra Mari Tofts hånd. Så var det slutt. 

Mari kunne ikke fortsette som redaktør 

under det hun opplevde som et amatørmessig 

drevet eierselskap. Den erfarne redaktøren, 

journalisten, skribenten og forfatteren måtte 

melde pass. 

Vi skal lytte til kritikken hennes. Det at 

hun er kjent som kontroversiell og uredd, og 

har opplevd selvforskyldt stiv kuling før, gir 

ingen grunn til å ta lett på det hun sier. 

Her er det opprettet et eget selskap for å 

gi ut tidsskrift og faglitteratur i vår bransje. 

Det er til og med tanker om et fagfelle-vur-

dert tidsskrift innen bibliotekvitenskap, hvis 

Norge – eller Norden – har et stort og sterkt 

nok miljø til å gjøre noe slikt levedyktig. Sel-

skapet legges til det tyngste bibliotekfaglige 

miljøet i Norge, ved Høgskolen i Oslo. Med 

dekanen selv som styreleder.  

Så kom altså dette stormkastet som bare 

de nærmeste kunne ha ant var underveis. 

Mari Tofts protestoppsigelse retta skytset 

mot et ”totalitært regime”. Hun hadde redi-

gert blad siden hun var 23 år og aldri opplevd 

lignende. I ABM-Media ble det lagt opp til 

en lederstil, noen rapporteringsrutiner og 

et informasjonsregime som ikke hører noen 

steder hjemme. En engasjert redaktør, en 

virkelig ”woman with a mission”, opplever at 

fokus fl yttes fra å lage blad om de spennende 

utfordringene i bransjen, til å takle internt 

konstruerte problemer i en bitte liten organi-

sasjon. Daglig leder oppleves ikke som støt-

teapparat for selskapets eneste virksomhet 

– å lage blad. Hun oppleves tvert imot som en 

problemskaper. Og styreleder lar det skje. 

Saken nådde aviser og radio. Sjelden kost 

i vår bransje. Men så er da også Mari Toft, 

eller Syphilia Morgenstierne som hun også 

kaller seg, en sjelden person. Hun har lang 

fartstid som skribent, forfatter, forlegger og 

redaktør. Respektert og omdiskutert. Ak-

kurat det bibliotekmiljøet trengte for å gjøre 

Bok og bibliotek viktig og spennende, har 

mange sagt.  

Det har vært uro rundt tidsskriftet Bok 

og bibliotek de siste årene. Det var rivninger 

mellom forrige redaktør Chris Erichsen og 

forrige utgiver ABM-utvikling, om uavhen-

gigheten. Det var kontroverser mellom forrige 

NBF-leder Frode Bakken og forrige informa-

sjonsdirektør i ABM-utvikling Lars Egeland, 

om hvem som burde gi ut bladet. Og når alle 

disse aktørene var ute av bildet og aksjeselska-

pet ABM-media var etablert som ny utgiver, 

med den erfarne Mari Toft som ny redaktør, 

trodde vi fokuset på administrative spørsmål 

ville vike for det innholdsmeddige. 

Mari Toft kunne tilført noe ekstra til dis-

kursen om hvordan bibliotekene bør utvikle 

seg. Både innad i bransjen og kanskje også 

utad, kjent som hun er. Men disse mulighe-

tene går vi nå glipp av. Flere personer i ABM-

Media AS bør gå i seg selv. Var det ikke ting de 

burde gjort annerledes underveis, for å unngå 

at Mari Toft sa opp? Eller var det kanskje noen 

som ønsket at nettopp dette skulle skje?

Mari Toft er også kjent som anarkist. Og 

da står ikke hierarkiske maktstrukturer øverst 

på ønskelista. Hvordan kunne styret i ABM-

Media tro at det kunne gå bra når de på den 

ene siden lar et byråkratisk administrativt 

regime få etablere seg, og på den andre siden 

ansetter en erfaren bladfyk og kjent anarkist 

som redaktør? 

Noen mener kanskje at et redaktøren for 

et ”konkurrerende” blad som Bibliotekaren 

burde ligge lavt i denne saken. Det kan vi ikke. 

For det første fordi en kollega beskriver svært 

vanskelig arbeidsforhold. For det andre fordi 

hun knapt kan regne med å få brettet ut sin sak 

i Bok og bibliotek. Og for det tredje fordi dette 

ikke er en sak om tidsskriftet Bok og bibliotek, 

men en sak om hvordan det nye utgiverselska-

pet ABM-Media AS blir drevet. 

For ABM-Media er et selskap også Biblio-

tekarforbundet ble invitert til å være aksjeeier 

i, da ABM-utvikling sjøsatte konstruksjonen 

for et par år siden. BF takket nei, på linje med 

de aller fl este. Aksjonærer i dag er Høgskolen 

i Oslo, Norges Museumsforbund og Landsla-

get for lokal og privatarkiv. I styret sitter det 

dyktige og velmenende folk, men kanskje uten 

tilstrekkelig erfaring innen publiseringsvirk-

somhet. Eller kanskje de ikke har tatt styre-

vervene alvorlig nok, ikke sett kritisk nok på 

den daglige ledelsen av selskapet, før det hele  

eksploderte i fj eset på dem? 

Skal ABM-Media AS få noen legitimitet 

i bransjen, må styret se kritisk på Mari Tofts 

ankepunkter og ta tak i problemene som er 

avdekket. Når de statlige driftsmidlene ikke 

fl yter like rikt over dette selskapet, og den 

dagen kan komme før man skulle tro, bør 

interessen for selskapets virksomhet ha vokst 

i bransjen. Med Tofts avgang har det motsatte 

skjedd. Og det er synd.  •

Nå må styret i ABM-Media 
ta tak i problemene
KOMMENTAR • Erling Bergan

Mari Toft låser seg ut fra redaktørkontoret i Bok og 
bibliotek for siste gang. Nå må styret i ABM-Media 
AS se kritisk på hva i selskapet som forårsaket at 
hun sa opp i protest. (Foto: Erling Bergan)



Beate Gangås
Likestillings- og diskrimineringsombud svarer på spørsmål om 

diskriminering i arbeidslivet. Har du spørsmål, send dem til: 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Postboks 8048 Dep, N-0031 Oslo

eller post@ldo.no 

Merk brevet ”spørrespalte”.

Du fi nner mer informasjon på www.ldo.no

Likestillings- og diskriminerings-
ombudet svarer

Spørsmål:

Når jeg vil registrere CV’en min i enkelte elektroniske re-

krutteringsbaser, må jeg oppgi sivil status og antall barn. 

Er det lov? 

Svar fra Beate Gangås, 
Likestillings- og diskrimineringsombud:

Det er ikke noe uttrykkelig forbud i lovverket mot å be om opp-

lysninger om sivil status og antall barn. Likestillingsloven og 

likestillingshensyn kan allikevel tilsi at arbeidsgiver bør la være 

å kreve slike opplysninger.

Likestillingsloven presiserer at arbeidsgiver ikke kan be-

handle kvinner og menn forskjellig ved ansettelser. Antall 

barn gir en indikasjon på mulige omsorgsoppgaver en arbeids-

søker har. I tillegg kan antall barn, særlig i kombinasjon med 

opplysninger om alder og sivil status, gi rom for å spekulere 

om arbeidssøker vil få fl ere barn med påfølgende permisjoner 

og fravær. 

Flere kvinner enn menn har hovedomsorgen for barn, og 

de tar lengre foreldrepermisjoner. Vektlegging av slike forhold 

vil derfor først og fremst ramme kvinner og vil kunne føre til 

indirekte diskriminering i strid med likestillingsloven. 

Diskrimineringsvernet i likestillingsloven gir derfor føringer 

for hvilke opplysninger arbeidsgiver bør kunne be om i anset-

telsesprosessen. Dersom slike opplysninger innhentes, kan ar-

beidsgiver måtte bevise at det ikke har skjedd diskriminering.

Opplysningene sier ikke noe om kvalifi kasjoner og egnethet 

og er derfor ikke saklige. Det er også viktig å skille mellom en 

standard CV i en base og for eksempel en CV den enkelte søker 

selv har skrevet og har full kontroll over.

Dersom du i en base må registrere opplysninger du mener 

vil kunne føre til diskriminering, kan du sende inn en klage til 

ombudet som kan ta stilling i saken. Ombudet har hatt slike 

saker til behandling, og etter henvendelse fra ombudet har 

basene blitt endret. •

CV i elektroniske 
rekrutteringsbaser
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Robert Haugens spalte

Leiarartiklar i norske 
bibliotekblad under lupa
Leiarartiklane i norske bibliotekblad syner 
både likskapar og skilnader i tematiseringa si, 
viser Robert Haugen, som har gått gjennom 
materiale frå 2004 og 2005. Artikkelen bygger 
på ei oppgåve han skreiv i emnet ”informa-
sjons- og kulturpolitikk”, som del av master-
studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap i 
2005. Vi bringer her første del. Andre og siste 
del kjem neste månad.

TEKST •  Robert Haugen
  Rådgjevar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

I det norske bibliotekvesenet1 eksisterer 

tre hovudtidsskrift: Bok og Bibliotek, Bi-
bliotekforum og Bibliotekaren. 

Bibliotekaren er som kjent utgjeven 

av fagforeininga Bibliotekarforbundet, 

det største fagforbundet for bibliotekarar 

i Noreg. Organisasjonen har nærare 1400 

medlemmer frå off entlig og privat sektor.2 
Fagbladet for bibliotekarane kjem ut med 

12 nummer kvart år. I bladet vert små og 

store saker som angår bibliotekarane sine 

arbeidskvardagar omtala. Kvart nummer 

av Bibliotekaren inneheld ein leiarartikkel 

på side tre som er skriven av forbunds-

leiaren. 

Tidsskriftet Bok og Bibliotek kjem 

ut med sju nummer i året og ansvarleg 

utgjevar ( i 2004 og 2005) er det statlege 

organet ABM-Utvikling. Leiarartiklane 

er (under)skrivne av ansvarleg redaktør 

Chris Erichsen, som no har slutta. Bok og 
Bibliotek skal vere eit tidsskrift som, etter 

opplysingar på internettstaden til bladet, 

mellom anna skal ha spesiell fokusering på 

bibliotek og synleggjering av kulturarva. 

Bladet rettar seg mot fl eire målgrupper; bi-

bliotekarar, lesarar, forlagsfolk og andre. 

Lojalitet
Ein skulle kanskje tru at leiarartiklane 

i tidsskriftet uttrykte lojalitet overfor ut-

gjevaren, og ikkje misnøye og kritikk mot 

saker og tilhøve som gjaldt ABM-Utvik-

ling. Men etter ein studie av leiarartiklane 

er dette ikkje alltid tilfelle, som eg skal 

syne i denne framstillinga. 

Det er heller slik at leiarartiklane i 

det tredje tidsskriftet eg har granska, 

Bibliotekforum, ser på ABM-Utvikling 

med blidare auge. Dette tidsskriftet blir 

utgitt av Norsk Bibliotekforening og kjem 

ut med nytt nummer 10 gongar i løpet av 

eit år. Bladet blir distribuert gratis til alle 

medlemmane av organisasjonen (har 3200 

medlemmar, av desse er vel 2000 person-

lege medlemmar).3 Redaktør er Ingrid 

Stephensen, men det er foreiningsleiar 

Frode Bakken (2004 og 2005) som har 

skrive alle leiarane eg har lese. Med eit 

unntak, då ansvaret var delt.

Eigen sjanger
Grunnlaget for denne studien er 

leiarartiklane i alle tidsskrifta i 2004, og 

leiarane i ni nummer av Bibliotekaren, fem 

nummer av Bok og Bibliotek og åtte num-

mer av Bibliotekforum utgjeven i 2005.  

Artiklar er ein eigen sjanger i sakpro-

saen og fekk sin faste form på 1800-talet. 

Forskar Ottar Grepstad kallar artikkelen 

”sekvensar av resonnement med ein 

bestemt og fastlagd struktur”.4 Leiararti-

klane i dei granska tidsskrifta uttrykkjer 

redaktøren og utgjevarane sitt syn på 

viktige saker og tilhøve som vedkjem mål-

gruppa og lesarane av bladet. Namnet på 

spalta seier at her meiner og skriv leiaren 

(redaktøren) av mediet på vegne av bladet. 

Difor kan vi seie at ei gransking av leia-

rane i tidsskrifta kan vere ein metode for 

å fi nne ut kva dei tre leiande tidsskrifta i 

norsk bibliotekvesen har å seie om sentrale 

bibliotekrelaterte tilhøve. 

Ulikskapar
Problemstillinga er som følgjer: Kor-

leis blir informasjons- og kulturpolitikk 
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tematisert, kva rolle vert biblioteka gjevne 

og kva ulikskapar er det mellom leia-

rartiklane i tidsskrifta Bok og Bibliotek, 

Bibliotekaren og Bibliotekforum? 

Hovudinntrykket etter undersøkinga 

mi er at leiarartiklane i Bibliotekaren i 

hovudsak handlar om lønsforhold. Der 

er informasjon til medlemmane om ulike 

spørsmål knytt til lønsforhandlingar og 

lønspolitikk, gjerne opplysingar om valgte 

strategiar for å oppnå sine mål. 

Kanskje kan vi seie at informasjonen 

frå leiaren i Bibliotekarforbundet er kjen-

neteikna av å vere ein ressurs for med-

lemmane. I alle høve er kunnskapar om 

lønspolitikken til Bibliotekarforbundet 

viktig for desse. Hovudformålet til denne 

samanslutnaden er mykje grunna i frem-

jing av lønsinteressene til bibliotekarane, 

og det er ein ressurs for medlemmane å 

få jamleg informasjon om lønspolitikken 

frå leiaren. 

I tillegg ser eg ikkje bort i frå at in-

formasjon frå leiaren av fagforbundet til 

medlemmane gjennom leiarartiklane er 

Informasjonspolitikk blir direkte tematisert gjennom omtalar av ytringsfridom, og 
indirekte gjennom konsekvensar av budsjettkutt for tilbodet av informasjonsres-
sursar og via politiske føringar gjort gjennom lover og  forskrifter, skriv Robert 
Haugen i denne studien av leiarartiklane i Bok og bibliotek, Bibliotekforum og 
Bibliotekaren frå 2004 og 2005. 

del av ein medviten informasjonsstrategi. 

Då er på ein måte informasjon brukt som 

reiskap i arbeidet til fagforeininga, og in-

formasjonen kan vurderast til å vere ein 

ressurs i denne samanhengen. 

I Bok og Bibliotek og Bibliotekforum 
er tema i leiarspaltene meir varierte, og 

er ikkje spesielt retta mot ein nisje innan 

bibliotekvesenet.

Nedskjeringar 
Korleis blir informasjons- og kul-

turpolitikk tematisert i leiarartiklane i 

tidsskrifta? 

I Bibliotekaren peikar nokre leiararti-

klar (7/2004, 1/2005, 4/2005) på det pro-

blematiske ved nedskjeringar av budsjetta 

i kommunesektoren. Desse kutta får ofte 

negative verknadar for folkebiblioteka. 

Det blir sagt av forbundsleiar Monika 

Deildok i samband med framlegginga av 

bibliotekmeldinga til Oslo kommune at 

innhaldet er trugande på viktige område 

for Deichmanske bibliotek. Mellom anna 

skriv Deildok at biblioteket si rolle som 

”informasjons-ressursforvalter” vil bli 

svekka. Desse bekymringane til forbunds-

leiaren kan vurderast i lys av det som 

forskar Kirsti Nilsen skildrar som latent 

informasjonspolitikk.5 Denne ”usynlege” 

eller indirekte informasjonspolitikken 

kan identifi serast som konsekvensar av 

budsjettkutt på regjerings- og kommu-

nenivå og den ideologiske plattforma til 

styrande regjeringar. Reduserte løyvingar 

kan gje mindre moglegheiter til å tilby og 

gje tilgang til dyre databasar, og slik kan 

politiske budsjettvedtak innskrenke folke-

biblioteka sine rammer til å vere ein an-

stendig ”informasjonsressursforvaltar”. 

Ytringsfridom
Bok og Bibliotek sin leiarskribent, 

ansvarleg redaktør Chris Erichsen, tek 

føre seg ytringsfridom i eit par artiklar 

og dette temaet er ein del av den reine, 

autonome informasjonspolitikken. I 

Norge vart Grunnlova sin paragraf 100 

om ytringsfridom endra av Stortinget 30. 

september 2004. Lovendringa medverkar 

til at ytringsfridomen kjem under betre 

vern.6 Hovudformålet med endringa er å 

gjere den viktige paragrafen meir praktisk 

retta. 

Redaktør Erichsen knyt redigeringa 

av denne sentrale lovregelen for demo-

kratiet til tilhøve mellom arbeidsgjevar 

og arbeidstakar. Han siktar spesielt til di-

lemma som meldar seg omkring lojalitet, 

og redaktøren etterlyser kor grensene går 

mellom lojalitet og illojalitet. Lovregule-

ringa frå 2004 er meint å vektleggje ret-

ten kvart individ har til å ytra seg. Men i 

dagens verkelegheit kan lojaliteten - som 

er sterkast integrert i off entleg sektor – til 

arbeidstakar, vinne over lojaliteten til sær-

interessene (t.d. å gå til pressa og fortelje 

om konsekvensar av kutt i løyvingane til 

det lokale folkebiblioteket med von om 

at off entleg publisitet vil verke imot ned-

skjeringane). 

Lovreguleringa av (menneske)retten 

til ytringsfridom kan i sterk grad seiast 

å vere informasjon som samfunnskon-

stituerande element.7 Paragrafen om at 

ytringsfridom skal fi nne stad er langt på 

veg sjølve fundamentet for eit demokratisk 

samfunn og ein føresetnad for off entleg 

debatt mellom frie menneske.8      

Infrastrukturkravet
Leiar Frode Bakken i Norsk Bibliotek-

forening trekkjer også inn handsaminga av 

endringa av paragraf 100 i Norge si Grunn-

lov. Det som er Bakken sitt utgangspunkt er 

det såkalte infrastrukturkravet i § 100, som 

går ut på at staten ”aktivt skal medvirke til 

at individer og grupper har en faktisk �
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ytringsmulighet”.9  I dette biletet er det 

naturleg å tenkje seg at folkebiblioteka vil 

vere ein reiskap for å stette infrastrukturkra-

vet ved å leggje til rette for tilgang til infor-

masjon og kunnskap, som igjen er naudsynt 

i dagens komplekse (informasjons)samfunn 

for å kunne delta og kjenne seg likeverdig i 

den off entlege samtale. 

Informasjonspolitikken er her synleg 

gjennom grunnleggjande lovreguleringar, 

som mellom anna set grenser for monopo-

lisert eigarskap av massemedia og andre 

innskrenkingar for tilgang til informasjon. 

Biblioteka blir framheva som ein av fl eire 

offentlege kulturinstitusjonar som skal 

vere med å fremje tilgang til og grunnlag 

for off entleg deltaking og debatt. Men forei-

ningsleiar Bakken trur likevel ikkje at ein 

skjerpa støtte til biblioteka hindrar lokale 

nedskjeringar. 

I ein annan leiar kjem skribenten inn på 

same tema og understrekar kva biblioteka 

har å seie som vern for ytringsfridom og 

tilretteleggjar av informasjon slik at til-

gangen blir lik for alle, uansett bakgrunn. 

Reint konkret framhevar Bakken biblioteket 

si rolle som element i å integrere og konsti-

tuere personar med minoritetsbakgrunn i 

samfunnet ved å gje desse tilgang til infor-

masjon og dermed sjansen til å tileigne seg 

kunnskap dei elles ikkje ville nå fram til. 

Ein av leiarartiklane til NBF introdu-

serar den vanskelege økonomiske situasjo-

nen (2004 og 2005) i kommunane som råkar 

folkebiblioteka. Som påpeika kan reduserte 

kulturbudsjett vere ein faktor som spelar 

inn i informasjonspolitikken til ein kom-

mune. Nedskjeringar kan medverke til at 

folkebibliotek ser seg nøydde til å seie opp 

abonnement på databasar og andre dyre 

informasjonstenester. Brukarar, som er av-

hengige av at biblioteket kan tilby dei gratis 

tilgang til informasjon, vil bli skadelidande. 

Dette er uheldig med tanke på at alle har 

rett til lik tilgang til informasjon. Denne 

retten er nedfelt i § 100 ved formuleringa 

”Det paaligger Statens Myndigheder at 

lægge Forholdene til Rette for en aaben og 

oplyst off entlig Samtale».10 

Løysinga for å unngå dei urimelege 

driftsproblema ved folkebiblioteka er etter 

Bakken sitt syn å sjå nærare på andre fi nan-

sieringsmodellar.

Med det norske bibliotekvesenet meiner eg off entlege 
bibliotek, styringsorgan, andre aktørar på organisa-
sjons- og individnivå. 
Sjå http://www.bibforb.no/
Sjå http://www.norskbibliotekforening.no/index.
php?c=238&kat=Om+oss
Grepstad 1997, sitat frå s. 205, sjå elles 205-209.

1)

2)
3)

4)

Nilsen 2002, s. 18-19.
Sjå: http://www.odin.dep.no/jd/norsk/dok/andre_
dok/nou/012005-020029/hov001-bn.html
Braman 1989, s. 239-241. 
Den borgarlege off entlegheita utvikla seg i rommet 
mellom staten og marknaden. I spissen for gjennom-
brotet og etableringa stod borgarskapet, som både 
hadde tid og, som nemnt, rom til å møtast på kaffi  hus. 
Rommet hadde dei skaff a seg ved hjelp av handel og 
seinare industri, også kjent under nemninga kapi-
talisme. På serveringsstadar og i leseselskap kjente 
deltakarane seg likeverdige og (relativt) frie, ordskiftet 
og resonnementa var ikkje avhengig av avsendaren og 
mottakaren sin posisjon for å bli dømt (like)verdig. 
Dette off entlege rommet, som først og fremst utvikla 
seg frå slutten av 1600-talet i England og Tyskland, 
kan kallast off entleg fordi ”likeverdige borgere sam[let] 
seg til et publikum og sette sin egen dagsorden gjen-
nom fri kommunikasjon” (Eriksen og Wergård 1999, 
s. 236). Dette rommet der argumenta talde meir enn 
posisjonar, eit off entleg felt der frie menn (truleg få 
kvinner) tok herredømet over kommunikasjonen kan 
kanskje vere ein av forløparane til at Eidsvollmennene 
forankra ytringsfridom som prinsipp i Grunnlova av 
1814. Men sjølvsagt var forfatningane som blei utar-
beidde på 1700-talet i Frankrike og USA endå sterkare 
inspirasjonskjelder. Men retten til å seie kva ein vil og 
tileigne seg informasjon vart slått fast, og Grunnlova 
var svært populær blant lånarar ved allmugebibliotek 
i første halvdel av 1800-talet.  
Sjå: http://www.odin.dep.no/jd/norsk/dok/regpubl/
stmeld/012001-040019/hov001-bn.html
http://www.odin.dep.no/jd/norsk/dok/andre_dok/
nou/012005-020029/hov001-bn.html  •

5)
6)

7)
8)

9)

10)

Andre halvdel av artikkelen kjem i neste 

nummer av Bibliotekaren. 

�
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Glimt fra valgkampen: 

”Bortsett fra å anerkjenne nødvendig-

heten av å betale litt for kulturmin-

nevern, nevne biblioteker og se det 

økonomiske potensialet i filmpro-

duksjon, handler Frps kulturpolitikk 

om å fraskrive seg alt ansvar og om å 

tro. Om ikke på julenissen - men her 

er jeg litt i tvil - så altså på begrepet 

frivillighet.”

Synne Skouen i Aftenposten 
28. august 2007

”Så må vi styrke biblioteket gjennom mer 

penger til bøker og digitale medier. Et tak 

som lekker, et bråkete ventilasjonsanlegg 

som aldri har fungert samt dårlig lys er 

ikke verdig en by som er vertskap for 

mange studenter. Neste år fyller bibliote-

ket i Horten 100 år, en fi n anledning for 

utbedringer.” 

Tone Gleditsch Stabell, RV i Horten, 
til Gjengangeren 30. august 2007.

”Sps ordførerkandidat Solveig Lysaker 

ønsker et kulturhus i Hokksund, som 

også kan inneholde laksemuseum og 

bibliotek. […] - I et slikt bygg kunne 

man også integrere det foreslåtte 

laksemuseet og et nytt bibliotek, sier 

Lysaker. Hun henviser til hvor fl ott 

det nye biblioteket på Papirbredden 

i Drammen er blitt. - Ved å legge et 

nytt bibliotek inn i et fl ott kulturhus 

ved elvebredden, vil vi også frigjøre 

mye plass i rådhuset. Det er plass som 

kommunen absolutt har behov for, sier 

Lysaker.”

Bygdeposten 
25. august 2007.

”Joda, det er nok riktig at en etablering 

av et felles bibliotek med høyskole er 

noe som snakkes om for tida, Jeg synes 

selv det er en besnærende tanke å 

kunne kombinere et høyskolebibliotek 

med et folkebibliotek. På vårparten var 

jeg i Drammen i forbindelse med en 

storbykonferanse. Der ble vi presen-

tert for deres fantastiske løsning,

Ordførerkandidat Kari Agerup (Ap) 
til Demokraten 6. august 2007. 

”Skal Fredrikstad bibliotek fl ytte til Værste? 

– Nei.”

Venstres Ulf Trenum svarer på spørsmål 
fra Fredrikstad Blad 28. august 2007. 

”Skal biblioteket fl yttes til Værste? – Nei. 

Biblioteket må bestå, men vi må ta ansvar 

for bygget.”

Pensjonistpartiets Bjørn Tindlund svarer 
på spørsmål fra Fredrikstad Blad 

27. august 2007.

”Skal Fredrikstad bibliotek fl yttes til Vær-

ste? – I utgangspunktet nei. Vi har ikke 

drøftet saken, men det er svært lite sann-

synlig at vi vil gå for det.”

KrF-politiker Per Lebesby til 
Fredrikstad Blad 24. august 2007. 

”Kulturtilbudet vil i framtiden bli 

samlet rundt Sanden og Hammer-

dalen område. Ap synes litt synd på 

biblioteket som blir værende igjen 

alene, og de frykter at biblioteket 

skal miste sin status og posisjon som 

kulturinstitusjon. De ser ikke bort 

ifra at biblioteket må flytte etter. I 

utgangspunktet hadde Ap et ønske 

om at biblioteket skulle være en del 

av kulturhuset, men slik ble det ikke. 

- Vi ønsker ikke at biblioteket skal bli 

isolert. Her er vi åpne for innspill, 

oppfordrer Th orsen.”

Aps ordførerkandidat i Larvik 
John Thorsen til Østlandsposten 

27. august 2007. 

”Overfor Østlendingen er hun klar på at det 

ikke er naturlig med et bilverksted og en 

bensinstasjon midt i sentrum på den måten 

tilfellet er i dag. – Det fi nnes bedre ting å 

bruke tomten til. Blant annet foreslår vi et 

bibliotek, sier hun.”

Bente Wasa Amin (SV) 
til Østlendingen 27. august 2007. 

”Det er for det første enighet om å bygge et forbilledlig nytt hovedbibliotek. Dette skal 

for eksempel bli ”skinnende fl ott” (Marianne Borgen, SV), ”nyskapende, blikkfang og 

attraksjon” (Øivind Såtvedt, H), ”verdens beste og en magnet” (Veivåg, V). At FrPs 

Holstad mente at det ”ikke er åpenbart at vi skal bygge et ekstremt bra bygg” ble avfeid 

som et ubetydelig problem av Såtvedt. Men ikke av Borgen, som våget å hevde at ”med 

et sterkt FrP blir det faktisk mer FrP-politikk”.”

Anders Ericsons omtale av valgdebatt om Deichman, 
på NBF-veven 23. august 2007. 
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”På kultursektoren trenger vi lengre åpningstider på bi-

blioteket og et spisested i Rådhusteatret.”

Tuva Aspestrand Bjerke (H) i Ski, 
til Østlandets Blad 

25. august 2007.

”Tandberg-Hanssen sa at hans parti ønsker at Moss bibliotek skal 

bli søndagsåpent. Han viste til at Moss by- og industrimuseum 

er åpent på søndager, og da mener han det er naturlig at også 

biblioteket har det.”

Moss Avis 
om Øyvind Tandberg-Hanssen (SV)

 24. august 2007. 

”Landås skole skal rives. Nå lover byrådet et bydelssenter 

med kulturskole, barnehage, bibliotek, fritidspark og 

grunnskole på tomten. – Dette lover jeg å realisere i neste 

periode.”

Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit (V) til Ber-
gensavisen 26. august 2007. 

”Tone Moseid er Arbeiderpartiets ordførerkandidat, og lover en mer 

helhetlig politikk hvis hun får velgernes tillit. Hun vil gjøre Enebakk 

til en aktiv samarbeidspartner i det regionale samarbeidet. […] Nå 

jobber Moseid med biblioteksaker i Oslo, hun er utdannet biblio-

tekar. Senere har hun tatt videreutdanning i IKT, utdanning innen 

ledelse, grunnfag i historie og har nettstudier i lokalhistorie.”

Enebakk Avis 23. august 2007.



30  |  Bibliotekaren 9/2007

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

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

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

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

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

Ta kontakt med det same!

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

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

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

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

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

www.folegandros.dk

www.ampelosresort.com

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

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

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte



 Bibliotekaren 9/2007 | 31

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

“Et off entlig bibliotek er organisert ut 
fra en standardmodell. Et personlig 
bibliotek derimot vil alltid være ordnet 
på en individuell måte. Jeg har min. Jeg 
sorterer både ut fra språklige og emne-
messige sammenhenger. Et bibliotek er 
en selvbiografi . Du kan lese hvem jeg 
er ut fra hvilke bøker jeg har samlet. 
Eller hvem jeg vil være. Mine drømmer. 
Biblioteket rommer den hemmelige 
historien om meg selv.” 

Forfatteren Alberto Manguel til Fredrik Wan-
drup i Dagbladet 1. september 2007.

For ti år sia var det en leder for den svære 

amerikanske bibliotekforeninga ALA som 

het Barbara J. Ford. Hun hadde valgt ”Global 

Reach, Local Touch” som motto for sin presi-

dentperiode. En parole jeg har stor sans for. Vår 

bransje er nettopp et samfunnsfelt som til de 

grader møter utfordringer og har kontaktfl ater 

både lokalt og internasjonalt. 

For mange kollegaer blir nok internasjonalt 

arbeid likevel sett på som en særinteresse, som 

noe man kan velge bort. Hva behøver vel en 

fotsoldat i skranken på et lite bibliotek i Norge 

å bry seg med WLIC, IFLA, EBLIDA og alle 

de andre kryptiske forkortelsene som svirrer 

rundt blant våre mest reisende bibliotekarer? 

Kan ikke jobben gjøres like bra lokalt, med 

”local touch”, uten å måtte kaste bort dyrebar 

tid på ”global reach”?

Selvfølgelig skal ikke alle virre rundt med 

internasjonale spørsmål, eller reise rundt på 

all verdens konferanser. Ingen skal ha dårlig 

samvittighet for å være hjemme, snakke norsk 

og gjøre jobben sin. I mange sammenhenger er 

det bransjen som helhet som bør vise interna-

sjonal interesse, ikke nødvendigvis hver enkelt 

av oss. Om et utvalg av våre kollegaer bruker 

tid på europeisk lobbiering, internasjonale 

standarder, osv., som kan det være nettopp 

hva som trengs. 

Men det er minst tre grunner til at også 

hver enkelt av oss, fra tid til annen, bør kaste 

noen blikk forbi egen nesetipp.

For det første: 

Når vi blir kjent med utviklingstrekk og 

faglige løsninger i andre land, reagerer vi ofte 

med gjenkjennelse. Ikke ulikt her hjemme, 

tenker vi. Men så er det noen forskjeller, noen 

originale metoder, noen måter å organisere på, 

som overrasker oss. Vi blir kanskje litt enga-

sjert, får lyst til å prøve varianter av det samme 

hjemme. På denne måten kan vi betrakte bibli-

otek, biblioteksystem og bibliotekorganisering 

i andre land, som forsøksfarmer for egen bi-

bliotekvekst. Forbi Gardermoen og Svinesund 

fi nnes vårt største biblioteklaboratorium! 

Et litt spesielt eksempel fra egen praksis: 

Da vi ved Sogn og Fjordane fylkesbibliotek på 

åttitallet hadde behov for å forenkle utlåns-

prosedyrene på bokbåten, lette vi etter gode 

eksempler. Det fant vi ikke i Norge, men – av 

alle steder - i Wollongong City Library i Aust-

Kunnskaper, solidaritet og egeninteresse
ralia. Utlånssystemet vi lagde etter inspirasjon 

derfra, basert på registrering av antall utlånte 

bøker i stedet for hvilke titler den enkelte har 

lånt, lever faktisk videre den dag i dag.

Et annet og litt tyngre eksempel: Mange 

er de høgskolebibliotekarene som på nittital-

let valfartet til Sheffi  eld Hallam University i 

England, eller hørte direktør Graham Bulpitt 

fortelle om læringssenter-tanken på ett av sine 

utallige norgesbesøk. Nå er konseptet en stor 

faktor i norsk bibliotekutvikling.

Og du som leser har sikkert din egen katalog 

med eksempler på osmose i møte med andre 

lands bibliotekvesen.

For det andre:

Det er menneskelig sett sunt og solidarisk 

å bli kjent med andres kår. Da får man både 

egne og andres problemer i perspektiv. Man-

glende gjennomslag for budsjett-forslag i egen 

institusjon kan fortone seg noe mindre blodig 

urettferdig etter en studietur til bibliotek i fat-

tige land. Samtidig kan kanskje argumentene 

for å få gjennom et godt budsjett-forslag styrkes 

og forbedres etter et besøk i et dansk eller fi nsk 

bibliotek?

For det tredje:  

Hverdagen kan være traurig nok. Samme 

arbeidsoppgaver, samme kollegaer, samme pc-

en, samme… ”Av og til skal man unne seg noe 

godt”, som det heter i reklamen. Komme seg ut 

av vante forestillinger og treff e kollegaer som 

snakker annerledes, som ikke har akkurat se 

samme problemene på jobben. Det kan gi et kick 

når man vender tilbake til jobben, enten man 

har vært borte på konferanse, på studietur eller 

fått framandfolk over egen dørstokk. 

Så internasjonalt engasjement kan etter min 

mening begrunnes med både kunnskapsbehov, 

solidaritet og egeninteresse. Kanskje det også er 

fl ere gode begrunnelser? Men når noen fl otter 

seg med internasjonal virksomhet av en slags 

forfengelighet, så synes jeg ikke det er så mye å 

applaudere for. 


