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biblioteket er langt unna, men pc-en er rett 
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  6

13
Forskningsdager i bibliotekene 

Forskningsdagene ble i år arrangert for 13. gang. Siste uka i 
september ble spennende forskning og nyttig kunnskap pre-
sentert for folk fl est over hele landet, også - og ikke minst – i 
bibliotek. 
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Lederen har ordet

Fraværet av bibliotekdebatt i off entlighe-

ten og av bibliotekpolitikk på de politiske 

partienes aktuelle dagsorden er et velkjent 

fenomen. Folkebibliotek debatteres tidvis 

i politiske fora når åpningstidene skal 

reduseres, budsjettet skal kuttes eller når 

man skal forsøke seg med søndagsåpent 

i det lokale bibliotek. Det blir en kroner 

og øre-debatt, ikke en debatt om innhold, 

tjenester, verdier og strategiske veivalg. Når 

det gjelder de politiske partienes prinsip-

programmer er situasjonen tilsvarende. 

De politiske partiene nøyer seg med å være 

velvillige til bibliotek, eller mindre velvil-

lige. Det er vanskelig å se for seg at det har 

vært tilløp til høy temperatur eller debatt i 

det hele tatt når formuleringene om bibli-

otek skal klubbes igjennom i de politiske 

partienes prinsipp-programmer. 

OK. Det betyr at folkebibliotek ikke 

er omdiskutert, kan man tenke. At det 

tross alt er bred politisk enighet om 

folkebiblioteket. Det betyr at bibliotek 

er trygt. Slike tanker er et forsøk på å 

skape seg en farlig falsk trygghet. 

Det at bibliotek ikke debatteres 

betyr ikke at alle egentlig vet hvor viktig 

biblioteket er, slik at ingen behøver å si 

det. Det at bibliotekpolitikk ikke er syn-

lig i det politisk landskap betyr ikke at 

alle synes bibliotekene er gode verktøy 

som fungerer optimalt og at det derfor 

ikke har noen hensikt å debattere dem. 

Det at bibliotek ikke debatteres, betyr 

at det ikke ansees som viktig. Det at 

bibliotekpolitikken ikke egentlig fi nnes, 

betyr at politikere ikke er tilstrekkelig 

engasjert til å mene noe på feltet.

Det etterlater fagveldet, bibliotek-

miljøet selv, i en suveren og enerådende 

posisjon. En situasjon som vi benytter 

oss fl ittig av. Vi debatterer bibliotekpo-

litikk ofte i egne, interne fora. Det er 

trygt og godt, vi er passe enige og passe 

uenige, vi har det samme vokabularet 

som vi bruker uten å måtte forklare det. 

Vi mener mye, men vi har skummelt 

lite forskningsbasert fakta å legge til 

grunn for våre meninger. Flesteparten 

av våre debatter ville dersom de ble gitt 

en mer off entlig rolle og ble tatt inn i 

en større sammenheng sannsynligvis 

sprekke som troll i sola, for de ville ikke 

tåle behandling fra en kritisk journalist 

eller knivskarp analyse fra en erfaren 

politiker. Allikevel er vi i bibliotekmil-

jøet enerådende, vi er enerådende fordi 

vi er de eneste på banen i den bibliotek-

politiske debatten. Vi befi nner oss i et 

politisk vakuum. 

Jeg fi nner denne erkjennelsen til-

takende skummel. Jeg bekymrer meg 

først og fremst for at bibliotekene, og 

da særlig folkebibliotekene, skal havne 

helt utenfor den politiske virkelighet, 

og jeg synes jeg ser tegn på at vi nesten 

er der allerede. En kommune jeg vet 

om hadde behov for en institusjon som 

skulle formidle informasjon og kunn-

skap om kommunens virksomhet. Man 

defi nerte et slikt behov og bestemte 

seg for å knytte ressurser til å sette i 

verk tiltak for å realisere løsninger i 

forhold til dette behovet. Alt dette uten 

å knytte noen tanker i det hele tatt om 

det kommunale folkebiblioteket inn 

i denne sammenhengen. For kort tid 

siden kunne kulturnytt på NRK TV 

fortelle om den snarlige åpningen av 

Litteraturhuset i Oslo. Litteraturhuset 

skal drive litteraturformidling i stor 

stil, og leder Aslak Sira Myre uttaler på 

husets hjemmesider at ”Litteraturhuset 

er ikke bare til for skjønnlitteraturen 

og den klassiske lesningen, men like 

mye for sakprosa, kunnskapsformid-

ling, foredrag og allmenne debatter”. 

Akkurat som folkebibliotekene med 

andre ord. 

Hva forteller disse historiene? De 

forteller om behov for og interesse for 

og engasjement for formidling av lit-

teratur, kunnskap, informasjon. Noe 

som er storartet! Men det forteller om 

at dette engasjementet tas ut gjennom 

å etablere nye organisasjoner på siden 

av folkebibliotekene, som det i begge 

disse tilfellene ville være helt naturlig 

å knytte engasjementet og ideene til. 

Biblioteket er altså ikke en arena hvor 

folk som engasjerer seg i kunnskaps, 

informasjons og kulturformidling fi n-

ner det naturlig å gå til med sine ideer 

og sitt engasjement. Hvorfor? Fordi 

bibliotekene befi nner seg på siden av 

den politiske virkeligheten. Fordi det 

er helt uklart for offentligheten hva 

det er som egentlig former bibliotek, 

hvilke bærende tanker som ligger til 

grunn for bibliotek i dag og i fremtidens 

Norge. Det fi nnes i dag ingen nasjonal 

bibliotekpolitikk, og den fi nnes bare 

unntaksvis på lokalt nivå. 

 Det at politikere ikke debatterer 

folkebiblioteket og dets rolle og utvik-

ling, at de ikke knytter sine tanker om 

informasjonskompetanse og informa-

sjonsressursforvaltning, kulturformid-

ling og befolkningens muligheter for 

kunnskapstilfang i bredt perspektiv �
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Det er kjent som LOs 
kurs- og konferansested 
sør for Oslo. Men det er 
åpent for alle. Og i sep-
tember ville BF prøve 
dette stedet for sitt år-
lige styreseminar. 

Med landsmøte bare et halvår unna, var 

det naturlig for forbundsstyret å bruke 

dette seminaret til forberedelser. De stilte 

spørsmålet ”Hvor står BF, hva har preget 

landsmøteperioden og hvilke utfordrin-

ger har BF i neste periode?”, og de hadde 

arbeidsøkter der beretning, organisa-

sjonsspørsmål, vedtekter, målprogram 

og økonomi ble saumfart. Alt dette skal 

resultere i de sakspapirene som sendes 

ut med Bibliotekarens februar-nummer 

neste år – det såkalte landsmøtenum-

meret. 

BF – nå også på Sørmarka
Etter to dager med seminar, var det 

ordinært styremøte på Sørmarka. 

Styret vedtok å kjøpe klimakvoter i tråd 

med oppfordring fra YS. BF foretar fl yreiser 

på rundt 110.000 km pr år. Dette blir det nå 

kjøpt ”avlat” for ved å betale ca 4000 kroner 

pr år til Fremtiden i våre henders initiativ 

Mitt klima. 

Økonomisk status pr 1. september ble 

tatt til etterretning. Styret forberedte også 

rammene for lønnsoppgjøret som gjelder 

BFs egne ansatte. Det ble drøftet utspill på 

skolebibliotekområdet. Styret ble orientert 

om situasjonen når det gjelder arbeidet med 

yrkesetikk i bransjen. Og de ble kjent med 

resultatene i lokale forhandlinger så langt. 

Tariff arbeid fram mot neste års hoved-

oppgjør var også på dagsorden, og spesielt 

rolla til BFs egne tariff utvalg. Det var enig-

het om at disse utvalgene har en rådgivende 

rolle til forbundsstyret før forhandlingene 

og en evaluerende rolle i forhold til resul-

tatet etterpå. Under selve forhandlingene 

har tariff utvalgene ingen rolle, da er det 

forbundsstyret som holder tømmene. 

Styret så på BFs arrangement under 

vårens bibliotekmøte i Bergen. Det dreier 

seg om titlene Nye stemmer, Andre stemmer 

og Bibliotekene i tellekantregimet, det siste 

i samarbeid med FBF. Dessuten vurderes 

også blant annet et eget pub-arrangement, 

etter de positive erfaringene med det sosiale 

arrangementet BF hadde på Grenaderen 

under forrige bibliotekmøte i Trondheim. 

Styret ble orientert om arbeidskraften 

i sekretariatet. Redigerer Anja A. Mjelde 

slutter i sin faste 10 % stilling pr 1. oktober, 

og inngår i stedet avtale om timebasert 

arbeid ved behov. 

Med fokus på landsmøtet neste år, var 

det naturlig for styret å fastsette tema for 

landsmøteseminaret, som går av stabelen 

dagen før landsmøtet. Og tema blir: Kom-

petanse!

Forbundsstyret ba også om en orien-

tering om nettsidene på neste styremøte, 

med framdriftsplan for relansering med 

nytt publiseringssystem.  •

TEKST • Erling Bergan

Monica Deildok
Forbundsleder

til folkebiblioteket, betyr at 

de egentlig ikke anerkjenner 

hvilket enormt samfunnsmes-

sig verktøy folkebibliotekene 

er, eller snarere skal være. For 

hvis så hadde vært tilfelle er det 

ingen politiker - sentral eller 

lokal - som ikke hadde kastet 

seg inn i diskusjonen om hva 

biblioteket skal inneholde og 

hvilke tjenester som skal tilbys. 

Det ville dessuten ha vært et 

uomtvistelig og innlysende po-

litisk krav at biblioteket skulle 

være åpent til 2100 hver kveld 

og hele søndagen. (Selvfølgelig, 

for hvilken samfunnsinstitusjon 

av betydning for befolkningens 

informasjons-, kunnskaps og 

kulturtilfang kan tillate seg å 

være stengt på de tidspunktene 

hvor den arbeidsføre delen av 

befolkningen har anledning til 

å benytte seg av tilbudet??). 

I Bibliotekarforbundet vet 

vi at bibliotekarprofesjonens 

status og identitet er sterkt 

knyttet til biblioteket, og da 

særlig folkebiblioteket, som 

institusjon. Dette til tross for 

at mange bibliotekarer slettes 

ikke arbeider i bibliotek. Dette 

er ikke spesielt for bibliotekarer. 

Det gjelder en rekke yrkesgrup-

per. Folk forbinder sykepleierer 

med sykehus, lærere med skole, 

jurister med advokatkontorer, 

og – naturligvis bibliotekarer 

med bibliotek. Men det at bi-

bliotekarer knyttes til bibliotek 

plasserer automatisk bibliote-

karprofesjonen i det samme po-

litiske vakuumet som bibliotek. 

Det skader bibliotekarene fordi 

det bidrar til usynliggjøring av 

kompetanse og nedvurdering av 

profesjonen.

Det fi nnes i dag ingen nasjo-

nal bibliotekpolitikk, og fraværet 

av bibliotekdebatt i off entlighe-

ten er tilnærmelsesvis total. 

Dette er etter min mening en 

av bibliotekarprofesjonens aller 

største utfordringer. 

�

Litteraturhuset åpnet
Fredag 5. oktober åpnet dørene for det nye Litteraturhuset, 
på hjørnet av Wergelandsveien og Parkveien i Oslo. Med Aslak 
Sira Myhre (bildet) i spissen, er dette et hus som skal vies til 
litteratur i ordets videste forstand. Her er det kafé, bokhandel, 
scener, samtalerom, og en egen etasje forbeholdt arbeid med barn 
og ungdom. Litteraturhuset drives av Stiftelsen Litteraturhuset, 
som ble opprettet av Institusjonen Fritt Ord i 2006. Stiftelsen er 
uavhengig og ikke-kommersiell og har som formål å formidle og 
vekke interesse for litteratur og lesning. (Foto: Erling Bergan)
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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

Bibliotekarer i lærbukser? 
I februar neste 

år skal Christer 

Hermansson og 

musikeren Finn 

L j u n g g r e n  p å 

turné i Sverige, 

med en provo-

serende og un-

d e r h o l d e n d e 

foresti l l ing om 

vår tids svenske 

bibliotekliv. Dette 

skjer rett etter ut-

givelsen av Hermanssons nye bok Varför 
har inte fl er bibliotekarier läderbyxor?

Christer Hermansson er en 44 år 

gammel utdannet bibliotekar, forfatter og 

kultursjef i Strängnäs kommune i Sverige. 

Han er også styremedlem i Sveriges För-

fattarförbund, og har tidligere blant annet 

skrevet romanene Cilliman (1994), Ich bin 
ein Bibliothekar! (2001) og Pappa Luigi be-
traktade mina smala handleder (2006). 

I Varför har inte f lere bibliotekarier 
läderbyxor? har han satt sammen et under-

holdende og utfordrende utvalg nyredigerte 

tekster om bibliotek og bibliotekarer, som 

tidligere er publisert i aviser og tidsskrift i 

perioden 1989 til 2007. Boka forteller om 

bibliotekangst, biblioteksjefer, avdelings-

ledere og informasjonskompetanse. Den 

bringer usle bibliotekvitser og lar deg ta del 

i en svensk, lett skrudd bibliotekhverdag, 

lover forlaget Tusculum.  •

Fra hovedorganisasjonen YS har det 

gått ut oppfordring til forbundene om 

å kjøpe klimakvoter ved fl yreiser. De 

viser til endringene i klimabildet: 

- Både Norge og EU har defi nert 

en temperaturøkning på over 2 grader 

som ”farlig” og har en målsetting om å 

redusere utslippene nok til at en unngår 

en større tempera-

turøkning. En slik 

utslippsreduksjon 

krever raske og 

omfattende tiltak 

på mange områder, 

heter det i et brev 

fra YS til medlems-

forbundene. 

YS konklude-

rer med å anbe-

fale forbundene å 

kjøpe klimakvo-

ter for sitt totale 

volum av fl yreiser, 

samt at andre kli-

matiltak vurderes. 

Selv kjøper YS kli-

makvoter gjennom 

Fremtiden i våre 

henders initiativ 

Mitt klima. 

Oppfordringen 

fra YS ble tatt opp 

på BFs styremøte 18. september i år, og 

der ble følgende vedtak fattet: 

- BF kjøper klimakvoter for alle 

typer fl yreiser for 2007 fra Fremtiden 

i våre hender. Kostnaden belastes bud-

sjettpost for reiser.

En beregning av reisevirksomhe-

ten i BF siste år, som nestleder Hanne 

Brunborg la fram for styret, viste at vi 

foretar fl yreiser som utgjør ca 110.000 

km pr år. I kvoter vil dette gi en utgift 

på rundt 4 000 kroner pr år. 

BF velger å kjøpe en samlet årsk-

vote. - Det er foreløpig enklest og gir 

minst administrasjon, skriver Brun-

borg i styresaken. Hun legger til: 

- Denne typen 

miljøtiltak er jo en 

form for ”avlat”. 

Det er derfor vik-

tig at tiltaket føl-

ges opp med en 

nærmere vurde-

ring av andre mil-

jøtiltak som kan 

ha en mer direkte 

effekt. Dette kan 

gjelde omfanget 

av reiser og reise-

måter, men også 

a nd re områder 

som innkjøp, for-

bruk m.m.

Initiativet Mitt 
klima fra Fremti-

den i våre hender 

sender penger til 

prosjekt i India, 

M a d a g a s k a r , 

Eritrea og Costa 

Rica. Aftenposten refererte i mai i år 

til en evaluering av 13 tilbydere på 

klimakvoter gjort av Tufts Climate 

Initiative, og der kom Mitt klima blant 

de fi re beste. •

BF kjøper klimakvoter
TEKST • Erling Bergan

YS om AFP 
- Noe av det viktigste i prosessen med ut-

forming av ny AFP, er at vi skal få sikret en 

mulighet for verdig tidlig-avgang for dem 

som er slitne på slutten av yrkeslivet. På 

den andre siden må vi fi nne initiativer som 

støtter opp om arbeidslinjen. 

Dette sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. 

Et eget regjeringsoppnevnt utvalg, der blant 

annet YS sitter, utreder nå den fremtidige 

førtidspensjon (AFP) i privat sektor.  - Dette 

arbeidet er så vidt kommet i gang, og det er 

for tidlig å si hva vi kommer frem til her. Så 

lenge dette arbeidet pågår, ønsker ikke YS 

å binde seg slik at forhandlingsrommet til 

våren blir borte, sier Kvalheim. 

Han er klar på at i den fasen man nå er i, 

er prosessene internt viktig. - Sammen med 

forbundene våre må vi prøve å fi nne frem til 

løsninger vi mener er gode for medlemmene 

våre, sier YS-lederen. 

Som ledd i dette arbeidet vil YS i løpet av 

høsten arrangere et internseminar om AFP 

for medlemsforbundene. - Med 23 forbund i 

ryggen er det ikke opplagt hvilken vei vi skal 

gå, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. •
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Dette fant Rachel van Riel og hennes fi rma 

Opening the Book Ltd en løsning på for en 

del år siden. De utviklet konseptet Which-

book.net. På dette nettstedet kan du velge 

En ting er å gå på biblioteket. Når du er ung og 
gjerne skulle hatt en spennende bok, eller kan-
skje en litt brutal bok en sånn med passe uventet 
handling, lett å lese og litt morsom. Da er biblio-
tekaren god å ha. Men hva gjør du når biblioteket 
er langt unna, men pc-en er rett foran deg?

Stor satsing på Ønskebok.no

bøker etter en del kriterier, slike som biblio-

tekkataloger ikke opererer med – men som 

du kan spørre bibliotekarer om. 

Rachel van Riel reiste rundt og fortalte om 

dette, blant til et kurs i leserutvikling på Island 

i 2002. Vår egen Eva Rognefl åten deltar på 

kurset, og faller pladask for hele konseptet.

- Rachel van Riel er et oppkomme av en 

formidlingsperson. De kaller systemet for 

Reader centered development, altså å tenke 

ut fra hva er det leseren faktisk har lyst 

på. Som bibliotekarer er vi vant til å tenke 

orden, alfabetisk og systematisk. Men vi har 

kanskje ikke spurt oss hvor brukervennlig 

dette er. Etter å ha sett henne demonstrere 

Whichbook.net fi kk jeg stjerner i øya, og 

bare måtte få dette her i landet også. 

Første utenom Storbritannia
Og nettopp Norge er det første landet 

utenom Storbritannia som tar i bruk 

Whichbook.net, eller Ønskebok.no som det 

altså er blitt hetende her. Etter noen års for-

arbeid, forhandlinger, kursing, programme-

ring og tilpasning, ble Ønskebok.no lansert 

med brask og bram under et arrangement 

på Månefi sken i Oslo 26. september. 120 

ungdommer fra den aktuelle målgruppa 

var til stede, og det var også en rekke for-

fattere, bl.a. Unni Lindell, Knut Nærum og 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

Ungdom prøver Ønskebok.no under den offi sielle åp-
ninga på Restaurant Månefi sken 26. september i år.
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Jon Ewo. Etter den formelle åpninga testet 

de Ønskebok.no sammen. 

Arbeidet med å få prosjektet opp og stå 

har kostet fl esk. 

- ABM-utvikling har brukt en million 

kroner i året, i de tre årene vi nå skal ha 

dette som prosjekt. Vi har også fått 600 000 

kroner i støtte fra Norsk kulturråd. For ikke 

å snakke om tida og kreftene som 43 biblio-

tekarer legger i dette, forteller prosjektleder 

Eva Rognefl åten.  

Hun loset de frammøtte gjennom åp-

ningsprogrammet, som – i vår bransje - var 

en happening av de sjeldne. 

Ola By Rise
Her var forhenværende keeper Ola By Rise 

og snakket om veien tilbake til boka, noe 

han gjorde på rim: 

Skru tida noen tiår tilbake, 

til den gang æ var liten pode.

Ikke akkurat en lesehest, 

når en proff drøm fylt hele hodet.

For Ola By Rise brukte mye av fritida på 

fotballtrening, selv om barndomshjemmet 

var fylt med bøker. Men det var på skolen 

at problemene oppstod:

Egentlig syntes også hu 

  at all ungdom 

skulle lese bøker av beste merke, 

Men hu skjønt at i norsken 

  på ungdomsskolen, 

hadde noka gått på tverke.

 

For læreren vårres hadde ambisjona, 

og ment vi trengt åndelig føde,

Derfor hadd vi høytlesing der, 

av Hamsuns Markens Grøde. 

- Litteratur, sa læreren 

og snakka om indre spenning.

En ting er i hvert fall sikkert, 

æ fi kk ikke noen tenning. 

En gammeldags ekte klassiker,

lest høyt av oss etter tur. 

Vi hata Hamsun etter to-tre uker. 

Sa du bøker, så vart æ sur.

Og her ser Rise et mønster, at det 

spesielt er gutter går tapt som lesere. Men 

moren hans fi kk snudd hans egen skjebne 

som leser: 

Men så var det prosjektet til moder’n, 

som hadde jobba med lei ungdom før.

Hu skjønte at veien tilbake til boka, 

den gikk via det gode humør.

Så hu lokka med list og med lempe, 

og bøker som var i mi gate.

Eventyr, fart, legender, historie, 

og ikke den typen æ hate.

Dermed vart æ nysgjerrig igjen, 

og innimellom all fotballspilling

så fant æ tilbake til bøker æ likt, 

og den godt fortalte fortelling.

Ungdommene satt som tente lys og 

hørte på den halvgamle keeperen fortsette 

sin fortelling  på rim om veien tilbake til 

boka, hvordan han gradvis ble en leser 

igjen. Om hvilke verdier som ligger i 

bøker, for dem som fi nner det som passer 

for dem. �

- Jeg håper at bibliotekene markedsfører oss, at de har oss på hjemmesiden sin. Dette er hele biblioteknorges prosjekt, sier prosjektleder Eva Rognefl åten.
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Derfor er det så positivt 

med et søkesystem på plass,

Som gir nysgjerrige tenåringer 

mer enn klassiker-trass

Her snakkes det om et nettsted 

som guider og hjelper deg inn,

Sånn at du fi nn noe som passer 

perfekt til smaken din. 

Rappere og gamle bibliotekarer
Dermed hadde By Rise lagt fram poenget 

på en enkel og tydelig måte. Rapperne 

som fulgte etter kunne surfe på den gode 

stemninga, da de rappe-kommenterte 

bøker de plukket ut fra en hylle på scenen. 

Før Eva Rognefl åten entret podiet kledd 

som en gammeldags bibliotekar, med 

sans for alfabetisk og systematisk orden. 

Da hun kastet den tilårskomne habitten 

og framsto som ny og moderne, klar til 

presentasjonen av Ønskebok.no på stor-

skjerm, var det tankemessige bakteppet 

godt synlig. Hun appellerte til ungdom-

mene om å velge om bøkene hun vill ha 

tak i skulle være med lite eller mye sex, 

nydelig eller motbydelig, morsom eller 

alvorlig, osv. Og det ga rungende svar fra 

salen. Topp stemning! 

Men dermed hadde noen vært på 

datamaskinen før kulturminister Trond 

Giske skulle komme feiende inn for offi  -

sielt å åpne den nye tjenesten Ønskebok.

no. Det fi kk konsekvenser. 

Bibliotek er sosialdemokratiske
Men la oss først høre hva kulturministe-

ren hadde å si, når han for en gangs skyld 

oppsøker et bibliotek-arrangement:

- Bibliotek er en fantastisk oppfi n-

nelse. Jeg bruker å si det, men det er litt 

politisk farga, at biblioteket må være noe 

av det mest sosialdemokratiske som fi ns, 

sa han, før han viste at han i store trekk 

visste hva virksomheten går ut på.  

- Nesten 60 prosent av alle mellom 16 

og 24 år besøkte bibliotek i løpet av siste 

år. Det er mye. Det viser at bibliotekene 

trengs. 

Men Giske påpekte at vi likevel ikke 

når ut til alle:

- Vi må skjerpe oss, vi må forbedre oss, 

vi må legge det bedre til rette, ikke minst 

gjennom å bruke ny teknologi. Alt tyder 

på at Ønskebok.no er rett tiltak til rett tid. 

Det er en tjeneste som er brukervennlig, 

den er døgnåpen og den er tilgjengelig 

uansett hvor du bor i landet. Den samler 

bibliotekarenes store bokkunnskap på ett 

sted og gjør den lett å bruke for alle. 

Så var Giske klar til offi  siell åpning, 

med ordene: - Dette er et museskritt for 

en statsråd, men et tigersprang for men-

neskeheten. Da tar jeg noen ingredienser 

som passer for meg … Å, ja vel, det er 

noen som har prøvd seg her før …

Sa statsråden. Og dermed var kaoset 

i gang. Han hadde ikke regnet med å 

måtte starte med å bruke knappen ”Prøv 

igjen” når han skulle være offi  siell åpner 

av det hele. Giske gikk rett på de få fall-

gruvene som fi nnes i systemet, samtidig 

som han så ut til å forelske seg i høyre 

mustast, når venstre er det naturlige. Det 

unge datakyndige publikummet fi kk seg 

mye moro, og ropte gode råd til den lett 

hektiske statsråden. Etter 5-10 minutter 

hadde han omsider fått fram noen egnete 

boktips på skjermen og Ønskebok.no var 

erklært klar for bruk.

Morsomt og motbydelig
Ungdom og forfattere spredte seg rundt 

på pc-ene som var spredt rundt i lokalet, 

og søkte i vei. At dette er en enkel tjeneste 

å bruke, var det ingen tvil om. To jenter 

som sto sammen, prøvde seg på kriteriene 

morsom, uventet og lett, og fi kk opp ”En 

fi nsk fyllefants dagbok” av Juha Vuorinen 

som et godt treff . Noen gutter ved siden 

av fi kk også opp denne boka da de ba om 

noe som skulle være både motbydelig, 

lett og med mye sex. Selv om de stusset 

på dette, fi kk de i gang en prat om det 

gikk an at en bok både var motbydelig 

og morsom. Kanskje en nyttig bieff ekt av 

Ønskebok.no?

Bibliotekarer står bak
Det er 43 bibliotekarer som er kurset og 

engasjert til å skrive inn sine korte omta-

ler av bøkene, og gi dem poeng på de ulike 

kriterie-skalaene, enten det er glad-trist, 

morsom-alvorlig, trygg-truende, eller 

andre. Denne jobben er annerledes enn 

vanlige anmeldelser av bøker, og ligner 

kanskje mer på den situasjonen biblio-

tekarer er i når låneren blir veiledet om 

”gode bøker”. Dette blir en slags overfø-

ring av bibliotekarers litterære fagkunn-

skap til et automatisk søkesystem.

Det er Rachel van Riel som har drevet 

opplæringa av de norske bibliotekarene. 

Dette pågikk gjennom hele 2006. 

Fortsettelsen
Men så er det fortsettelsen. Hvordan kan 

ABM-utvikling sikre at Ønskebok.no 

ikke faller sammen etter at prosjektfasen 

er over? 

- Vi må skape såpass entusiasme at 

dette blir mye brukt, at det dekker et 

behov. Dette er spennende og nyska-

pende, vi tror har stort potensial. Vi må 

la det bli en del av Norgesbiblioteket. Det 

�

Tidligere fotballkeeper Ola By Rise brukte sin egen oppvekst som eksempel på mulighetene for å fi nne tilbake til lesegleden i ungdommen. Og kulturminister Trond 
Giske foretok den offi sielle åpninga av Ønskebok.no. - Dette er et museskritt for en statsråd, sa han. Men det viste seg å være vanskeligere enn som så.
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må inngå i Norsk Digitalt bibliotek, noe 

vi håper det kan komme midler til etter 

at årene med prosjekt-midler er forbi, sier 

prosjektleder Eva Rognefl åten.

Ønskebok.no har foreløpig midler 

ut 2008. Neste høst skal prosjektet eva-

lueres. Erfaringene fra Storbritannia er 

gode, selv om Rachel van Riel må medgi 

at det har blitt en del utfordringer etter 

at startperioden er over. Whichbook.net 

mottar nå støtte fra ”Big Lottery Fund”. 

Samtidig ser de at bibliotekene driver 

promotering av tilbudet, og at det endrer 

måten de jobber på i bibliotekene. 

En mulighet for Whichbook.net er 

å selge konseptet til andre land, slik de 

nå har gjort til Norge. De sitter på ret-

tigheter og programvare, og Norge har 

program og data liggende på server hos 

Whichbook.net. 

Forskjeller 
Om den engelske Whichbook.net og 

den norske Ønskebok.no er like i fi losofi  

og oppbygging, er det noen praktiske 

forskjeller. 

- For eksempel har vi i Norge laget 

tjenesten både på bokmål og nynorsk. 

Vi har også forbedret den delen som 

er universelt utformet, med forbedret 

tekstversjon og syntetisk tale, forteller 

Eva Rognefl åten. 

Selv om Ønskebok.no ikke satser 

på voksenbøker ennå, er det et håp om 

at tilbudet kan utvides også til denne 

gruppen. Statstikk og undersøkelser vil 

vise hvordan dagens Ønskebok.no tref-

fer brukergruppene og hvor de kan ha 

potensial for utvidelser.

Koblinga mellom Ønskebok.no og 

bibliotekene imponerer. Når brukeren 

har fått opp et boktips og klikker på ”lån”, 

kommer det opp et Norgeskart der man 

velger sitt eget fylke. Dermed får man en 

liste over folke- og skolebibliotek i eget 

fylke, velger sitt eget lokale bibliotek, og 

får opp treff  på boka i bibliotekkatalogen. 

Så er det bare å bestille eller ta en tur til 

biblioteket…

Svakheter
Selv om Ønskebok.no er en publikums-

vennlig og f lott tjeneste, er det noen 

åpenbare svakheter ved den. 

Økonomien er nevnt som et viktig 

problem. For hva skjer når prosjekt-

midlene tar slutt, trolig om et drøyt år? 

Hvem skal betale for programutvikling, 

lisenser og server-bruk? En mulighet er 

å ta betalt av bibliotek som ønsker kob-

ling til katalogen sin. Men det vil skape 

forskjeller, som kan ødelegge imaget som 

Ønskebok.no vil skape av å være univer-

selt tilgjengelig. 

Et annet problem er markedsføringa. 

En uke etter den storstilte åpninga var det 

fremdeles et mindretall av bibliotekene 

i landet som hadde lenke til Ønskebok.

no på sine nettsider. I Akershus hadde 

6 av 22 lagt ut lenke, og de fi re største 

kommunene i fylket var ikke blant dem. 

Verken Deichmanske bibliotek eller Ber-

gen off entlige bibliotek hadde lenke til 

Ønskebok.no på sine forsider. I Finnmark 

var det bare 2 av 19 kommuner som hadde 

lenke til den nye tjenesten. 

Selv om dette bedrer seg utover høs-

ten, er det et problem å bli lagt merke til 

”der ute”. Eva Rognefl åten håper at mange 

nok fi nner Ønskebok.no også når de go-

ogler, men det er langt fra sikkert. Selv 

om søkeordet ”ønskebok” resulterer i at 

Ønskebok.no kommer øverst på treffl  ista, 

er det ikke mange andre tenkelige søke-

ord som gjør det. Prosjektet har nok lagt 

inn gode triggerord som metadata, men 

mine søk ble ikke hjulpet av dem.

Til syvende og sist er det nok merke-

varebygging av Norgesbiblioteket – i en 

eller annen navnedrakt og form – som 

blir forskjellen på suksess eller fiasko 

for prosjekt av denne typen. En åpenbar 

bibliotekportal, en som alle i Norge med 

stor sannsynlighet vil regne som biblio-

tekenes felles sted på nettet, og med en 

god portefølje av grenseløse tjenester, 

er viktig for framtida til en tjeneste som 

Ønskebok.no

Markedsføring
- Jeg håper at bibliotekene markedsfører 

oss, at de har oss på hjemmesiden sin. 

De må gjerne også ha oss som forside på 

en publikums-PC, slik at de er med på å 

promotere dette som et bibliotekprosjekt. 

For det er ikke bare 43 bibliotekarer som 

nå har skalert bøkene, dette er jo på 

en måte hele biblioteknorges prosjekt, 

sier Eva Rognefl åten, som medgir at de 

har en markedsføringsstrategi for dette 

prosjektet. - Vi kommer med jevne mel-

lomrom til å oppsøke pressen så det ikke 

blir stille om oss. 

Ønskebok.no har ikke bundet opp så 

store personalressurser i ABM-utvikling. 

Men det et stort prosjekt i ABM-utvi-

klings portefølje når det gjelder penger. 

Nå gjenstår å se om Ønskebok.no også 

blir et stort fenomen blant folk i mål-

gruppene. •

Rachel van Riel er moren til Whichbook.net, som har eksistert for den engelskspråklige litterære verden i mange år. Nå har hun sett det tatt i bruk i Norge, som det første 
landet utenfor Storbrittania. Og Knut Nærum fant tonen med ungdommene som skulle fi nne bøker som passet for dem under den offi sielle åpninga forrige måned.
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BF-leder Monica Deildok 
kaster seg inn i debatten 
om skolebibliotek som går 
i Aftenposten. 

Det begynte med Marit Øgar Aasbrenn, leder 

av Skolebibliotekarforeningen i Norge, som i et 

innlegg 28. august hevdet at ”Skolebiblioteket 

er skolens fagbibliotek og en av skolens viktig-

ste læringsarenaer. Det er der elever og lærere 

kan fi nne kunnskap som gjør læringen lettere 

og kanskje mer lystbetont.” Tre dager seinere 

følger Bjørg Aase Rødland opp, og hevder at 

”Biblioteket må fornye seg i takt med elevmas-

sens behov”, basert på hennes erfaringer fra 

amerikansk skole. 

12. september skriver Martin K. Rystad, 

som titulerer seg selv som tidligere bibliotek-

student, om skolebibliotekets mangelfulle til-

bud til elevene på yrkesfag i videregående skole: 

”I den grad man kan kalle skolebiblioteket en 

læringsarena som stimulerer til kunnskap og 

læring, gjelder ikke dette for alle lærere og 

elever, men i høy grad bare for allmennfagene.” 

Han mener disse blir en elite som får alle go-

dene, mens de typiske guttelinjene byggfag, 

mekanisk og elektro blir en underklasse uten 

nytte av biblioteket. Og han konkluderer: 

”Skolebiblioteket må lære seg å kjenne sin plass 

i skolevesenet. Det er ikke som ”pedagogisk 

spydspiss” eller som ”læringssenter”, som 

høyskole- og universitetsbibliotek gjerne liker 

å kalle seg. Det er som sosial møteplass.”  

28. september skriver NBF-leder Anne 

Hustad et tilsvar, der hun hevder at det er en 

Polemikk om skolebibliotek 
i Aftenposten

utfordring at mange fl ere enn Rystad henger 

igjen i de gamle forestillingene om hva et godt 

bibliotek kan yte. ”Begrepet må gis en ny og 

tidsriktig betydning”, påpeker Hustad, som 

viser til at program for skolebibliotekutvikling 

er under utarbeiding og skal settes i gang fra 

1. januar.

Og dagen etter er BF-leder Monica Deildok 

i spaltene med følgende hovedbudskap: ”Det 

gode skolebiblioteket er et av de kraftigste 

redskapene skolen har tilgang til når det 

gjelder å nå skolens mål om å utvikle kunn-

skapssøkende, kildekritiske, kulturbrukende 

mennesker.” Hun berører ikke Rystads poeng 

om skolebibliotekenes ulike forhold til yrkes-

fag og allmennfag, og det kjønnsmessige som 

ligger i dette. Men Deildok gir Rystad delvis 

rett i et annet poeng: ”Skolen er en viktig 

sosial møteplass. Det skal den være, uten å 

skjemmes av det. Men hovedsaken, for både 

lærere og bibliotekarer, er å arbeide målbevisst 

og hardt med å støtte opp under elevenes 

læringsmål.”

For BF-lederen er det viktig å påpeke at 

mange skoler i Norge prioriterer skolebibliote-

ket for lavt, og at det er urimelig å bruke dette 

mot skolebibliotekene i sin alminnelighet: 

”Skolebibliotekets suksess eller fi asko, dets 

innretning, omfang, funksjon og virkemåte er 

i likhet med all annen virksomhet et resultat 

av de midler som stilles til rådighet, de mål 

som formuleres og de verktøy som brukes i 

utforming og oppbygging av tilbudet.”

Og Deildok konkluderer slik: ”Strategien 

for skolebibliotek må derfor være å løfte dem 

som ikke fungerer optimalt gjennom tilføring 

av ressurser og kompetanse - ikke å resignere 

fordi noen skolebiblioteker ikke fungerer, slik 

Rystad foreslår.” •

TEKST & FOTO • Erling Bergan

BF-leder Monica Deildok argumenterer i Aftenposten for satsing på skolebibliotekene som redskap i læring.

Estisk på Serieteket

Studio Nukufi lm fyller 50 år. Serieteket 

ved Deichmanske bibliotek på Grüner-

løkka, viser utstillinga ”Having soul” 

med originale dukker fra animasjons-

studioet ut hele oktober.  

Nukufi lm betyr dukkefi lm og var en 

av de første stop-motion-animasjons-

studioene i Øst-Europa. Da Sovjetre-

gimet kollapset på 1990-tallet fortsatte 

Nukufi lm som et privat og uavhengig 

studio drevet av animatørene og pro-

dusentene selv. Nukufi lm fortsetter å 

utforske nye teknikker innen animasjon. 

Gjennom dets 50 leveår har Nukufi lm 

produsert 200 fi lmer og vunnet 88 priser 

på internasjonale festivaler! 

”Having soul” gir et innblikk i Nuku-

fi lms kreative historie og er en anledning 

til studere dukkene på nært hold. •

Lesing i barnehagen
- Det er ikke bare tidsfordriv. Å oppleve 

god litteratur fra tidlig alder stimulerer 

fantasien, et uvurderlig hjelpemiddel for å 

forstå virkeligheten. 

Slik åpnet forfatteren Tor Åge Brings-

værd seminaret ”Fokus på lesing i bar-

nehagen” under årets Kapittel-festival i 

Stavanger 12. september. Arrangementet 

samlet hele 135 ansatte i barnehager og 

bibliotek. Seminaret skulle inspirere til å gi 

barn gode leseopplevelser. I rammeplanen 

for barnehager kreves det nå målrettet 

satsing på leseaktiviteter. 

- Det å lytte til eller lese ord - og så se 

for seg bildene i hodet - det er vanskelig. 

Det er noe vi må lære oss, øve oss på og 

holde ved like, sa Bringsværd, som la til: 

- Fantasi er den egenskapen det er viktigst 

å stimulere hos barn. Bøker gjør dette på 

en unik måte. 

Forfatteren la vekt på at vi trenger 

eventyr som en snarvei til hjertet og for-

standen. - Enhver tid trenger sine egne 

eventyr, og dagens barn trenger å lese om 

fremmedfrykt, klima, forurensning og 

fred, understreket Tor Åge Bringsværd. 

Seminaret fi kk omtale i media, ikke 

minst i Se og Hør. - Som litteraturformidler 

er vel dette det største som kan skje, skrev 

Ine Marit Torsvik Bertelsen til postlista 

biblioteknorge etter arrangementet! •
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I konkurranse med flere tilbydere ble vi valgt som
leverandør av RFID-brikker og -utstyr til biblioteket.
Begrunnelsen var blant annet at vi tilbyr en tett
integrasjon mellom Bibliofil og RFID-løsningen, slik
at skrankepersonalet slipper å forholde seg til to
ulike program for håndtering av utlån og
innlevering.
Vi gratulerer samtidig Horten bibliotek med kjøp av

vår skrankeløsning til sin RFID-installasjon. 
Begrunnelsen deres er den samme; De ønsker en
tett integrasjon mellom Bibliofil og RFID.
Vi tilbyr levering av RFID-brikker, selvbetjeningsenheter,
sikkerhetsportaler og skrankeenheter. 

Kontakt oss for et tilbud eller mer informasjon.

Takk til Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Foto: Jan R. Bodin 2007

som valgte oss som leverandør av RFID-løsninger (også kalt radiobrikker)
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Fra:  bf@bibforb.no

Dette er det jeg vil kalle en velferdspermi-

sjon. Velferdspermisjoner er som regel styrt 

av virksomhetens (kommunens) personal- 

eller permisjonsreglement. Det finnes 

imidlertid også enkelte bestemmelser for 

permisjoner i lov- og avtaleverk. Jeg skal 

si litt om disse før vi kommer tilbake til 

velferdspermisjonen.

Arbeidsmiljøloven (AML) omtaler 

permisjoner i kapittel 12. Der fi nnes det 

regler for:

- Svangerskapskontroll

- Svangerskapspermisjon

- Omsorgspermisjon

- Fødselspermisjon

- Foreldrepermisjon

- Ammefri

- Barns og barnepassers sykdom

- Pleie av pårørende

- Utdanningspermisjon

- Militærtjeneste

- Off entlige verv

Ovenstående er lovbestemte rettigheter 

som gjelder for alle i norsk arbeidsliv. 

Velferdspermisjoner er ordninger som er 

forhandlet fram mellom arbeidsgiver og 

tillitsvalgte.

Hovedtariff avtalen (HTA) for KS-sek-

toren sier følgende om generelle velferds-

permisjoner i kapittel 14, § 1:

”Når viktige velferdsgrunner foreligger, 

kan en arbeidstaker tilstås velferdspermi-

sjon med lønn i inntil 10 (12) arbeidsdager 

eller inntil 20 (24) arbeidsdager med halv 

lønn innen kalenderåret.”

Hovedtariff avtalen i Staten sier akkurat 

det samme i § 22.

HTA sier ikke noe om hva som er 

viktige velferdsgrunner, det er opp til den 

enkelte virksomhet å defi nere.

Statens personalhåndbok sier i tillegg 

følgende: ”Den enkelte virksomhet må 

Jeg vil gjerne gå i begravelsen til en nær venn av meg. Hvilke rettigheter har jeg 

i forhold til permisjon?

BF-sekretariatet svarer

selv vurdere hvorvidt det er grunnlag for 

å tilstå velferdspermisjon med lønn. Ved 

avgjørelsen bør det tas hensyn både til de 

anførte permisjonsgrunner og arbeidstake-

rens individuelle behov for slik permisjon”. 

Et av de eksemplene som nevnes i Statens 

personalhåndbok er muligheten for å få 

velferdspermisjon for gjentatt kortidsfra-

vær, for eksempel gjentatte behandlinger 

hos lege.

I kommunene er det også opp til den 

enkelte virksomhet (kommune) å fastsette 

retningslinjer/regler for velferdspermisjoner. 

Det skal være kjent for alle ansatte og ligger 

som regel tilgjengelig på intranett etc.

Personal- eller permisjonsreglementet 

bør kunne spesifi sere hva som kvalifi serer til 

lønnet permisjon og hva som kan kvalifi sere 

til ulønnet permisjon. Det siste er nemlig 

også en mulighet og det er sannsynligvis let-

tere å få denne type permisjon, naturlig nok. 

Men du skal altså passe på at du ikke søker 

ulønnet permisjon for permisjonsgrunnlag 

som kvalifi serer til lønnet permisjon. Det 

er også viktig å være klar over hva slags 

permisjon man har krav på! Man søker ikke 

velferdspermisjon dersom man har krav på 

utdanningspermisjon! Er du usikker så kan 

du rådføre deg med personalavdelingen. Det 

vil vanligvis være din nærmeste leder som 

tar stilling til permisjonssøknaden.

Som du skjønner er det vanskelig å 

svare generelt på om du har krav på lønnet 

permisjon i akkurat ditt tilfelle i og med at 

permisjonsreglene varierer fra arbeidsgiver 

til arbeidsgiver. Men nå vet du hvor du skal 

kunne fi nne kriteriene for permisjoner på 

din egen arbeidsplass og det burde hjelpe 

deg videre.

Med vennlig hilsen

Th or Bjarne Stadshaug

Rådgiver

Bibliotekarforbundet

Til:  bf@bibforb.no
Emne: Velferdspermisjon for å gå i begravelse?

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?

Eksamen på bibliotek 
Det Norske Veritas vil fra 2008 tilby perso-

nellsertifi sering for El-kontroll av bolig og 

ønsker et samarbeid med folkebibliotekene 

slik at kandidatene kan avlegge eksamen der, 

melder ABM-utvikling. Det Norske Veritas 

ønsker bibliotek som sted for den teoretiske 

eksamen, som skal være elektronisk og ha 

varighet på en time. Det er et mål at alle kan-

didater skal ha muligheten til å avlegge teo-

retisk eksamen i sitt nærmiljø. Kandidaten 

kontakter selv sitt nærmeste bibliotek, og 

avtaler tid for eksamen. Biblioteket sørger 

for at eksamensforholdene er i henhold til 

avtalen og verifi serer at rett person avlegger 

eksamen. Det Norske Veritas er ansvarlig 

for den tekniske og faglige delen av eksamen 

og bistår bibliotekene ved behov. •

Gi seniorene
tilbakemelding! 

  
- Statistisk Sentralbyrå sender ut viktige 

signaler når de tallfester at hver fj erde se-

niorarbeidstaker savner tilbakemelding fra 

overordnede på jobben de gjør. Når vi ser 

at graden av selvbestemmelse stiger med 

alderen, og at stadig fl ere seniorer kommer 

i arbeid, gir fravær av tilbakemelding for de 

mange seniorer grunnlag for tiltak. Dette sier 

YS-leder Tore Eugen Kvalheim. 

Levekårsundersøkelsen til SSB for 2006 

viser at eldre i større grad enn yngre sjelden 

eller aldri får støtte og tilbakemelding i 

arbeidet.  

- I en slik situasjon er ikke selvbestem-

melse lenger entydig koblet til noe positivt 

i arbeidssituasjonen. Skal eldre fi nne det 

meningsfylt å være i yrkeslivet, må arbeids-

giverne ta bedre vare på dem gjennom 

tilbakemeldinger. Selvbestemmelse er ikke 

noe absolutt mål dersom det betyr mangel 

på konstruktiv tilbakemelding i hverdagen. 

Skal seniorene fungere godt i yrkeslivet, må 

vi ta vare på dem. I motsatt fall vil de sakke 

akterut faglig, i verste fall slutte, sier YS-lede-

ren.  Han utfordrer arbeidsgiverne til å tenke 

gjennom hvordan de behandler seniorene og 

hvor viktig tilbakemelding er på det arbeid 

den enkelte senior utfører. •

Senior-kurs slår an
YS Seniorråd har utviklet et kurs for ”yngre 

seniorer”, det vil si arbeidstakere rundt 50 

år. Denne aldersgruppa kan ha fl ere tiår 

igjen i arbeidslivet, når forholdene blir lagt 

til rette. Prøvekurset i september ble godt 

mottatt av deltakerne. YS forbereder nå de 

to neste bevisstgjøringskursene. •
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Hovedtema for Forskningsdagene 2007 

har vært polaråret, med globalisering som 

deltema. Men arrangørene har fritt kunnet 

velge innfallsvinkel til dette tema. Samtidig 

understrekes det at Forskningsdagene er til 

for alle fagmiljøer, og at det er opp til hver 

enkelt institusjon å bruke festivalens tema 

eller ikke. 

Rundt 70 arrangement ble avholdt i eller 

med bibliotek, og de fl este av disse var i fol-

kebibliotek. Tema spente fra ”Kunnskaps-

basert forvaltning av Vansjø” til ”Th orstein 

Veblen - en veiviser til en bedre verden?”, 

men også med arrangement der hovedtema 

ble fokusert, sydpolekspedisjoner, isbjørner, 

eller med foredrag av Tor Bomann-Larsen 

om polarhelter.

Det siste foregikk i Drammensbiblio-

teket og hadde tittelen ”Vitenskapsmenn 

på vikingtokt”. Også Longyearbyen fol-

kebibliotek grep – naturlig nok - fatt i det 

polare temaet med sitt foredrag ”Tigu-su 

- på isf lak mot Nordpolen”, om russisk 

forskning i nordområdene, ved marinbiolog 

Salve Dahle. Ullensaker bibliotek på Jess-

heim hadde et lysbildeforedraget ”På tur i 

villmarka” med Trond Strømdahl, fra hans 

og Lars Monsens tur i Alaska og deres første 

ekspedisjon, Norge på langs.

Vi har spurt en del bibliotek om erfa-

ringene de hadde med arrangement under 

Forskningsdagene 2007. Og resultatet er 

nesten entydig: Dette er meningsfylt, nyttig 

og bør følges opp av mange bibliotek. Det 

koster riktignok noe arbeid og penger, men 

det må kanskje regnes som kjernevirksom-

het i biblioteket? I år har i alle fall ABM-ut-

vikling bidratt med økonomi til mange av 

arrangementene

Isbjørn på Majorstua
M ajor s t u a  er 

ikke det mest 

p o l a r e  s t r ø k 

man kan tenke 

seg, men Deich-

man-filialen så 

de store linjene 

Forskningsdager i bibliotekene! 
Forskningsdagene ble i år arrangert for 13. gang. Siste uka i 
september ble spennende forskning og nyttig kunnskap presen-
tert for folk fl est over hele landet. Det var hundrevis av gratis 
arrangement ved universitet, høgskoler, forskningsinstitutt, 
museer og – ikke minst – i bibliotek. 

og satset på foredraget ”Når Nordpolen 

smelter? hett for isbjørnen - om klimaend-

ringer og eff ekter på naturen”, av Maren A. 

Esmark fra WWF-Norway. Etterpå var det 

samtale om klimaendringene og eff ekter 

på naturen, med fokus på hvordan det vil 

gå med isbjørnen. Foredraget var beregnet 

på ungdom og voksne. 

- Vi syntes det var viktig å fokusere på 

ungdom. Det kom en 9. klasse sammen med 

lærer, i tillegg til fi re 4 voksne. De var ikke 

vanlige brukere, men folk som var spesielt 

interessert i tema, forteller Anne Lindahl og 

Siri Brødholt fra biblioteket, som har deltatt 

i Forskningsdagene de siste sju årene. – I 

tillegg til arrangementet, har vi bokutstil-

linger og veggaviser om forskning og klima 

i hele biblioteket. I og med at det er mye 

materiell som lages til Forskningsdagene, 

blir det iøynefallende. Vi ser at utlånet av 

denne litteraturen øker når den dras fram 

på denne måten. Vi har også quiz for barn 

og ungdom, legger de to bibliotekarene til. 

Sydpolekspedisjon i Drøbak
Frogn bibliotek i Drøbak prøvde å tenke lo-

kalt da de i år for første gang syntes de hadde 

mulighet til å være med 

på Forskningsdagene. 

- Vi gikk til nabo-

kommunen Nesodden 

og henvendte oss ti l 

Cato Zahl Pedersen. 

Han tok utgangspunkt 

i sin sydpolekspedisjon 

og snakket om at ”Be-

grensninger kun fi nnes 

i eget hode - mulighetene likeså”. Det ga 

god oppslutning. Vi hadde satt fram 39 

stoler og 33 ble opptatt. Flere av tilhørerne 

var ikke blant våre faste brukere, forteller 

Ellen Grete Stranger fra Frogn bibliotek, 

som i likhet med publikum var veldig godt 

fornøyd med både innhold og framføring: 

- Innholdet henvendte seg ikke bare til ek-

spedisjonsinteresserte, men også til helse-

arbeidere og handikappede. Tolketjenesten 

for døve var også til stede og tolket for en 

døv tilhører, sier Stranger, som allerede nå 

signaliserer lyst til å la Frogn bibliotek være 

med neste år også. 

Russisk i Kirkenes

Sør–Varanger bibliotek fi kk besøk til Kirke-

nes av fi re store forfattere i løpet av ett døgn 

siste uka i september. De deltok aktivt i årets 

Forskningsdager og tilbød først publikum 

foredraget ”Hvordan blir hverdagen i Norge 

i 2050? Hva betyr de globale trender vi nå 

ser og vil det meste bli snudd på hode?” med 

forfatteren Eirik Newth. Dagen etter fi kk de 

besøk av barnebokforfatter Jelena Kozlova 

fra republikken Komi, som del av litteratur-

festivalen Ordkalotten. Hun fortalte fra sin 

bok ”De magiske brillene”. Hun skriver på 

språket komi, men alle hennes bøker er over-

satt til russisk. Etter dette kom den ukrainske 

forfatteren Andrej Kurkov for å snakke om 

sitt forfatterskap, med hovedvekt på boken 

”Døden og pingvinen”. Det er hans debutbok, 

oversatt til norsk og 20 andre språk. 

- De siste forfatterne snakker russisk, men 

det hele ble oversatt til norsk, forteller biblio-

teksjef Hildur Eikås, som følte seg beæret over 

over å få alle disse fl otte forfatterne på besøk. 

Noe av opplegget ble diskutert på i et tverr-

faglig team i kommunen allerede for halvannet 

år siden. Eirik Newth ble valgt på grunn av det 

overordnede tema under Forskningsdagene, 

om globale endringer på kloden. De rus-

siske forfatterne ble valgt ut i samarbeid med 

Tromsøs Inter-

nasjonale Lit-

teraturfestival 

- Ordkalotten. 

Sør - Varanger 

var valgt ut til å 

være årets dis-

triksprofi l for Ordkalotten, og det var biblio-

teket som hadde alle arrangementene. Dette 

var et tilbud i utgangspunktet uavhengig av 

Forskningsdagene, men da arrangementene 

ble satt opp i samme uke, fi kk vi en forsterket 

TEKST  • Erling Bergan
FOTO   • Arrangørene, m.fl .
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markedsføringseff ekt på Forskningsdagenes 

nettside og i våre annonseringer, sier Eikås, 

som er meget fornøyd med oppslutningen om 

arrangementene.

- Vi er meget fornøyd med stort sett alt. 

Totalt deltok ca 363 personer på arrange-

mentene. En stor del var skoleelever og læ-

rerne deres. Vi hadde 55 voksne tilhørere da 

de russiske forfatterne var her om kvelden. 

De fl este var opprinnelig russiske, enten 

fastbeboere eller sjømenn i landligge, men 

det var også russere som reiste over grensen 

til Norge for å være med på arrangementet. 

Bokstavelig talt grenseløse arrangement, 

sier en svært fornøyd Hildur Eikås, som 

synes det er viktig for biblioteket å være 

med på Forskningsdagene. 

- Men da er det viktig at også andre in-

stanser i kommunen involverer seg. Det er 

ganske så arbeidskrevende, og det kan lett 

bli at biblioteket blir den institusjon som 

skal gjøre alt, eller blir sittende med det 

hele. Tverfaglig planlegging og oppfølging 

er viktig. 

Spennende lokale tema i Vadsø 
Også Vadsø bibliotek tar utgangspunkt i det 

lokale, når de lar Yngve Johansen snakke 

om ”Samiske stedsnavn, historie og tro i 

Berlevåg kommune”, Jørn Henriksen om 

”Mangeromstuftene på Finnmarkskysten” 

og Steinar Wikan om å ”Leve med bjørn” i 

Pasvik og Finnmark ellers. 

- Vi holder oss til lokale saker i Finn-

mark, og gjerne aktuelle saker knyttet til 

Forskningsdagenes tema. Vi hadde rundt 30 

personer på våre tre arrangement, og synes 

det er bra. Møterommet vårt var fullt og vel 

så det. Folk var interesserte, hadde spørsmål 

og kommentarer, sier Vadsø biblioteks Ester 

Niemi Rystrøm, som merket seg at mange 

av tilhørerne var nye for de ansatte. 

Lokal forsker i Gjerstad
Ved Gjerstad folkebiblio-

tek satset de på Ingeborg 

Fløystad, ”gjerstadjenta 

som ble forsker”. Hun 

fortalte om sitt bidrag til 

det ferske tredje bindet 

av Agders Historie, som 

handler om bønder, by-

vekst og borgere i tiden 

fra 1641 til 1723. Arrangementet trakk 28 

personer, som både lyttet og deltok i samtale 

etterpå. I fj or deltok de i Forskningsdagene 

for første gang, og hadde da 50 tilhørere 

da matematikeren Otto B. Bekken holdt 

foredrag om Nils Henrik Abel, som vokste 

opp i Gjerstad. 

- Vi har tenkt å delta på Forskningsda-

gene årlig. Det holder kanskje med dette 

ene arrangementet i året, med foredrag på 

vitenskapelig nivå, for et enmannsbetjent 

bibliotek i en kommune med 2.500 inn-

byggere, sier biblioteksjef Kari Borgen. De 

hadde utstilling av bøker og tidsskrifter 

med artikler av forfatteren, den lokale 

bokhandleren stilte med bøker for salg og 

medlemmer av Søndeled Musikkorps frem-

førte musikk som var skrevet til korpset på 

Egelands verk på 1800-tallet. – Vi hadde 

lagt arrangementet til Holmen gård, og 

dette var både stemningsfullt og praktisk, 

legger Borgen til. 

Verdens verste skitur på Sula

Sula bibliotek satsa på hovedtema, og lyktes 

godt med det. - Vi er så heldige å ha en ekte 

polfarer i nabokommunen Ålesund, fortel-

ler biblioteksjef Elisabeth Flåskjer Kjerstad. 

Og dermed kunne 120 personer oppleve 

Torry Larsens beretning om ”Verdens ver-

ste skitur”, den første vellykkede kryssing 

av Polhavet uten etterforsyninger. Arrange-

mentet var på dagtid, med niendeklassinger 

spesielt invitert. 

- Skoleelevene stilte mange spørsmål, 

og vi snakka også en del om dette med 

klimaendringene. Det var spesielt for dem 

å komme så nær en levende polfarer, sier 

Kjerstad. 

Hun forteller at det har vært en opp-

glødd gjeng ansatte som har forberedt og 

gjennomført det hele: - Vi har en god  del 

litteratur om polarliv og arktiske strøk, 

og vi lagde en litt større utstilling av disse 

og pynta det opp med anorakk, ryggsekk, 

gammelt fotoapparat og skistaver for å få litt 

blikkfang. Vi hadde også planer om å låne 

en utstoppa isbjørn for anledninga, men det 

var ikke så lett å få til, vedgår hun. 

Sula bibliotek har bare én gang tidligere 

markert Forskningsdagene. Da hadde de et 

opplegg for barn, med stjernetelt i bibliote-

ket. – Ungene snakker om dette ennå, selv 

om det er mange år siden, sier biblioteksje-

fen, som ikke er i tvil om at de burde satse 

på fl ere slike arrangement. For dette gjør at 

det kommer fl ere innom dørene for første 

gang, og det gir positiv omtale. 

Blekkulf i Lørenskog
Lørenskog bibliotek fi kk besøk av Bente 

Roestad, opphavskvinnen og forfatteren 

av Blekkulf. Her fi kk barna ta vannprøver, 

både av badevann i kommunen og av drik-

kevannet på biblioteket. I tillegg viste de 

dukketeateret ”Blekkulf og den mystiske 

fl askeposten”. 

- Vi hadde 70 på besøk, og det er vi 

veldig fornøyd med på en lørdag når solen 

skinner, forteller Heidi Andreassen ved 

biblioteket. Og hun var fornøyd med foku-

set på miljøvern: - Dette ble formidlet på 

en fengende måte, med musikk, dans og 

spennende historier. Jeg tror det hadde både 

underholdnings- og nytteverdi for store og 

små, sier Andreassen, som synes biblioteket 

burde ha mange arrangement.

Forskningslab på Lillehammer
Lærere og elever ved Lillehammer videregå-

ende skole holdt ”Forskningslab for barn” 

i Lillehammer bibliotek. De gjorde om 

biblioteket til et forskningslaboratorium 

hvor de store viser de små. 

- Vi har tidligere hatt foredrag fra høg-

skolen. Denne gangen valgte vi en vinkling 

om at realfag er spennende og gøy, noe barn 

skal få lyst til å studere senere, forteller 

Siri Wigemyr ved Lillehammer bibliotek. 

Med sideblikk til polaråret og miljøspørs-

mål, lagde de ”smakslaboratorium” der 

de tilsatte konditorfarge til vanlige ting 

som appelsinjuice og eplejuice, og kalte 

det ”smeltet polaris”, ”sur nedbør” o.l.. Det 

vitenskapelige eksperimentet gikk ut på å 

gjette smaker kun ved hjelp av smakssans, 

når synet bedrar. En liten natursti var også 

populær. 

 - Dette var veldig artig. Interessant 

�
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og nyttig. Barn og voksne er ivrige og be-

geistret for slike arrangement. Og begge 

lokalavisene hadde omtale, forteller Wige-

myr, som legger til: - Publikum får inntrykk 

av at biblioteket er dynamisk, at det ikke 

bare står der. Ungene får se at biblioteket 

er et kult sted. Her skjer det noe uventet! 

Eksperimenter og show! Forskningsdagene 

viser at vitenskap er gøy, og det er positivt. 

Vi kommer helt sikkert til å gjøre noe under 

Forskningsdagene neste år også. 

Teltliv i Tromsø

Tromsø bibliotek deltok for tredje gang i 

Forskningsdagene, og hadde stand i fors-

kningsteltet på Strandtorget, der de demon-

strerte sine digitale tjenester Websøk og 

MappaMi. De hadde også en konkurranse 

med søk i mediebasen. - Forskningsteltet 

er en viktig arena å være tilstede på, en fi n 

mulighet til å få markedsført bibliotekets 

tjenester og en god måte samarbeide med 

andre institusjoner på, forteller bibliotek-

faglig leder Synnøve Baustad. 3500 tromsø-

væringer var innom teltet på lørdagen. 

Dagen etter presenterte biblioteket i 

samarbeid med universitetet og Samisk 

høgskole tre foredrag på undervisnings-

rommet på biblioteket. Temaene spente 

fra ”Reindrift i et klima under endring”, 

via ”Høystemt lyrikk for bøller: OL-arran-

gementet i Antikken”, til ” Tromsø - Bergen 

- Wien, september 1874: En polarekspedi-

sjon feires på veien hjem”. 

- Tidligere har sånne foredrag vært lagt 

til universitetet eller høgskolen, men i et 

forsøk på å nå et større publikum ønsket 

institusjonene i år å legge dem til folke-

biblioteket. Men dessverre kom det bare 

5-6 tilhørere på hvert foredrag, forteller 

Baustad. 

Under hele Forskningsdagene har 

biblioteket hatt utstilt 150 tegninger fra 

konkurransen ”Tegn en forsker”. Påtrop-

pende ordfører Arild Hausberg overrakte 

premier til vinnerne, og Jon Kristian Gaare 

Blix, kjent fra barneTV-serien ”Midt i 

planeten” underholdt de ca. 80 fremmøtte 

barna med en forrykende forestilling med 

eksperimenter.

Mattradisjoner i Brønnøy
Brønnøy bibliotek prøver hvert år å få til 

arrangement under Forskningsdagene, men 

sliter med å få budsjettmidler. I år fi kk vi de, 

som mange av de andre bibliotekene, midler 

fra ABM-utvikling. De valgte matkultur 

som tema, bl.a.. fordi Høgskolen i Nesna 

og Bioforsk Nord Tjøtta nå er i gang med 

det tredje studiet i dette faget. 82 år gamle 

Astri Riddervold, kjemiker og etnolog, 

holdt foredraget ”Norske mattradisjoner 

- Vårherre, ølet og drammen”. 

-Vi gjorde en avtale med Th on Hotel 

Brønnøysund, som sponset møtelokale og 

råvarer. Det nystartede kokkelauget sa seg 

villig til å lage mat, uten betaling. Og vi ble 

enige med hotellet om at arrangementet 

skulle være gratis, forteller biblioteksjef 

Aasa Storlien. 

Det kom 30 personer, og tilbakemeldin-

gene var gode. 

- Publikum syntes foredragene var in-

teressante, maten var kjempegod og alt var 

fantastisk og artig. Folk var positivt over-

rasket. Bedre kan det ikke bli, sier Storlien 

begeistret. Hun synes bibliotekene burde 

delta i Forskningsdagene hvert år.

- Det er en fl ott måte å markere seg 

som kunnskaps- og forskningsinstitusjon 

på. Spesielt overfor barn og ungdom, for 

å vise skolene,lærerne og foreldrene hva 

vi står for. 

Lokal forurensning i Moss
Moss bibliotek valgte ”Kunnskapsbasert for-

valtning av Vansjø” som tema for markering 

av Forskningsdagene 2007. 

- Forurensning av Vansjø er et hett tema 

i Mosseregionen. Til tider er det fullt av 

blågrønne alger og med forbud mot bading i 

deler av vannet, som i tillegg er drikkevann 

for mange, kan Lillian Salomonsen ved Moss 

bibliotek fortelle. De samarbeidet med Vann-

områdeutvalget Morsa, kommunens miljø-

vernsjef, og Sølve Marie Tegner Stenmark, 

biolog og lektor ved Malakoff  videregående 

skole i Moss. Hun har laget en utstilling om 

Vansjø beregnet på barn og unge, og lånte ut 

mikroskop hvor det er mulig å se på mikro-

organismene i Vansjø. Hennes utstilling ble 

stående noen uker. I tillegg fi kk biblioteket 

professor Tom Andersen som foredragshol-

der på temakveld om Vansjø. 

- Vi er veldig fornøyd. Forskningsdagene 

ble høytidelig åpnet av fylkesmann Anne 

Enger (tidligere Lahnstein).Det var ca 30 på 

åpningen og ca 60 som deltok på temakvel-

den. Mange av disse hadde nok ikke vært på 

biblioteket tidligere. Det er første gang Moss 

bibliotek har markert Forskningsdagene og 

det blir absolutt ikke den siste. Publikum og 

samarbeidspartnere ønsker at vi fortsetter 

å fokusere på Vansjøproblematikken, sier 

Salomonsen, som synes biblioteket er en 

utmerket arena for slike arrangement, fordi 

det er lett å kombinere med utstillinger. 

Klimaendringer i Skedsmo 
Ved Skedsmo bibliotek på Strømmen hadde 

Stine Rybråten fra Cicero foredraget ”Klima-

endringer i Norge”. De valgte tema etter å ha 

sett liste over tilgjengelige foredragsholdere 

fra sekretariatet for Polaråret. 

- Det har vært lite fokus på hvilke tilpas-

ninger mennesker kan foreta seg til klima-

endringene vi kan vente oss. Derfor ønsket 

vi et populærvitenskaplig foredrag om dette, 

forteller Jon Gjøystdal ved Skedsmo bibliotek. 

Med 25 besøkende var de godt fornøyd med 

arrangementet. Og dette er ikke første gang 

biblioteket markerer Forskningsdagene. 

- Men vi kan ikke ha fl ere arrangement 

enn det vi har nå, det har vi ikke kapasi-

tet til hvis kvaliteten skal være god, sier 

Gjøystdal. •
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I Nasjonalbibliotekets tidsskrift NB21 

mener assisterende nasjonalbibliotekar at 

bibliotekene som fysisk struktur er i ferd 

med å tømmes for sine primæroppgaver, 

noe som fører til at de søker nye oppgaver 

for sin eksistens, for å ”sikre bibliotekaren 

et sted å være”. Bibliotekene står i fare for 

å bli en blanding av et minikulturhus og 

et sted å være, hevder han, og det er ikke 

ment positivt..

Hvor feil kan man ta, spurte jeg meg selv 

under IFLA-kongressen i Durban i august 

i år. Den nevnte artikkelen kom meg i hu, 

ettersom jeg hørte ulike foredrag med erfa-

ringer om bibliotektjenester til minoriteter 

og om bibliotekvirksomhet i Afrika, og 

møtte landsbybiblioteket i et distrikt med 

stor analfabetisme og en befolkning der 80 

% er berørt av HIV/AIDS. Min konklusjon 

er at det bare er i et rikt vestlig land at slik 

arroganse og nærsynthet kan doseres, der 

Med fjernsynets inntreden spådde man radioens død. Med internett 
spådde man avisdøden. Og med informasjonsoverfl odsamfunnet liker 
noen å spå bibliotekenes død. Alle spådommer er like gale. 

Kondomer, grønnsaker og bøker 
i Mpumalanga folkebibliotek

man tror at alle sitter hjemme og googler og 

får opplevelser gjennom ”You Tube” og ”My 

Space”. Dette mens man i deler av verden 

knapt har pålitelig strømforsyning eller må 

bruke en årslønn for å skaff e seg en PC.

Reddet av ukjent bibliotekar
Det er sjelden at et innledningsforedrag 

på en IFLA-kongress gjør slikt inntrykk 

som det gjorde i Durban. Den tidligere 

hvite borgerrettsforkjemperen, dommer 

Albie Sachs, en av fedrene til Sør-Afri-

kas grunnlov, fortalte om kampen mot 

apartheid, hvordan han ble fengslet uten 

dom, hvordan han holdt på å bli ”gal” i en 

liten celle uten tilgang til noe lesestoff  og 

hvordan han mener å ha reddet livet fordi 

han til slutt fi kk tillatelse til å sende en 

fengselsbetjent til det lokale bibliotek med 

en liste med bøker som ble skaff et og som 

ga han troen på livet tilbake. En ukjent 

bibliotekar har gjort den store forskjellen i 

mitt liv, sa han.

Han måtte i 1966 fl ykte fra Sør-Afrika, 

bodde og arbeidet mange år i England, der-

nest i Mosambik som professor i jus. Her ble 

han innhentet av sikkerhetsagenter fra Sør-

Afrika som plasserte en bombe i bilen hans. 

Han overlevde, men ble blind på et øye og 

mistet en arm. I 1990 vendte han tilbake til 

Sør-Afrika og ble i 1994 av Nelson Mandela 

utnevnt til dommer. Han har som ”takk” for 

hva biblioteket har betydd for ham, sørget 

for at Sør-Afrikas Constitutional Court 

har bygget opp Afrikas mest betydelige 

juridiske bibliotek, som står til disposisjon 

for alle land. 

Samfunnsinformasjon
Forståelse for hva et lite beskjedent 

bibliotek kan bety for menneskers livs-

situasjon fi kk jeg også i 1994 da jeg var i 

Botswana for å snakke om UNESCO/IFLAs 

folkebibliotekmanifest. I den forbindelse 

fi kk jeg se et kombinert landsbybibliotek 

og skolebibliotek - det eneste rommet i 

landsbyen med elektrisk lys - der voksne 

kvinner fi kk lære å lese og skrive sammen 

med barna. Noen var blitt såpass fl inke at 

de hadde lært å skrive søknader om støtte 

for å lage en kyllingfarm. De kunne tjene 

TEKST • Sissel Nilsen
FOTO  • Asborg Stenstad
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egne penger. Det er sjelden jeg har sett lyk-

keligere kvinner.

Da jeg besøkte et landsbybibliotek noen 

mil nord for Durban i år, trodde jeg kanskje 

at denne tiden var forbi. Men slik er det 

ikke. Mpumalanga folkebiblioteks avdeling 

i Hammarsdale ble åpnet i 2001 og har 

måttet jobbe hardt for å få befolkningen til 

å innse at dette tilbudet er åpent og ment å 

tjene alle som bor i distriktet.

Innfallsvinklene for å oppnå dette er 

mange. I 2004 startet de et hageprosjekt der 

20 kvinner laget en gruppe som skulle være 

ansvarlig for å dyrke grønnsaker på mar-

kene rundt biblioteket og lære opp andre 

til å dyrke sine egne grønnsaker. Det er salg 

av grønnsaker utenfor biblioteket en dag i 

uken, og dette lokker folk - som verken kan 

lese eller skrive - til å komme til biblioteket 

og ta med seg barna. Barn er etter hvert blitt 

fl ittige bibliotekbrukere, for her, som mange 

steder i utviklingsland, må bibliotekene i 

en startfase først og fremst satse på et godt 

tilbud til barn og unge.

Men ettersom arbeidsløsheten er stor, 

satser man også på at alle kan komme til 

biblioteket og få hjelp til å søke på jobber, til 

å benytte bibliotekets kopi- og faksmaskiner 

og til å bruke internett til å få informasjon. 

De inviterer også skoleklasser fra 8.- 12. 

klassetrinn til biblioteket for å bli informert 

om karrieremuligheter både gjennom fore-

drag og informasjonsmateriell. 

80 % berørt av HIV/AIDS
Biblioteket ser det som en stor oppgave 

å spre informasjon om HIV/AIDS ettersom 

80 % av befolkningen er berørt av dette. For 

en nordboer er det ganske overraskende at 

det første en ser når en går inn i bibliote-

ket, er en eske på skranken med påskriften 

”Condoms”.  Inne i biblioteket fi nner en 

både skriftlig opplysningsmateriell og gratis 

kondomer. Folkebiblioteket har virkelig en 

funksjon både som et viktig sted å være 

og som informasjonsformidler i denne 

landsbyen.

”Adopt a child” er navnet på enda et pro-

sjekt som dette biblioteket har satt i gang. 

Gjennom sitt arbeid med barn og samarbeid 

med alle de 27 skolene i distriktet, har de 

sett at mange begavede jenter ikke har mu-

ligheter til videre utdanning etter grunn-

skolen. Biblioteket hjelper hvert år til å fi nne 

”adoptivforeldre” for noen barn, vesentlig 

jenter ble vi fortalt. Disse ”foreldrene” påtar 

seg å betale skolepenger for at barnet skal få 

gå på ”high school” i tre år. Det er skolene 

som formidler barnets navn til biblioteket 

som så fungerer som en ”mellommann”. Så 

vidt jeg oppfattet var det snakk om 1000 

Rand pr. år pr. barn, dvs. 900 norske kroner 

– for oss et latterlig lite beløp, men her får 

altså et slikt beløp stor betydning.

Biblioteket prøver også gjennom et 

prosjekt som dreier seg om lokale tradi-

sjoner og kultur å åpne biblioteket for alle 

- analfabeter så vel som lesekyndige, lærere 

og tradisjonelle ledere. De legger vekt på 

betydningen av å utveksle erfaringer om 

hvordan man kan ta vare på de lokale kul-

turelle verdier og tradisjoner. 

Barn leser for barn
Fra en annen landsby, Tzaaneen, hørte 

vi også om et annet vellykket prosjekt kalt 

”paired reading.”. På landsbygda i Afrika 

er ikke alle foreldre lesekyndige, og det 

Mpumalanga folkebibliotek ser det som en stor oppgave å informere om HIV/AIDS, ettersom 80 % av befolkningen er berørt av dette. Og dermed havner kondomene 
på skranken. Folkebiblioteket har virkelig en funksjon både som et viktig sted å være og som informasjonsformidler i denne landsbyen, skriver Sissel Nilsen.

�
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er heller ingen tradisjon for at man 

leser for barna. Lesing har vært ens-

betydende med skole og lærebøker. 

Mangel på billedbøker og barnebøker 

har ikke hjulpet på denne situasjonen. 

For å oppøve barnas evne til å lese og 

forstå hva de leser, startet Tzaneen 

folkebibliotek et prosjekt der barna 

i Merensky High School regelmessig 

leser for de mindre barna i Inzana 

Farm School med 36 elever. Biblio-

teket skaff er bøker bl.a. gjennom et 

nasjonalt prosjekt de har i Sør-Afrika, 

Biblionef, og fra Rotary. Dette er blitt 

et meget vellykket prosjekt, og de store 

barna står i kø for å lese for de mindre. 

Ofte er dette de første billedbøkene og 

skjønnlitteratur de store elevene noen 

gang har lest. 

Det snakkes fire offisielle språk 

i dette området, og det fi nnes bøker 

på alle språkene. Ofte har disse sko-

leelevene en bakgrunn som ikke opp-

muntrer til læring og lesing, men dette 

prosjektet har ført til at de største får 

mer selvtillit, leser mer og tilegner 

seg kunnskap lettere, og de minste 

låner med seg bøker hjem og leser for 

mindre søsken og for foreldre som 

ikke kan lese.

Folkebibliotekene i Sør-Afrika står 

foran en formidabel oppgave, og de 

skal oppgraderes. Regjeringen bevilget 

i 2006 en milliard rand både til media 

og for å lære opp personalet i bibliote-

kene slik at de i de kommende år skal 

bli i stand til å bidra til at befolkningen 

får nødvendig informasjonskompe-

tanse.  •

Ressurser:
Jager, K. de  & Nassimbeni, 

M. (2007). Information li-
teracy in practice: Engaging 
public library workers in 
rural South Africa. [Den 

Haag]: IFLA. Lokalisert 

13. september 2007 på Ver-

densveven: http://www.ifl a.

org/IV/ifl a73/papers/128-

deJager_Nassimbeni-en.pdf

Nel, C.J. (2007) . Paired 
reading: Encouraging read-
ing for pleasure at farm 
school through peer tuto-
ring in the Greater Tzaneen 
area. [Den Haag]: IFLA. 

Lokalisert 13.september 

på Verdensveven: http://

www.ifl a.org/IV/ifl a73/pa-

pers/128-Nel-en.pdf

*

*

Kvinner i grønnsak-
bedet ved biblioteket 
i Mpumalanga: Ha-
geprosjektet trekker 
analfabeter, som tar 
med barna sine, som 
dermed blir lesere...

Folkebiblioteket i 
Mpumalanga åpnet 
i 2001, og har måt-
tet jobbe hardt for å 
tiltrekke seg folk i 
distriktet.

Kondomer og HIV/
AIDS-informasjon i 
Mpumalanga folke-
bibliotek

Fra den nye fløyen 
i Pietermar itzburg 
folkebibliotek.

Botswanas store for-
fatter Bessie Head er 
født i Pietermaritz-
burg. Fasaden på det 
lokale folkebibliote-
ket vitner om det.

�
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Debatt

Redaktør Erling Bergan kan ha rett i at ABM-media sikkert kunne 

gjort mer for å sikre at Mari Toft fortsatte som redaktør i Bok 

og Bibliotek. 

Men Bergan forsøker seg også på en konspirasjonsteori når 

han antyder at det kanskje var ”noen som ønsket at nettopp dette 

skulle skje?” Det er mulig at dette har sin bakgrunn i det Toft sier 

selv i intervjuet i samme nummer om at ingen har blandet seg 

inn i det redaksjonelle, men at ”du kan sette mange håndjern og 

fotjern på en redaktør på andre måter”. 

Derfor er det all grunn til å gjenta, nok en gang, at Toft har 

gjort en fi n innsats med Bok og bibliotek, og igjen beklage at hun 

har valgt å slutte. De to utgavene som Toft laget viste friske tegn 

til fornyelse og ble godt mottatt av leserne.

Vi innrømmer imidlertid gjerne at det har tatt tid å fi nne 

gode administrative løsninger på økonomistyring, arbeidsdeling, 

informasjonsfl yt, IT-løsninger, revisjon, pensjonsordninger, m.v. 

Selv i et lite selskap er det mange brikker som skal på plass, og 

dette har krevet ledelse, - og en god porsjon tålmodighet.

Det er ikke mulig å gå inn i en diskusjon om alt dette, men 

når Toft hevder at daglig leder og styreleder fritt kunne bruke av 

”hennes budsjett”, bør det sies at dette handler om felles driftsut-

gifter og at ingen har forsynt seg verken med fete opsjoner - eller 

fete honorarer slik det antydes.

Til siste styremøte før sommeren var det foretatt en gjen-

nomgang av selskapets rutiner med klarere grenseoppganger og 

arbeidsfordeling mellom redaktører og daglig ledelse. Redaktøre-

nes faste møterett i styret var på 

plass, og hensikten var nettopp 

å gi det Toft etterlyste:  mest 

mulig ansvar til redaktørene 

og begrense fellestjenestene og 

ledelse til et minimum.

Til møtet kom derimot Toft 

med en annen og mer dramatisk 

løsning: Tofts eget fi rma, ”Fritt 

og vilt”,  ville overta bladet med 

produksjon og redaksjon til en 

samlet pris. Styret hadde ikke 

noe valg. Forslaget kunne ikke 

aksepteres der og da, og det ville 

eventuelt kreve ryggdekning fra 

så vel eiere som fra ABM-utvik-

ling. Vi synes at Toft, som selv 

har gitt så mange detaljer, godt 

kunne nevnt dette. Hun sto gan-

ske kompromissløs på sitt eget 

forslag, - dette bidro nok til en 

dramatisk avgang, som ikke er 

daglig kost i bibliotekkretser.

Styret i ABM-media bekla-

ger oppstyret og lover at det 

fortsatt jobbes hardt med å 

lage gode publikasjoner for hele 

ABM-feltet!

Øivind Frisvold

Styreleder i ABM-media

Bråk og bibliotek

Mar i Toft , alias Syphilia 
Morgenstierne, sluttet som 
redaktør i Bok og bibliotek 
etter bare seks måneder, 
i protest mot måten eier-
selskapet ABM-Media AS ble 
drevet på. I forrige nummer 
av Bibliotekaren fikk hun 
utdype avgangen i et lengre 
intervju, og redaktør Erling 
Bergan skrev kommentaren 
”Nå må styret i ABM-Media 
ta tak i problemene”.
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Statsbudsjett med få lyspunkt
TEKST  • Erling Bergan

Mer til Nasjonalbiblioteket
I statsbudsjettet for 2008 foreslår Regjeringa at Nasjonalbiblioteket skal få en øk-

ning på 33 millioner kroner. 

Av dette er 11,8 millioner kroner knyttet til overføring av Filmarkivet fra Norsk 

fi lminstitutt til Nasjonalbiblioteket fra 1. januar 2008. Nasjonalbiblioteket tar i 

forbindelse med dette over 12 årsverk fra Filminstituttet. Nasjonalbiblioteket skal 

blant annet ha ansvaret for alt fysisk fi lmhistorisk materiale, elektroniske baser med 

metadata og magasinlokalene på Jar og Ensjø. Nasjonalbiblioteket skal også restau-

rere og digitalisere fi lmmateriale. I budsjettforslaget er det lagt inn en økning på 1 

million kroner for å styrke arbeidet med å restaurere fi lm i Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket har overordna ansvar for å gjennomføre feiringa av at det i 

2008 er 200 år siden Wergeland ble født og at det i 2009 er 150 år siden Hamsun ble 

født. Forslag til bevilgning for Nasjonalbiblioteket i 2008 omfatter 6,1 millioner kro-

ner til gjennomføring av Wergeland-jubileet og forberedelse av Hamsunjubiléet.

De økte midlene til Nasjonalbiblioteket omfatter også tre millioner kroner til 

nye magasinlokaler.

To nye fengselsbibliotek
Regjeringa øker tilskuddet til bibliotektjeneste i fengsel med 4,2 millioner kroner. 

Tilskuddet gir rom for å åpne nye fengselsbibliotek i 2008, og sikrer drifta ved 

eksisterende bibliotek, heter det fra Kultur- og kirkedepartementet i forbindelse 

med forslaget til nytt statsbudsjett.

Bibliotektjeneste i fengsel er del av arbeidet med rehabilitering av domfelte, og 

soningsfanger låner langt fl ere bøker enn folk fl est. Det er i dag 21 fengselsbibliotek 

som er eller i løpet av kort tid vil være i ordinær drift. Dette dekker i 2007 vel 72 

prosent av soningsplassene.

Kultur- og kirkedepartementet melder at de ønsker å fortsette arbeidet med 

en generell opptrapping av tjenesten med sikte på full dekning. I løpet av 2008 

blir det oppretta fengselsbibliotek ved enda to fengsler. Departementet foreslår en 

økning av tilskuddet til bibliotektjeneste i fengsel med i alt 2,4 millioner kroner, 

til nær 12,7 millioner kroner i 2008. Regjeringa har også satt i verk tiltak for å øke 

soningskapasiteten i fengslene. Dette gir økt behov for fengselsbibliotek. Derfor 

overfører Justisdepartementet 1,8 millioner kroner til Kultur- og kirkedepartemen-

tet. Justisdepartementet holder lokaler og inventar for tjenesten, mens Kultur- og 

kirkedepartementet dekker utgifter til lønn og media.

Senter for bibliografi er
Nasjonalbiblioteket planlegger ”å utvikle 

et senter for produksjon av bibliografi er”, 

heter det i Kulturdepartementets budsjett-

forslag for 2008. De skal også ”utarbeide 

plan for tilgjengelige og brukervennlige pu-

blikumstilbud, herunder program for reell 

og virtuell formidling, samt være et kom-

petansesenter for kunnskapsorganisering, 

IKT, digital bevaring og opphavsrett.”

Litt økning - 
smurt jevnt 
utover
I Kulturdepartementets budsjett-

forslag er ”Kap.326 Språk-, littera-

tur- og bibliotekformål” av spesiell 

interesse for oss. Der finnes en 

rekke små og store formål innen 

vår bransje. Og her har Giske, 

med unntak for de noe rausere 

handslagene til fengselsbibliotek og 

Det fl erspråklige bibliotek, smurt 

en beskjeden økning jevnt utover 

alle postene. Her får for eksempel 

Bibliotektjeneste i statlige helse-

institusjoner en økning fra årets 

1 790 000 kroner til 1 867 000 

neste år. Finsk bibliotektjeneste 

går opp fra 325 000 kroner til 339 

000 kroner. Bibliotektjeneste på 

Svalbard går fra årets 237 000 til 

247 000 neste år.  Kapittelfestivalen 

i Stavanger går fra 504 000 til 526 

000. Og Norsk bibliotekforening 

får økt sin statlige bevilgning fra 

208 000 til 217 000. Tilsvarende 

små økninger er det på alle postene 

i dette kapittelet. 

Er hvileskjæret 
i UH-sektoren 
egentlig over?
Årets ”hvileskjær” i bevilgnin-

gene til forskning og høyere 

utdanning er kanskje over. Men 

bare kanskje. Universitets- og 

høgskolerådet kaller det ”Et halvt 

skritt i riktig retning”. Fra YS 

gis det uttrykk for glede over 

at innsatsen på forskning øker. 

- Men nivået er fortsatt ikke 

høyt nok.  Med vår økonomiske 

velstand burde vi hevde oss høy-

ere i OECD-sammenheng, sies 

det fra BFs hovedorganisasjon. 

Norge er i dag på en jumboplass 

på forskning i Norden, og stats-

budsjettets økning er ikke nok 

til at vi avanserer på den listen.  

Det er også bekymring for det 

store vedlikeholdsetterslepet 

ved landets universiteter og at 

det ikke er satt av mer penger 

til vedlikehold av universitetene 

i statsbudsjettet. - Dette kan gå 

utover driften, sier YS. Presset 

på budsjettene til bibliotekene 

i UH-sektoren vil dermed være 

betydelig også i 2008.
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Får vi stortingsmelding?
I Kulturdepartementets forslag til statsbud-

sjett for 2008 er det ingen konkret oppfølging 

av bibliotekutredninga, verken i form av 

penger eller i form av egen stortingsmelding. 

Det heter:  

”ABM-utvikling la i september 2006 fram 

utredningen ”Bibliotekreform 2014” som 

tar til orde for en rekke endringer innenfor 

bibliotekfeltet. Utredningen peker bl.a. på 

at fylkesbibliotekene har utspilt sin tradisjo-

nelle rolle, og at de lokale folkebibliotekene 

fungerer dårlig i altfor mange kommuner. En 

fragmentert bibliotekstruktur gir store ulik-

heter når det gjelder økonomi, kompetanse, 

tjenestetilbud og utviklingsmuligheter. 138 

kommuner er uten fagutdannet biblioteksjef, 

og åpningstidene er ofte meget begrenset. På 

denne bakgrunn foreslås bl.a. en bibliotekre-

form som kan sette utvikling og et likeverdig 

bibliotektilbud for alle i sentrum. Utredningen 

ble sendt på bred høring og høringssvarene er 

gjennomgått og oppsummert av ABM-utvik-

ling. Regjeringen vil komme tilbake til den vi-

dere oppfølgingen av bibliotekutredningen. I 

budsjettforslaget for 2008 foreslås en styrking 

av innkjøpsordningene for litteratur under 

Norsk kulturråd, bibliotektjenester i fengsler 

og Det fl erspråklige bibliotek.”

Satsing på skolebibliotek?
Kunnskapsdepartementet har i sitt budsjettforslag for 2008 lagt inn en oppfølging 

av bibliotekutredninga. Det heter blant annet: ”I læreplanane under Kunnskapsløftet 

er lesedugleik tatt inn i kompetansemåla i alle fag, og i strategien Gi rom for lesing 

er det sett i verk fl eire tiltak for å betre elevanes leselyst og lesedugleik. Hausten 

2007 vil resultat fra nye internasjonale undersøkingar som vart gjennomførde i 

2006 bli lagt fram. Regjeringa vil følgje opp resultata og vil starte eit eige program 

for skolebibliotekutvikling.”

Og det heter også: ”I samarbeid med ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, 

bibliotek og museum) vil programmet for skolebibliotekutvikling bli følgt opp. 

Dette er eit program som vil bli oppretta fra 1. januar 2008. Programmet skal byg-

gje på erfaringar fra Gi rom for lesing!, Bibliotekreform 2014, bibliotekutgreiinga 

fra ABM-utvikling og kartlegginga av norske skolebibliotek som Møreforsking har 

gjennomført.”

Digital nasjonal 
kunnskapsbase?
I Kulturdepartementets forslag til 

statsbudsjett står det: ”Vi er opptatt av 

at bibliotekene skal gi et godt digitalt 

tilbud, og går inn for etablering av 

en digital nasjonal kunnskapsbase.” 

Hva dette betyr, er ikke godt å si. 

Begrepsbruken stemmer i hvert fall 

ikke overens med bibliotekutredninga. 

Men kanskje det stammer fra 2004, da 

Stortinget behandlet kulturmeldinga. 

En merknad fra Familie-, kultur- og 

administrasjonskomiteens mindretall, 

som den gang var de rødgrønne, sier: 

Komiteens medlemmer fra Arbei-

derpartiet, Sosialistisk Venstreparti 

og Senterpartiet viser til at digita-

liseringen gir nye muligheter for at 

kunnskap og informasjon kan spres til 

langt fl ere og gjøres mer tilgjengelig. 

For å bidra til dette bør det opprettes 

en digital nasjonal kunnskapsbase, et 

”leksikon” på nett som gjøres tilgjen-

gelig for skoler, institusjoner, organi-

sasjoner, bedrifter og privatpersoner. 

I informasjonssamfunnet har man 

fortsatt et stort behov for å kunne 

fi nne og benytte seg av redaksjonelt 

behandlet og kvalitetssikret informa-

sjon på sentrale tema. Disse medlem-

mer fremmer derfor følgende forslag: 

”Stortinget ber Regjeringen sørge for 

at det blir opprettet en digital nasjonal 

kunnskapsbase.”

Det er ikke klart, og kan virke noe 

tilfeldig, hvorfor dette forslaget er 

trukket fram nå. Kulturdepartementet 

sitter med en bred og solid bibliote-

kutredning, som bransjen venter på 

oppfølging av, og hvor dette tiltaket 

ikke er nevnt og ikke prioritert. Er 

dette et tegn på hvilken nonchalanse 

departementet behandler bibliotek-

spørsmål på?

Nasjonalbibliotekets rolle 
Det heter i forslaget til statsbudsjett: ”Visjo-

nen for Nasjonalbiblioteket er å utvikle seg 

til et multimedialt kunnskapssenter. Nasjo-

nalbiblioteket vil utgjøre en hovedkompo-

nent i det norske digitale biblioteket.” Hva 

Kulturdepartementet bruker som egennavn, 

hva som er virtuelle begreper og hva som er 

generelle merkelapper er ikke godt å si. Er 

”det norske digitale biblioteket” å regne som 

ABM-utviklings program ”Norsk digitalt 

bibliotek”? I så fall vil Vigdis Moe Skarstein 

få seg en ny sjef. Men så bokstavelig skal vi 

kanskje ikke ta det når Giske skriver med 

venstre hånd om bibliotekspørsmål?

Satsing på 
Det fl erspråklige 
bibliotek
Det fl erspråklige bibliotek får en 

økning på 1,2 millioner kroner i 

2008. I budsjettforslaget heter det 

at DFB ”skal være med på å sette 

bibliotekene i stand til å utvikle 

Norge til et positivt og inklude-

rende fl erkulturelt samfunn. Be-

hovet for et slikt tilbud er stadig 

økende.” bevilgningen til DFB 

kommer dermed opp i 8 millioner 

kroner. 

Satsingen kan både ses som 

en generell positiv holdning fra 

regjeringa overfor DFB, men også 

som en del av satsinga på kulturelt 

mangfold i forbindelse med Mang-

foldsåret 2008. For tiltak knyttet til 

dette feltet foreslår regjeringa en 

samlet økning på 36,2 millioner 

kroner. 

Styrking av innkjøpsordningene 
Flere av støtteordningene for produksjon og innkjøp av litteratur blir foreslått styrket 

med totalt 5 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008. 

- Innkjøpsordningene er ett av de mest vellykkede kulturpolitiske virkemidlene 

gjennom tidene. Gjennom de ulike innkjøpsordningene for litteratur blir et betydelig 

antall bøker for barn, ungdom og voksne videreformidlet gratis til utlån i folkebi-

bliotekene over hele landet. Ordningene bidrar dermed til leselyst, språkkunnskap 

og språkevne. Samtidig bidrar ordningene til at det blir gitt ut fl ere nyskrevne bøker 

på norsk, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Av de 5 nye millionene går én til den norske skjønnlitteraturen, to til oversatt 

skjønnlitteratur, én til nynorsk litteratur og én til tidsskriftene. 
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Robert Haugens spalte

Leiarartiklar i norske 
bibliotekblad under lupa - del 2
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 andre og siste del av 
artikkelen. Første del sto i forrige nummer.

TEKST •  Robert Haugen
  Rådgjevar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Politisk prosjekt
”Folkebiblioteket er et politisk redskap”, 

oppsummerer William F. Birdsall1  og pei-

kar på at denne institusjonen realiserar det 

off entlege sine målsetjingar. Dette kan ved 

første augekast tydast som at biblioteket er 

eit verkemiddel for å oppnå konkrete resul-

tat. Men off entlege målsetjingar kan også 

vere forankra og formulert som normar 

og verdiar. Studien av leiarartiklane i dei 

tre tidsskrifta syner ei sterk vektlegging av 

biblioteket si demokratiske rolle. 

Det er Bibliotekforum som er mest 

oppteken av dette emnet, og det er ikkje 

overraskande sidan foreininga sitt fremste 

prinsipp er at ytringsfridom og demokrati 

kvilar på at ”[a]llment tilgjengelige og 

offentlig baserte bibliotek-, dokumenta-

sjons- og informasjonstjenester er grunn-

leggende”.2  NBF og Frode Bakken ser 

på biblioteket som ”overordentlig viktig 

faktor for utvikling av stabile og fredelige 

samfunn”, og at ”[b]ibliotekets samfunns-

oppgave er grunnleggende”, i tillegg til å 

vere ”[s]entrale for demokratiutvikling i 

samfunnet”. Men, minner NBF om, ”bi-

blioteket er et politisk prosjekt...og ingen 

selvfølge... først og fremst er dette politiske 

prosjektet begrunnet i fordelingspolitikk...

kulturpolitikk”. Det blir også understreka 

biblioteket sitt ansvar med å ivaretake ein-

skildindividet sitt behov for kunnskap. 

Også Bibliotekaren oppfattar folkebi-

blioteka som ein vesentleg aktør i utvik-

ling av demokratiet. I samanheng med at 

Deichmanske bibliotek kom inn under 

Kultur-og Idrettsetaten i Oslo kommune 

meiner Monica Deildok at institusjonen er 

truga på elementære område. Ho trur at 

biblioteket si rolle som ”kunnskapsinstitu-

sjon, som virkemiddel i demokratiutvik-

ling og som informasjonsressursforvalter 

i en moderne storby” vil bli svekka av ei 

slik omkalfatring. Bibliotekarforbundet 

stiller også spørsmål om ABM-utvikling 

er rette overordna organ for folkebiblio-

teka, og seier at dette hopehavet som også 

inkluderar Kulturdepartementet ”fratar 

oss rollen som sentral aktør i ”kunnskaps-

samfunnet””. 

Usemja om at folkebiblioteka fremjer 

demokrati er vel ikkje så stor i festtalar, 

men som Geir Vestheim skisserer opp, 

er nyansane i synet på rolla til denne 

institusjonen til stades. Det kan sjå ut 

som NBF i større grad er oppteken av 

at folkebiblioteka skal leggje til rette for 

kritisk off entligheit og møteplass for of-

fentleg debatt, for demokrati, for danning 

og kunnskapstileigning enn eit reiskap for 

informasjonsformidling og formidlar av 

styresmaktene sin politikk. I tillegg kan 

det vere grunnlag for å hevde at biblio-

tekforeininga, i alle høve i kommentaren 

om bibliotekutgreiinga, meiner at folkebi-

blioteket er best tent med å vere forankra 

i ”livsverda med sin kulturelt og språklig 

overleverte bakgrunnskunnskap og nor-

mative tradisjon”.3  Dette kan grunngje-

vast med påstanden i ein leiarartikkel i 

Bibliotekforum om at bibliotekutgreiinga 

ikkje vil ha noko å seie utan ei brei god-

kjenning i samfunnet (brukarane og deira 

representantar). 

Ytringane i Bibliotekaren, særskilt om 

den formelle organiseringa under Kultur-

departementet, kan kanskje eit stykke på 

veg forklarast med at denne samanbin-

dinga hindrar folkebiblioteka i å vere ein 

kjerne i kunnskapssamfunnet. 

Litteraturformidlarar
Bok og Bibliotek er i samanlikning ikkje 

så (eksplisitt) oppteken av biblioteka si 

rolle. Likevel ser redaktør Chris Erichsen 

med bekymring på mandatet for biblio-

tekutgreiinga. Konkret så etterlyser han 

folkebiblioteka si rolle som litteraturfor-

midlar, ei kjerneverksemd etter Erichsen 

sitt syn. Kanskje kan ein her sjå spor etter 

dikotomien instrumentell andsynes ver-

dibasert legitimitet for folkebiblioteka, 

noko som forskarane McCabe og Vestheim 

skriv om. 

Det synest å verke som at redaktøren 

av Bok og Bibliotek leitar forgjeves i man-

datet etter dei verdiane som han meiner 

er sentrale for folkebiblioteka. I staden 

er det fullt av ”detaljerte føringer og fer-

digtygde konklusjoner”, meiner Erichsen. 

Bibliotekutgreiinga vil også få problem 

med legitimiteten etter som bibliotekarane 
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”på gulvet” ikkje har fått plass i referanse-

gruppa, held han fram. Er Erichsen av den 

oppfatning at systemverda – byråkratar 

– dominerer over livsverda – den enkelte 

arbeidstakar – i denne utgreiinga, og at 

dette vil få uheldige følgjer for oppfølginga 

av bibliotekutgreiinga? 

(Det er i september 2007 uvisst kva 

lagnad Bibliotekreform 2014 får. Den er no 

i hendene på Kulturdepartementet).   

Ulik funksjon og legitimering
 Dei tre tidsskrifta i norsk bibliotekve-

sen har ulik funksjon og legitimering for 

sin eksistens. Bibliotekaren har medlem-

mane av fagforeininga som målgruppe og 

bladet blir mykje brukt som diskusjons-

forum, informasjonstavle og møtestad. 

Den har sin plattform i felles interesse og 

mål. Brorparten av leiarartiklane handlar 

om løns-og tariff politikk, og gjenspeglar 

hovudformålet for samanslutnaden. Dette 

skil bladet til bibliotekarane, ikkje uventa, 

frå dei to andre i granskinga. Leiarartiklane 

i Bibliotekaren er i større grad konsentrert 

omkring enkeltsaker på bibliotekområdet, 

som til dømes tilsettingar ved biblioteket 

i Tromsø. 

Leiarspaltene i tidsskriftet til Norsk 

Bibliotekforening speglar meir prinsipielle, 

visjonære og generelle aspekt ved det norske 

bibliotekvesen og biblioteka. Eg har vore 

inne på understrekinga av biblioteket si 

store rolle i det norske demokratiet i desse 

leiarane, og i tillegg er merksemda retta 

mot gratisprinsippet (Frp si fjerning av 

punktet om innføring av avgift på biblio-

tekbruk i partiprogrammet 2005-2009) og 

åndsverklova. I sistnemnde seier NBF seg 

nøgd med handsaminga av denne lova, dei 

fekk i følgje Bakken gjennom mange saker 

via den endra åndsverklova. 

Bok og Bibliotek er, i tillegg til å vere vel-

signa med ein godt skrivefør og humoristisk 

redaktør, meir pragmatisk og laussluppen i 

si tilnærming enn dei andre tidsskrifta utan 

at bodskapen vert svekka - kanskje tvert i 

mot. Dette kan leiaren om arkivsektoren 

vere eit døme på der redaktøren set fokus 

på feltet sin mangel på fornying og kvinne-

deltaking. Erichsen er heller ikkje redd for å 

kritisere utgjevaren ABM-utvikling; her går 

dommen utover mangel på samarbeid mel-

lom sektorane arkiv, bibliotek og museum. 

(Det er no bestemt at ABM-utvikling skal 

omorganiserast).

Slutning
Slutninga mi etter å ha lese leiararti-

klane for 2004 og 2005 i Bok og Bibliotek, 

Bibliotekaren og Bibliotekforum er at in-

formasjonspolitikk blir direkte tematisert 

gjennom omtalar av ytringsfridom, og 

indirekte gjennom kva konsekvensar bud-

sjettkutt får for tilbodet av informasjons-

ressursar og via politiske føringar gjort på 

regjeringsnivå (lover, forskrifter). 

Opphavsretten er ikkje i så stor grad 

som ytringsfridomen tema i dei granska 

leiarane, sjølv om NBF brukar ein leiarar-

tikkel til dette emnet. Bibliotekaren tar 

ikkje for seg opphavsrett i det heile teke, 

trass i at åndsverklova vart handsama i 

2005 og har mykje å seie for biblioteka. 

Fagforbundet til bibliotekarane er i staden 

i to leiarar oppteken av biblioteklova sin 

paragraf fem om personale i folkebiblio-

tek. Bok og Bibliotek nemner opphavsrett 

berre i samband med kommentaren til 

Soria Moria-forhandlingane til den raud-

grøne regjeringa. Tidsskriftet trur ikkje 

at regjeringsskiftet medfører ro rundt 

dette vanskelege spørsmålet om retten til 

informasjon, eit tema som krinsar rundt 

kjerna av informasjonspolitikk. 

I det heile er vektlegginga i leiararti-

klane av folkebiblioteka si rolle som føre-

setnad for vedlikehald og utvikling av det 

norske demokratiet verdt å merkje seg. 

Birdsall 2001, s. 26. Han viser til Audunson 1997 og 
Bakken 1998.
http://www.norskbibliotekforening.no/index.php?c=
55&kat=Prinsipprogram
Vestheim 1997, s. 444-445.  •
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Liste over undersøkte leiarartiklar med tittel 
og publiseringsdato 

BIBLIOTEKAREN - Leiarspalta har namnet ”Lederen har ordet”. 
Der er ikkje noko anna overskrift. Undersøkte leiarartiklar er frå 
følgjande publiseringar: 

1/2004, 2/2004, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 6/2004, 7/2004, 8/2004, 
9/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004. 
1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005, 5/2005, 6/2005, 7/2005, 8/2005, 
9/2005.

BOK OG BIBLIOTEK - Leiarspalta har av og til to artiklar. Her er begge oppgitt med tittel.
Normalisering, Ledestjerne (1/2004). Flertallstyranni (2/2004). Sjefen har alltid rett (3/2004). Eksisterer 
egentlig ABM-utvikling? (4/2004). ”Funksjonelt og samfunnsmessig perspektiv” (5/2004). Ytringsfrihet 
for hvem? (6/2004). ”Berettiget håp” (7/2004). Gretne, gamle gubber (1/2005). Intellektuell autopilot 
(2/2005). Inspektør Bryn (3/2005). Venner og fi ender (4/2005). Soria Moria (5/2005).

BIBLIOTEKFORUM - Også hos dette tidsskriftet har spalta hovudtittelen ”Lederen har ordet”. 
Men til forskjell i frå Bibliotekaren har artiklane titlar.
Verdig og vellykket markering av NBFs 90-årsjubileum (1/2004). Mobilisering der ute (2/2004). IFLA 
2005 Oslo med fokus på bibliotekenes demokratiske rolle : Libraries – A voyage of discovery (3/2004). 
Bibliotekutredningen rett rundt hjørnet (4/2004). NBFs kampkraft lokalt må økes (5/2004). 
”Infrastrukturkravet” (6/2004). Vitalitet og omstillingsønske (7/2004). Aktivistene (8/2004). Bibliote-
kutredningen er i gang (9/2004). Kommuneøkonomien sterkt presset – bibliotekene rammes (10/2004). 
Viktig kampanje (1/2005). Bortgjemt men viktig (2/2005). Ytringsfrihet og demokrati og bibliotek 
(3/2005). Krav om konkurransekartlegging og økt bibliotekrabatt (4/2005). Aktivt engasjement knyttet 
til bibliotekutredningen (5/2005). Welcome to all participants (6/2005). Åndsverkloven i havn (7/2005). 
IFLA Oslo i havn – takk til alle som bidro (8/2005). 
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IFS’ (Internasjonale Faglige Samorganisasjon) årlige rapport om 

brudd på faglige rettigheter viser at kun 10 prosent av Europas 

arbeidsgivere fullt ut respekterer grunnleggende faglige rettighe-

ter, som retten til å organisere seg og til å gjennomføre kollektive 

forhandlinger. 

Europa anses gjerne som en foregangsregion for faglige rettighe-

ter. Undersøkelsen fra IFS, som YS er medlem i, viser imidlertid at vi 

har mye å rette på også her, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Utfordringene er spesielt store i land som Russland, Georgia og 

Hviterussland. Men vi ser også tendenser til motarbeiding av fagfo-

reninger i land med historisk sett sterkere fagforeningstradisjoner, 

som Storbritannia og Belgia.

- I tillegg ser vi at også fl ere lands myndigheter aktivt jobber 

for å svekke fagforeningene ved å innføre lovgivning som hindrer 

fagforeninger å utføre sine oppgaver på vegne av medlemmene. Vi 

ser også eksempler på at fagforeningsmedlemmer tvinges over i 

statskontrollerte fagforeninger, og bort fra de uavhengige og frie 

fagforeningene, sier Kvalheim.

Situasjonen i de østlige deler av Europa er urovekkende også i et 

større perspektiv, da fagforeninger har en viktig rolle å spille i den 

demokratiutvikling som må komme disse landene til del.

- EU og nasjonale myndigheter må ta en større del av ansvaret 

for å kreve at spesielt de nye EU-landene etablerer strukturer for ar-

beidslivets parter, herunder organisasjonsfrihet, retten til kollektive 

forhandlinger og rammer for sosial dialog, avslutter YS-lederen. •

YS bekymret for 
fagforeningsfi endtlig 
klima i Europa

Integritet og tidspress 
Undersøkelser viser at krenkelse av ens integritet er en viktig 

psykososial arbeidsmiljøutfordring i off entlig sektor, skriver Fors-

kningsrådet på forskning.no. 

Det er Ole Jacob Th omassen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet 

og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestfold, som arbeider 

med en doktorgrad der arbeidsmiljøet i off entlig sektor er tema. 

- Svært mange opplever at de går på akkord med sine egne fag-

lige og profesjonelle verdier - og denne følelsen er ofte så sterk at 

det går ut over den enkeltes integritet, det vil si at man må sette 

elementære verdier tilside i arbeidet, sier han.

Th omassen mener at dette har sammenheng med tidspress, at 

det er mer som skal gjøres med de samme eller færre ressurser. Og 

da kan man måtte levere halvgodt arbeid.

- Enten det er i sykehus eller kommunal forvaltning kvier mange 

ledere seg for å snakke om dette. Integritetsproblematikken er særlig 

synlig i såkalt relasjonelt arbeid, det vil si arbeid i forhold til kunder, 

pasienter og brukere, sier Th omassen

Hans svar på disse utfordringene, er at det er like viktig å ta tak 

i de psykososiale forholdene som de fysiske. Dette gjelder både for 

ledere, HMS-personell og vernesystem. 

- De må få opplæring og innsikt i psykososiale arbeidsmiljø-

forhold og ledelse. Ledere og verneombud må ha minst like mye 

kunnskap om stress som om farlige kjemikalier, vel så mye kunn-

skap om håndtering av konfl ikter som montering av stillaser, sier 

Th omassen. •
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Sitatet

“Ferske tall viser forutsigbart nok at 
biblioteker ikke kan gi sitt publikum et 
fullgodt tilbud, og dermed også taper 
terreng. Litteraturhuset på sin side 
kan skilte med lyse moderne lokaler, 
kafé, butikk og beliggenhet på Oslos 
vestkant, samt frie tøyler til å lage 
en idyllisk litteraturinstitusjon som 
bibliotekene bare kan drømme om å 
konkurrere med. Ideelt sett burde Fritt 
Ord ha gitt sine 100 millioner til byens 
biblioteker, og stimulert lokalmiljøene 
der barn, unge, og minoriteter faktisk 
er. Faren ved dette er selvfølgelig at 
det off entlige da blir helt blinde for 
det ansvaret de faktisk har, ikke minst 
overfor byens minoriteter som er blant 
de hyppigste brukerne av bibliotekene. 
Lokaliteten gjør i alle fall ikke huset til 
et naturlig stikke-innom-sted for dem 
som måtte bo ute i forstedene.” 

Journalist Mala Wang-Naveen i Aftenposten 
5. oktober 2007, etter åpninga av Litteratur-
huset.  

Så er de lokale forhandlingene forberedt, 

i full gang og – for de fl este – også ferdig 

gjennomført. Evalueringene står for døren. 

Er vi fornøyd med resultatene? Det vil nok 

være en del lure smil, og noen mindre fi ne 

grimaser, når vi presenterer tallene for 

hverandre innad i BF. Sånn må det nød-

vendigvis være. 
Og hva synes vi om måten forhandlin-

gene ble gjennomført på? Også på dette 

punktet er det naturlig nok ulike erfaringer. 

Det kan gå på tempo, informasjon, lydhør-

het, personlig kjemi, evne til å forstå poeng, 

graden av realitet i forhandlingene, osv.

Noen arbeidsgivere er så ivrige at de 

knapt får med seg rammene fra de sentrale 

forhandlingene før de innkaller til drøf-

tingsmøter og forhandlingsmøter. De fl este 

er imidlertid interessert i et normalt tempo, 

der alle parter får tid til å bli kjent med fø-

ringer, premisser og rammer – i den grad 

man har lov til å si at det er noen slike. For 

stillinger som er plassert i den kommunale 

tariff avtalens paragraf 5 skal som kjent ikke 

skjele til noen ramme, mange arbeidsgivere 

liker i hvert fall ikke at man sier det høyt. At 

de har utarbeidet en ramme på bakrommet, 

skal man liksom ikke vise at man vet…

Men et nytt fenomen har oppstått i de 

lokale forhandlingene i år. I hvert fall kjen-

ner ikke jeg til at det har skjedd før. Det 

har nok ikke fått noen store økonomiske 

konsekvenser ennå. Men det er prinsipielt 

betenkelig – på lengre sikt. Det har skjedd 

i forhandlingene med noen arbeidsgivere i 

KS-sektoren, ingen nevnt og ingen glemt. 

La meg ta det fra starten: Du er menig 

bibliotekar og jobber med å utforme krav til 

de lokale forhandlingene. Dette overleverer 

du til din BF-tillitsvalgte, akkurat som dine 

kollegaer gjør. Vår kjære tillitsvalgte ser 

nøye gjennom de ulike kravene og gjør sine 

vurderinger. Hvilke krav skal prioriteres, og 

hvordan er den beste taktiske håndteringen 

av dette under forhandlingene? Den tillits-

valgte ringer kanskje til forhandlingsutval-

get i BFs fylkeslag, eller til BFs sekretariat 

for å få noen råd. 

Sjefen melder til den tillitsvalgte, og 

kanskje til alle på et personalmøte, at per-

Er dette forhandlinger, fru Blom?
sonalavdelinga har bedt henne komme med 

sine egne forslag til lønnsøkninger for de 

ansatte på biblioteket. Og dette virker ikke 

på noen måte urimelig, det må ses som en 

del av en seriøs arbeidsgivers forberedelser 

av lokale forhandlinger. 

Så kommer dagen for forhandlinger, og 

da kommer et tilbud fra arbeidsgiver som 

man ikke har sett før. Det består av fl ere 

elementer. For det første: En viss prosent 

lønnsøkning til alle. Greit. For det andre: 

En viss sum til hver gruppe av ansatte, etter 

hvilket forbund de er medlem av. Tja… For 

det tredje: Fordelingen av denne summen, 

på det enkelte medlem, skal gjøres ensidig 

av arbeidsgiver. Hva? Hva er dette?

Det sies av arbeidsgiver at fordelingen 

blir i tråd med de prioriteringer sjefen din 

har gjort. Men disse prioriteringene er 

ikke gjort kjent noe sted. Og de ansattes og 

tillitsvalgtes argumenter for ulike lønnsøk-

ninger er ikke framført for denne sjefen. Det 

er med andre ord en ensidighet her som vi 

ikke har sett innen forhandlinger i off entlig 

sektor før. 

I første omgang får dette kanskje få kon-

sekvenser. For den tillitsvalgte og sjefen er 

kanskje godt samsnakka og godt samtenkt. 

Men det er ikke alltid sikkert. Her kan vi se 

kimen til unødige konfl ikter på arbeidsplas-

sene. 

Det norske offentlige forhandlings-

systemet er svært vellykket. Det gir god 

medbestemmelse og lavt konfl iktnivå, sam-

menlignet med andre sektorer og andre land. 

Det er viktig at vi ikke – i en slags vanvare 

– glir vekk fra dette. 

Forhandlinger og forhandlinger, fru 

Blom. Det kan være et rimelig svar neste 

gang arbeidsgiver foreslår lønnsfastset-

telse på denne måten i de lokale forhand-

lingene. 


