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Realfag i folkebibliotekene
I snart ett år har Troms fylkesbibliotek hatt et realfagsprosjekt 
i samarbeid med folkebibliotekene i fylket. Utgangspunktet 
er kjensgjerningen at realfag er svakere representert i folke- 
bibliotekenes samlinger enn humanistiske fag og samfunnsfag. 

8
BF-landsmøtet 2008 
Det ble ikke noe rabalder da BF avholdt sitt landsmøte 7.-8.
april. Det lignet tidvis på stemningen fra en av våre lesesaler. 
Men sakene var godt forberedt. Og de innleggene som kom fra 
delegatene var svært gode. De kunne med fordel vært flere. 



 Bibliotekaren 5/2008 | 3  

Lederen har ordet
Takk for tilliten! Jeg er glad for å få 
lov til å fortsette som forbundsleder 
i en periode til. Et flunkende nytt for-
bundsstyre har mange utfordringer å 
ta tak. Men det er også mye positivt 
å bygge videre på i Bf. Og den største 
utfordringen er kanskje nettopp det: Å 
ta tak i utfordringene samtidig som en 
ikke forringer eller neglisjerer Bfs sterke 
sider, men også bygger videre på og 
videreutvikler disse. 

Bf er sterk på tariff og arbeidslivs-
spørsmål. Vi har en organisasjon som 
diskuterer lønns- og tariffspørsmål bredt 
og i alle ledd, med stor kompetanse og 
med utgangspunkt i en imponerende 
dose forhandlingserfaring. Vi har meget 
dyktige lokale tillitsvalgte og en del fyl-
keslag som fungerer riktig godt både i 
forhandlingssammenheng og i forhold 
til å arrangere møter og aktiviteter. 
Vi har et sekretariat som er solid på 
medlemshenvendelser, rådgivning av 
tillitsvalgte og serviceyting i forhold til 
medlemmer med bistandsbehov. Vi har 
en kursportefølje bestående av tre faste 
årlige kurs, og flere temakurs under ut-
vikling. Vi har bransjens suverent beste 
medlemsblad. 

Jeg vil våge den påstand at Bf er 
sterk på det som er forbundets kjerne-
virksomhet: Lønn, tariff og arbeidslivs-
spørsmål. Jeg mener ikke med det at 
vi ikke har forbedringspotensiale på 
disse områdene. Jeg mener ikke at vi 
ikke både kan og skal bli enda bedre, 
eller at vi ikke har utfordringer på disse 
områdene. Men jeg mener at vi er gode. 
Det har vi lov til å være stolte av! Og 
viktigere: det må vi bygge videre på. 

Det har ikke skjedd av seg selv, det 
er et resultat av stort fokus og enga-
sjement og beinhard jobbing fra mange 

Bfere over lang tid. Det er heller ikke 
slik at det fortsetter av seg selv. Bf ut-
vikler seg ikke på dette området, hvis 
ikke tillitsvalgte bygger kompetanse 
og utveksler erfaringer, hvis ikke nye 
forhandlere rekrutteres og skoleres, 
hvis det ikke legges opp til åpne, in-
kluderende diskusjoner om lønn og 
arbeidslivsspørsmål på årsmøter og 
medlemsmøter. Det fortsetter ikke å 
være sånn hvis vi ikke fortsetter å gjøre 
jobben, og møter de nye utfordringene 
som kontinuerlig dukker opp på dette 
feltet. Det går ikke av seg sjøl. Dette 
er et faktum vi ikke kan tillate oss å 
underkjenne, og derfor må vi ikke miste 
fokus på kjernevirksomheten. Selv ikke 
i en periode hvor vi vet at vi har store 
utfordringer å ta tak i på andre kanter. 
Spesielt ikke da.

Landsmøtet ga tydelige signaler om 
utfordringer som det nye forbundsstyret 
må ta tak i. Fylkeslagene var et område 
som ble tatt opp. Og det er naturlig 
med bakgrunn i at noen fylkeslag sliter 
med aktiviteten. Dette er forhold som 
det avgåtte forbundsstyre innså. Derfor 
fattet forrige forbundsstyre vedtak om 
å arrangere fylkeslagssamlinger i Bf, 
som et virkemiddel for å gi fylkeslagene 
mer støtte i sitt arbeid. Det er naturlig 
at det nye forbundsstyret følger opp 
dette vedtaket, og eventuelt også setter 
i verk flere tiltak. 

Bibliotekpolitikk var et annet område 
som det ble gitt klar melding om at 
måtte oppvurderes og hvor Bf må styrke 
sitt arbeid. Allerede på vårparten 2008 
har vi heldigvis fått noe bedre grep om 
dette arbeidet, og Bf har vært aktive 
politisk i forhold til å lempe inn forvent-
ninger til den varslede bibliotekmeldin-
gen i form av avisinnlegg, samtaler med 

stortingspolitikere fra ulike partier og 
statssekretær Harsvik som er den som 
fører meldingen i pennen. Dette er et 
utgangspunkt å jobbe videre med, men 
det er ikke nok. 

Bf trenger en bred politisk diskusjon 
som grunnlag for og forankring av 
en tydelig Bf-politikk. Dette er noe vi 
mangler. Der Bf er en organisasjon som 
diskuterer tariff villig og ofte, er biblio-
tekpolitiske spørsmål egentlig sjelden 
oppe til debatt i forbundet. Se bare på 
målprogrammet. I kapittel 1 og 2 er det 
detaljerte målformuleringer om lønn og 
arbeidsliv. Kap 4 – det bibliotekpolitiske 
kapitlet - omtaler bare temaet helt gene-
relt, i form av setninger som at ”Bf skal 
sette bibliotekpolitiske saker på dagsor-
den”. Dette er naturligvis riktig og viktig, 
men også svært rundt og uforpliktende. 
Målprogrammet bærer således preg av 
at der tariff og arbeidsliv er gjenstand 
for stor oppmerksomhet og stort fokus, 
er bibliotekpolitikken et område som 
er noe nedprioritert i organisasjonen 
som helhet. For å komme oss ut av 
denne situasjonen, tror jeg vi trenger 
en politisk prosess i Bf. En prosess der 
politikk blir gjenstand for bred disku-
sjon og der Bf-politikk blir identifisert 
og konkretisert. 

Det håper jeg vi kan få til. Men ikke på 
bekostning av kjernen. Aldri det. 

Monica Deildok
Forbundsleder
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Tekst:   Bengt Øieroset
 Prosjektleder
 Troms fylkesbibliotek

Prosjektet har fått navnet RIFT: Real-
fagssatsing i folkebibliotekene i Troms. 
At realfagene er svakt representert i 
folkebibliotekenes, er noe fylkesbiblio-
teket selv har erfart ved besøk rundt i 
kommunene.

Satsing i skolene
I de senere årene har resultater i 

internasjonale nivåtester som PISA og 
TIMSS vært med å sette et nasjonalt 
fokus på realfag og ført til realfagssat-
singer i skoleverket. Vi mener at dette 
fokuset på realfag ellers i samfunnet, 
ikke minst i et skoleløp fra barnehage til 
videregående, også vil føre til etterspør-
sel etter aktuell og oppdatert litteratur 
på folkebibliotekene. Folkebibliotekene 
er viktige og tilgjengelige arenaer for 
læring, kompetanseheving og etter- og 

Realfag i folkebibliotekene
I snart ett år har Troms fylkesbibliotek 
hatt et realfagprosjekt i samarbeid med 
folkebibliotekene i fylket. Utgangspunktet 
er kjensgjerningen at realfag er svakere 
representert i folkebibliotekenes sam-
linger enn humanistiske fag og 
samfunnsfag. 

videreutdanning i kommunene. Gjennom 
RIFT ønsker vi å fokusere på realfag i 
bibliotekene og på folkebibliotekene 
som læringsarena.

 I 2006 lyste programstyret for næ-
ringsrettede utviklingsmidler (RDA) 
ut midler i en stor satsing for å bedre 
rekrutteringen til realfag i Troms. Troms 
fylkesbibliotek så dette som en mulighet 
til å gjøre noe med realfagssituasjonen, 
og søkte dermed på vegne av folkebibli-
otekene om støtte til et samarbeidspro-
sjekt. Søknaden ble innvilget og 1.mai 
2007 ble det ansatt prosjektleder.

Hvorfor ligger 
bibliotekene etter?

Realfagene er mindre til stede på 
folkebibliotekene enn humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fag. Det kan 
være forskjellige grunner til dette, og 
RIFT som prosjekt har ikke hatt som 
primærmål å kartlegge disse årsaker, 
men allikevel er det noen faktorer som 

stadig trekkes fram og som er verdt å 
ta med seg i prosessen med et slikt 
prosjekt.

Det ene er at bibliotekarenes ut-
danning, interesse og til en viss grad 
kjønnsfordelingen i yrket, påvirker an-
skaffelsespolitikken. Det er ikke urimelig 
å anta at det er atskillig større andel 
humanistiske og samfunnsvitenskape-
lige fag i fagkretsen til folkebibliotekan-
satte. Kombinert med ofte begrensende 
midler til innkjøp, kan dette føre til 
anskaffelse av litteratur og medier en 
er fortrolig med og som har bred appell 
hos lånergruppen.

Innkjøpskanalene
I tillegg er mangelen på tilgjengelig-

het og utvalg av realfagsbøker gjennom 
bibliotekenes vanlige innkjøpskanaler 
trukket fram som en viktig faktor. Det 
som ikke er presentert og tilgjengelig 
i f.eks. Biblioteksentrales katalog, blir 
mindre prioritert i en hverdag med 
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knappe ressurser og mangel på tid til å 
orientere seg på markedet. 

Publikasjonsformen for realfag er i 
en viss grad annerledes enn for hu-
maniora og samfunnsfag. Mye basal 
realfagskunnskap gis ut i lærebokform, 
og folkebibliotekene har i varierende 
grad tradisjon på å ta inn læreverk i 
samlingene. Realfag er også ofte basert 
på noen få standardverk, litteraturen har 
kortere holdbarhet og samlingene blir 
derfor kostnadskrevende å vedlikeholde. 
I tillegg publiseres mye ny realfagsfors-
kning i artikkelform i tidsskrifter. Alt dette 
er faktorer som kan være med å forklare 
hvorfor realfagssamlingene lever litt i 
skyggen av de andre fagområdene.

Realfag er morsomt
Målet for RIFT er å styrke og synlig-

gjøre realfagene i folkebibliotekene i 
Troms. For å oppnå dette er det viktig 
å ruste opp realfagssamlingene og få 
ny og aktuell litteratur inn i hyllene. 

Samtidig vil vi skape interesse og positiv 
innstilling til realfag og formidling av re-
alfag hos de som jobber på bibliotekene, 
og få inn aktiviteter i biblioteklokalene. 
Dette gjelder både tradisjonelle bi-
bliotekaktiviteter som bokprat, forfat-
terbesøk, utstillinger, men også andre 
realfagsaktiviteter som eksperimenter, 
matematisk papirbretting, stjernehule, 
og som kan kombineres med klasse-
besøk, formidling og utlån. Vi ønsker å 
vise at realfag er morsomt og ikke minst 
øke utlånet av realfagsbøker. 

Som et hjelpemiddel til utvelgelse 
og innkjøp av litteratur har RIFT laget 
en litteraturliste. I tillegg til å saumfare 
bokhandlere og forlag etter aktuelle 
titler, henvendte vi oss til utdanningsin-
stitusjoner, fagbibliotek og store folkebi-
bliotek for å få innspill til aktuelle bøker 
og medier. Denne lista er tilgjengelig på 
RIFTs blogg og oppdateres fortløpende. 
Sammen med tildeling av midler til inn-
kjøp, har dette ført til at bibliotekene har 

fått nye bøker. Det er opp til hvert enkelt 
bibliotek å markedsføre den nye real-
fagslitteraturen lokalt, og det varierer 
nok fra bibliotek til bibliotek i hvor stor 
grad det er gjort, avhengig av ressurser, 
åpningstid, antall ansatte o.l.

Blogg og tøffe t-skjorter
RIFT ønsker ikke å fremstå som et tørt 

og kjedelig prosjekt og la tidlig vekt på 
en egen identitet med logo og blogg. 
Tøffe t-skjorter og annet materiale ble 
laget og distribuert til bibliotekene til 
promotering og premier. På bloggen 
legger vi jevnlig ut nyheter om RIFT, om 
aktiviteter, nye realfagsbøker og ressur-
ser og annet som vi finner interessant 
å dele med bibliotekene og eventuelle 
andre lesere.

Under Forskningsdagene 2007 var 
RIFT aktivt til stede, både på stand på 
forskningstorg i Tromsø og på Finns-
nes, og med realfag som tema for 
konkurranser og bokutstillinger i flere 

Lenvik folkebibliotek hadde stand da det ble arrangert forskningstorg på Finnsnes. (Foto: Bengt Øieroset)
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av folkebibliote-
kene. Stort sett 
alle Midt-Troms-
b i b l i o t e ke n e 
hadde forsker-
k o n k u r r a n s e 
og realfagsquiz 
u n d e r  F o r s -
kningsdagene, 
og RIFT bistod 
med konkurran-
sespørsmål og 
premier.

Nordnorsk 
vitensenter

Tidlig i pro-
sjek tet valgte 
RIFT å inngå et 
samarbeid med 
Nordnorsk vi-
tensenter, som 
har bred erfaring 
med å formidle 
realfagskunn-
skap og aktivi-
teter til ulike aldersgrupper. I november 
2007 arrangerte RIFT og vitensenteret 
et seminar for bibliotekarer med real-
fagsaktiviteter og forfatterbesøk. Vi ville 
her motivere og inspirere bibliotekarene 
til å markedsføre realfag og øke formid-
lingslysten i bibliotekene. 

Seminaret inneholdt kurs i 
matematisk papirbretting med 
Nordnorsk vitensenter, besøk av 
fagbok- og lærebokforfatteren 
Hanne S. Finstad og informasjon 
om First Lego League og deres 
aktivitet med robotbygging og tek-
nologiturneringer. Bibliotekarer fra 
åtte av 25 kommuner i fylket deltok 
på seminaret. Dette virker ikke som 
så mange, men flere av de store og 
mellomstore bibliotekene deltok 
med mer enn en deltaker, mens 
mange av de små bibliotekene ikke 
kunne prioritere å delta.

Små og store bibliotek
Det har vært gjennomført real-

fagsaktiviteter i både små og store 
bibliotek. Kvænangen folkebibliotek 
samarbeidet med den lokale kultursko-
len og arrangerte en konkurranse for å 
illustrere bokmerker med realfagsmotiv. 
Lenvik folkebibliotek samarbeidet med 
fylkesbiblioteket om stand på det aller 
første forskningstorget på Finnsnes. De 

har også arran-
gert matematisk 
origamiverksted 
og har bakt re-
alfagstema inn i 
andre aktiviteter, 
som f. eks det tra-
disjonelle bokre-
busløpet under 
Arctic Weekend. 
I Harstad invi-
terte biblioteket, 
Nordnorsk viten-
senter og RIFT 
lokale skoleklas-
ser til realfagsre-
laterte aktiviteter 
i biblioteklokalet, 
kombinert med 
omvisn ing og 
boklån.

Fortsatt fokus
P r o s j e k t p e -

rioden er slutt 1. 
mai 2008, men 

Troms fylkesbibliotek ønsker å ha 
fortsatt fokus på realfag. Vi satser på 
å holde bloggen aktiv og oppdatere 
med nye bøker, nettsteder og andre 
ressurser. I samarbeid med Tromsø 
bibliotek og byarkiv planlegger vi en 
realfagsaktivitet til høsten her i Tromsø 

der vi vil sette opp en oppblåsbar 
stjernehule i biblioteklokalet, og vi 
vil ha fokus på realfag og bibliotek 
også på årets forskningsdager.

Vi jobber også med en realfags-
lærer om utvikling av aktivitetstil-
bud som kan bestilles fra bibliotek 
på eget initiativ og kombineres 
med bokpresentasjoner, klasse-
besøk o.l. 

Sist, men ikke minst, ønsker vi å 
jobbe videre med å utvikle gode 
innkjøpsrutiner for realfag for fol-
kebibliotekene. 

Vi tar fortsatt i mot gode tips 
til litteraturlista og kan kontaktes 
gjennom bloggen vår http://realfag.
wordpress.com. 

-bloggen:   realfag.wordpress.com

RIFTs bokmerkekonkurranse i Kvænagen: Vinnerne fikk tøffe t-skjorter. (Foto: Rita Boberg Pedersen)

 



 Bibliotekaren 5/2008 | 7  

Tekst & foto: Erling Bergan

De hadde vært kreative i forberedelsene, studentrådet ved BIBIN og kulturutvalget 
ved HiO.  Allerede utendørs, på vei mot Eva Balkes hus, møtte vi en rad med oppslåtte 
bøker pekende mot rett inngang. Der inne ventet fiolinister fra Kringkastingsorkes-
teret og Knut Nærums åtte minutter lange gjennomgang av norsk litteraturhistorie, 
fritt etter hukommelsen. - En historie som ikke kan gjenfortelles på ti minutter er 
ikke verdt å skrive, slo han fast. 

Oppslåtte bøker, opplesende bibliotekarer og nedklistrede sitater i gulvet viste 
deretter veien opp i etasjene, der studentene fortsatte med bokbad, debutantslepp 
og bokkryssing. Og selv om ingen skal ta fra Nærum hans gudbenådede gaver som 
humorist, ble studentenes egeninnsats denne redaktørs store beholdning. 

Litteraturformidling pr intervju
For det er simpelthen flott når Tove Johnsen, BIBIN-masterstudent med litteratur-

formidling i fagkretsen, intervjuer forfatter og filmregissør Sara Johnsen om hennes 
nettopp utgitte roman ”White man”. Det er bokbad i femte etasje på Bislet, fullt hus 
og alle er lutter øre. Johnsen snakker Johnsen gjennom viktige poeng i boka på en 
innsiktsfull og engasjert måte. 

- Vi lærer om ulike presentasjonsformer i studiet, men jeg har landet på at  
intervjuformen er en ypperlig måte å formidle litteratur på. Den holder på publi-
kum og gjør dem mer oppmerksomme enn en mer monoton forfatteropplesning,  
som er en tradisjonell metode rundt omkring, sier Tove Johnsen. 

Etterpå var hun godt fornøyd, hun syntes å merke at publikum fulgte med. - De 
reagerte på det som ble sagt, sa Johnsen, som gjerne anbefaler ”White man”.

Student og debutant
Bibliotekarstudenten Lars Petter Sveen hadde sin debut som forfatter på denne 

bøkenes bursdag, med novellesamlinga ”Køyre frå Fræna”. Han fortalte om sin vei 
til forfatterskapet og leste en av novellene.

- Det var opprinnelig dikt som var sjangeren min. Jeg hadde skrevet dikt i seks 
måneder, sju dager i uka, med en progresjon på 1 linje pr dag. Det ble ett ord 
annenhver time, sa en ærlig Sveen. Han var full av lovord om tida ved Skrivekunst-
akademiet i Hordaland, der han stadig var i konfrontasjon med lærerne. 

Han gikk over til å skrive noveller, og oppdaget da at historiene rulla lettere fram. 
Da Aschehoug ringte og ba om å få se en del av diktene hans, sendte han også 
med noen noveller han ville de skulle vurdere. Og dermed rullet snøballen fram til 
utgivelsen av ”Køyre frå Fræna”. - Ei underhaldande debut - ei novellesamling med 
innslag av grøsser-element, heter det fra forlaget. 

Verdens bokdag tar Sveen videre fra Bislet til Grünerløkka, der det er hipt bokslepp 
på Song of Mu. Venner, kjente og bibliotekariske medstudenter gjør stas på debu-
tanten. Det vanker blomster, skåler, godord og kyss, før han nok en gang leser høyt 
fra en av novellene. Selv en ung debutant på Gründerløkka tyr til gamlemåten. 

Bokkryssing
Leder av studentrådet ved BIBIN, Mona Iren Auganæs, hadde grunn til å være 

fornøyd da arrangementet var over. Deltakerne fikk også prøvd seg på den nye 
øvelsen ”bokkryssing”: Fra en egen hylle kan man ta med seg en bok man vil lese, 
og gjerne levere den tilbake etterpå ”slik at andre etter deg også kan lese den” som 
det heter på bokkryssernes weblog. Ikke ulikt et bibliotek, altså …

- Vi ville gjøre noe med de tomme hyllene her i femte etasje, og vi ville prøve å 
gjøre noe som oppfølging til fjorårets møte om stereotype bibliotekarer, sa Auganæs, 
som en begynnende forklaring på hvorfor bokdagen på Bislet ble som den ble. 

Vi venter spent på neste års idéer fra BIBINs studentråd…. 

Studentenes bokdag!
Knut Nærum kastet glans, men det var bibliotekar-studentenes egne krefter som 
glitret mest da verdens bokdag 23. april ble feiret på Høgskolen i Oslo.

Norges litteraturhistorie på 8 minutter: 
Dag Solstad (tv) og Knut Nærum.

Johnsen møter Johnsen: En masterstudent 
praktiserer sitt fag, litteraturformidling.

Bibliotekarstudent Lars Petter Sveen debuterer 
med novellesamling på verdas bokdag.

BIBINs studentrådsleder Mona Iren Auganæs med bokkryssing.

[ FORMIDLING ]
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[ LANDSMØTET 2008 ]

Tekst & foto: Erling Bergan

Landsmøtet ble innledet med at YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim gjorde rede for de 
viktigste spørsmålene i årets tariffoppgjør. 
Da han sto på talerstolen, var YS-NHO-
oppgjøret, det såkalte frontfaget, i mål. 
Det var blitt enighet om AFP, og det var 
en økonomisk ramme på 5,6 %. - Dette 
er en rettesnor for de andre sektorene 
som forhandler etterpå, sa Kvalheim. Men 
han var ikke enig med dem som mente at 
andre sektorer nødvendigvis måtte holde 
seg innefor denne ramma. – Det forut-
setter at det er lik lønnsutvikling mellom 
sektorene. Men noen tar hele tiden ut mer 
lønn. Det må være mulig for de offentlige 
tariffområdene å tette noe av etterslepet 
i forhold til privat sektor, sa han. 

YS og likelønn
YS-lederen trakk også fram likelønns-

kommisjonens rapport, og markerte at YS 
ikke hadde konkludert på mange av kom-
misjonens forslag. Høringsfristen var da 
heller ikke godt ut, da BF hadde sitt lands-
møte. Kommisjonens forslag om statlig 
finansiert likelønnspott i tariffoppgjørene 

Rolig BF-landsmøte ga noen viktige signaler: 

Mer politikk, tydeligere mål  
og en bedre organisasjon
Det ble ikke noe rabalder da Bibliotekarforbundet avholdt sitt landsmøte på 
Gardermoen 7. - 8. april. Det lignet tidvis heller på stemningen fra en av våre fordums 
lesesaler. Men sakene var godt forberedt fra forbundsstyret. Og de innleggene som 
kom fra delegatene var svært gode. De kunne med fordel vært flere. 

ga Kvalheim riktignok noen synspunkter 
på. Han mente at en slik ordning måtte 
treffe bredt. – Dette er ikke sykepleiernes 
penger. De må treffe både høytlønnede 
og lavtlønnede, sa han, og antydet at det 
var naturlig at dette kunne bli en del av 
hovedoppgjøret om 2 år. Det blir for tidlig 
i år, og det er ikke et spørsmål som egner 
seg i et mellomoppgjør, i følge Kvalheim.

- BFs medlemsgrupper vil være midt i 
treffpunktet ved en eventuell slik ordning, 
sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim, som 
også snakket om AFP og om gjennomfø-
ringen av årets oppgjør.

Konstituering
Monica Deildok satte i gang selve lands-

møtet. Hun fortalte at to av BFs femten 
fylkeslag ikke hadde avholdt årsmøte før 
landsmøtet. Det gjaldt Hedmark/Opp-
land og Buskerud. Dermed hadde disse 
fylkeslagene heller ikke valgt delegater. 
Men ettersom vedtektene sier at fylkes-
lagets leder skal være en av delegatene, 
foreslo hun at disse to fylkeslederne ble 
godkjent som delegater, mens øvrige 
representanter fra disse fylkeslagene fikk 
tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

Det var også noen forfall, slik at samlet 
delegattall ble 46, ikke 57 som det egent-
lig skulle vært. Og landsmøtet godkjente 
dette delegattallet. Dermed var møtet satt, 
og møtelederne Ingeborg Motzfeldt og 
Randi Rønningen kunne overta styringa 
av landsmøtet.

Beretninga
Forbundsleder Monica Deildok la fram 

beretninga, ved å lese og poengtere 
utvalgte deler av beretninga, og tilleggs-
beretninga for de siste månedene før 
landsmøtet. Dette var første gang det 
skulle meldes fra en treårig landsmøte-
periode, tidligere har periodene vært to 
år. Og beretninga viser at mye er gjort 
i perioden, både på tariff, politikk og 
organisasjon. 

Men det var et par delegater som hadde 
merknader til noen veivalg som var gjort. 
Klaus Jøran Tollan ville vite hva som hadde 
skjedd med fjerning av differensierte stil-
lingskoder på det statlige tariffområdet. 
Monica Deildok svarte at dette var ikke 
BFs ønske. Tvert imot. BF prøvde å hindre 
det. Men Forskerforbundet ville ha det 
gjennom, og fikk det. BF vil prøve å få de 
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[ MOBIL, IDRETT OG LESING ]

differensierte kodene inn igjen ved kom-
mende oppgjør.

Den andre kommentaren kom fra sko-
lebibliotekar Elin Sjølie, Oslo/Akershus 
BF. Hun viste til det åpne brevet om 
lærebokordningen som har stått i Bibliote-
karen. Hva gjør BF?, ville hun vite. Monica 
Deildok svarte at hun var glad for enga-
sjementet, og at dette dreier seg om kom-
pensasjon for belastninger som ordningen 
med lærebokutlån gir når det legges til 
biblioteket. – Uten ekstra ressurser går 
dette ut over informasjonskompetanse og 
læringsarbeid. Vi må få en konkret løsning 
på problemet, sa Deildok, som bebudet 
et møte mellom forbundsledelsen og de 
skolebibliotekarene fra Oslo som hadde 
sendt det åpne brevet til BF. 

Ut over dette var det ingen merknader 
til beretninga, som deretter ble enstem-
mig godkjent.

Penger og kontroll
Susanne Baumgärtel fra forbundsstyret la 

fram regnskap for de siste tre årene, ved å 
trekke fram enkelte tall fra inntekter, utgifter 
og balanse. Kun ett spørsmål dukket opp fra 
delegatene. Ellen Sundt (Hordaland) ønsket 

seg at oppsettet var lettere å lese for folk 
som ikke er spesielt regnskapskyndige. Det 
var for eksempel ikke helt samsvar mel-
lom postene i budsjett og regnskap. Men 
regnskap er ikke noe man gjør endringer 
i på et landsmøte. Så det ble naturlig nok 
godkjent. Og revisjonsberetningene ble tatt 
til etterretning.

Kontrollkomiteens rapport ble lagt fram 
av komiteens leder Klaus Jøran Tollan. 
Ingen delegater hadde merknader, og 
denne ble godkjent.

Deretter kom flere saker som delegatene 
ikke hadde merknader til og som deretter 
ble enstemmig vedtatt. Det gjaldt ny kon-
tingent, som Ritha Helland fra forbundssty-
ret la fram. Forslaget innebar at kun øvre 
tak ble hevet noe (fra 360,- til 400,- pr 
måned). Det gjaldt inndeling i fylkeslag i 
BF, der ingen endringer ble foreslått. 

Yrkesetikk
På forrige landsmøte ble det vedtatt 

yrkesetiske normer, opprettelse av yrkes-
etisk råd og vedtekter som regulerer 
dette. Men i landsmøteperioden har andre 
bibliotekorganisasjoner, sammen med BF, 
lagt et annet løp som gjør det vanskelig 

å fortsette BFs yrkesetikk-arbeid som 
før. Fra forbundsstyret ble det foreslått å 
vedta en resolusjon om hvilke yrkesetiske 
holdninger BF spesielt vil fremme, til er-
statning for dagens BF-vedtatte normer. 
Og forslaget innebar at vedtektenes 
paragraf 15, om yrkesetikk, skulle fjernes 
helt. Monica Deildok ba om landsmøtets 
tilslutning til dette nye løpet, og fikk det. 
Enstemmig. Uten debatt.

Konfliktfondet
Morten Haugen la fram forbundsstyrets 

forslag til ny regulering av konfliktfondets 
størrelse. Endringen innebærer at størrel-
sen ikke skal være en kronesum, men 0,5 %  
av de yrkesaktive medlemmenes sam-
lede brutto lønnsmasse, med nødvendig 
løpende justering av BFs budsjett for å 
nå dette målet. Og dette ble også vedtatt 
enstemmig, uten merknader.

Likelønn og stortingsmelding
Forbundsstyret hadde laget to ferske 

resolusjonsforslag, og fikk landsmøtets 
tillatelse til å fremme disse. Det gjaldt et 
krav om at likelønnskommisjonen må føl-
ges opp. Og det gjaldt en tekst som sier  

To av BFs femten fylkeslag hadde ikke avholdt årsmøte før landsmøtet. Dermed manglet disse fylkene delegater. Et tegn på at BF må styrke 
organisasjonsarbeidet, spesielt overfor fylkeslagene.
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i allmenne vendinger hva BF forventer av 
den kommende bibliotekmeldinga. 

Begge resolusjoner ble enstemmig 
vedtatt. Den første helt uten kommentarer. 
Den andre, om bibliotekmeldinga fikk et 
par innlegg. Roger Dyrøy (varamedlem 
i forbundstyret) så gjerne at ”digitale 
databaser” ble utvidet til ”digitale ressur-
ser”, noe landsmøtet sluttet seg til. John 
David Didriksen (Rogaland BF) ville vite 
om formuleringen ”kompetanseløft for bi-
bliotekarer” innebar at alle bibliotekarer nå 
skulle ha mastergrad. BF-nestleder Hanne 
Brunborg sa at det dreier seg om kompe-
tansegivende kurstilbud for bibliotekarer 
som har vært i jobb en stund. 

Ambisiøst målprogram
BF-landsmøtene pleier ikke være storm-

fylte. Men da årets landsmøte kom til Sak 
8 Målprogram, så det ut til å kunne gå 

inn i historien som et av de stilleste. Godt 
forberedte saker fra forbundsstyret er 
neppe hele forklaringa. Her var det også 
en tendens til servilitet blant delegatene.

Men så kom altså målprogrammet på 
dagsorden, og landsmøtet løftet seg litt 
opp. Nestleder Hanne Brunborg la fram 
et forslag som lignet mye på programmet 
BF hadde styrt etter i forrige periode. 
Både fra talerstolen og i pausene kom 
det kritiske merknader til form og omfang, 
uten at det kom endringsforslag på dette. 
Men som Kari Frodesen (Oslo/Akershus) 
sa fra talerstolen: - Vi har et målprogram 
som rekker herfra til månen, det er så 
ambisiøst at jeg får helt hakeslepp, sa 
hun, og la til: - Det er mye av dette som 
ikke er målbart, så spørsmålet er om det 
te egentlig er et målprogram. 

Stemningen blant delegatene kan tyde 
på at folk delte denne oppfatningen, og 

at målprogrammet trolig vil måtte se  
annerledes ut neste gang det legges fram, 
til landsmøtet i 2011.

Relevant utdanning
Signe Witsø (Sogn og Fjordane) på-

pekte at programmets krav om at ”relevant 
tilleggsutdanning skal gi lønnsmessig ut-
telling” på kommunal sektor, mangler en 
avklaring av hva relevant tilleggsutdanning 
egentlig er. – Den har vi strevd litt med når 
vi har vært i forhandlinger, sa hun, og trakk 
fram eksempelet med en bibliotekar som 
også har lærerutdanning, noe arbeidsgiver 
ikke godtok som tilleggsutdanning, etter-
som også det var en grunnutdanning.

- Men lærerutdanning er jo en pedago-
gisk utdanning som vi har bruk for i mange 
sammenhenger i folkebibliotekene. Det er 
sikkert også mange andre relevante utdan-
ninger, sa Witsø, og nevnte lederutdanning 

 

Kari Frodesen vil at BF bruker mer tid og krefter på bibliotekpolitikk. - Vær på banen når det gjelder bibliotekpolitikk, når det gjelder kunnskaps- 
politikk, når det gjelder samfunnsstrukturer knyttet til kunnskapsformidling og forvaltning. På den måten kan BF bli en veldig relevant aktør, sa hun.
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som relevant for biblioteksjefer. 
Hun fikk en replikk fra Kari Frodesen, 

som minnet om at relevansen må ses i 
forhold til stillingen som vedkommende 
bibliotekar har, hva virksomheten driver 
med. – Relevans kan aldri tas ut av sam-
menheng, sa hun.

Kompetanseprogram 
for hver enkelt

Ellen Sundt (Hordaland) tok opp  
punktet i målprogrammet som sier at  
”lønn skal prioriteres høyere enn sosiale 
goder”, og så det i forhold til behovet for 
kompetanseutvikling og tilleggsutdanning. 

- Er små kurs et sosialt gode, eller er 
det en mulighet for å komme videre? I 
mange bibliotekstillinger sitter man låst til 
arbeidssituasjonen, man er i publikums-
tjeneste og har svært liten mulighet til å 
utvikle sin kompetanse utenom akkurat 
det å drive publikumstjeneste. På noen 
store bibliotek har man mer mulighet 
til spesialisering, sa Sundt, som gjerne 
ville utfordre arbeidsgiverne: - De bør 
uansett ha et utviklingsprogram for hele 
institusjonen, men de bør også ha et 
program som inkluderer et syn for hver 
enkelt medarbeider, der de tar i betrakt-
ning hvilken spesialkompetanse disse 
medarbeiderne har. Det vil kanskje kunne 
hjelpe til å utnytte en lærerbakgrunn eller 
en lederbakgrunn, sa Ellen Sundt. 

Stillinger i distriktene
Signe Witsø merket seg punktene 

i målprogrammet som sa at BF aktivt 
skal motvirke arbeidsledighet og utvide 
arbeidsmarkedet. - Jeg lurer på hvor de 
nyutdannede blir av. Vi strever med å få 
søkere i det hele tatt ute i distriktene. 
Kanskje forbundet kan gjøre noe for å 
motivere nyutdannede bibliotekarer til å 
komme ut til oss, for det har vi bruk for. 

Fra dirigentbordet ble det opplyst at en 
bibliotekarstilling ved UB i Oslo fikk 47 
søkere. Ut over dette ble spørsmålet fra 
Witsø ikke drøftet videre. Det er kanskje 
et tankekors. For BF er sjelden snau når 
de skal markere betydningen av å beholde 
dagens biblioteklovs krav om fagutdannet 
biblioteksjef i alle kommuner, noe som 
fremdeles mangler i over 100 kommuner 
i landet. Og disse ligger ikke i ”sentrale 

strøk”. Så påpeker Witsø altså at det er få 
søkere også til andre bibliotekarstillinger i 
distriktene. Dermed er det en utfordring 
for det nye forbundsstyret å finne noen 
egnede virkemidler for å spre søkningen. 
Ellers kan BFs kamp for biblioteklovas 
kompetansekrav virke litt hul. Debatten 
på landsmøtet bidro ikke noe, ut over at 
Witsø påpekte problemet.

Desentralisert mastergrad
Katrine With Eielsen (Troms) var den 

eneste delegaten som fremmet tilleggs-
forslag til målprogrammet. Det var under 
kapittelet om Fag- og utdanningspolitikk. 
Hun ville ha inn at BF skal ”arbeide for at 
bibliotekarutdanningene tilbyr desentrali-
serte mastergradsstudier”. 

- Det er flott at BF har fokus på mas-
tergradsutdanning, og at forbundet krever 
flere stillinger med krav om slik utdanning. 
Men dette må henge sammen muligheten 
bibliotekarer har til å ta en slik mastergrad. 
Både Oslo og Tromsø tilbyr mastergrads-
utdanning for bibliotekarer. Slik jeg har 
oppfattet det, går det ikke an å ta hele 
mastergraden desentralisert, bare deler 
av den, sa Eielsen som begrunnelse for 
forslaget. Hun slo fast at de fleste biblio-
tekarer ikke bor i Oslo eller Tromsø, og at 
en desentralisert ordning kan gjøre det 
lettere å ta mastergrad der du bor. 

Og avstemmingen etterpå viste at dette 
forslaget hadde tilslutning fra et samlet 
landsmøte.

BF-samarbeid
med utdanningene?

Kari Frodesen sa seg glad for et nytt 
punkt i målprogrammet som sier at ”BF vil 
samarbeide med utdanningsinstitusjoner 
og andre interesseorganisasjoner der det 
er naturlig”. Hun ville vite om BF har et 

samarbeid med Høgskolen i Oslo, og i så 
fall hva det går ut på. 

- Hvis dere ikke har det, hvordan har 
dere sett for dere at dette samarbeidet 
skal utvikles? Jeg må bare si at jeg synes 
det er utrolig viktig at BF engasjerer seg i 
forhold til utdanningen. De trenger alt det 
påtrykket de kan få, ikke minst i forhold til 
det levende livet ute i bibliotekfeltet. 

Forbundsleder Monica Deildok svarte 
at BF legger vekt på ”der det er naturlig” 
i målprogrammets formulering. 

- Det blir fra sak til sak. Når for eksempel 
Bibliotekreform 2014 kommer, og den 
snakker om kompetanseutvikling, så er det 
naturlig for oss å ha et møte med deka-
nen på høgskolen og høre hva de mener 
og tenker. Vi har en god dialog om de 
sakene som dukker opp underveis. Men 
det finnes ikke noe organisert samarbeid 
mellom BF og høgskolens ledelse. Det har 
vi imidlertid med studentutvalget, hvor vi 
treffes minst en gang i året for å diskutere 
forskjellige samarbeidsprosjekter, sa Deil-
dok, som merket seg at Frodesen ville ha 
BF til å legge mer inn i det samarbeidet. 
Uten å gi noe signal til landsmøtet om at 
BF-ledelsen ville gjøre nettopp det.

Frodesen selger seg inn
Kari Frodesen hadde definitivt mar-

kert seg på landsmøtet så langt. Men 
enda hadde hun ikke holdt sitt hoved-
innlegg, landsmøtets desidert lengste 
innlegg. Hun la an et bredt perspektiv 
når hun skulle snakke om BFs bibliotek-
politikk. Eller rettere sagt: BFs mangelfulle  
bibliotekpolitikk. 

Hun hadde flere utgangspunkt. Ett av 
dem var fortellingen om seg selv, sine 
egne interessefelt og sin egen posisjon 
i debatter. På vei til konsulentjobb i 
bransjen som hun er, var BFs talerstol et 

[ LANDSMØTET 2008 ]

 

Forbundsleder Monica Deildok ble spurt om for-
holdet mellom BF og bibliotekarutdanningene. 
Hun medgikk at BF og høgskolens ledelse ikke  
har noe organisert samarbeid. - Det har vi  
imidlertid med studentutvalget, sa hun. 
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utstillingsvindu hun benyttet for å gjøre 
seg synlig og relevant. Slik hun mener  
bibliotekarer skal gjøre i jobbsammen-
heng. Og dermed illustrerte hun sitt eget 
poeng ved egne handlinger. Kynisk og 
forbilledlig på en gang. 

Bibliotekarer som virkemiddel
Men personen Kari Frodesen til sides. 

Hva var det hun sa? Jo, om bibliotekpoli-
tikken sa hun: 

- Det handler ikke om bibliotek, det 
handler ikke om bibliotekarer. Det handler 
om kunnskapssamfunn, det handler om 
menneskers behov for kunnskap og kultur. 
Det handler om bibliotek og bibliotekarer 
i den forstand at de er virkemidler i noe 
som er større.  

Og videre sa hun: 
- Vi befinner oss nå i det som mange 

kaller et nytt kunnskapsparadigme. Vi 
befinner oss i en tid hvor teknologien har 
tatt et sprang, og ikke bare blitt en mer 
avansert utgave av noe gammelt, men det 
er faktisk et sprang som innebærer noe 
grunnleggende nytt, en grunnleggende ny 
type samfunn. Det vi med et litt vagt be-
grep liker å kalle kunnskapssamfunnet. 

Og dette innebærer, sa hun:
- Menneskene får nye måter å leve på, 

de får nye måter å kommunisere på, de får 
nye måter å tenke på. De blir annerledes. 
De som vokser opp nå har et helt annet 
forhold til teknologi enn vi har, et helt 
annet forhold til kunnskap, til teknologi, 
til kommunikasjon, til tilværelsen.

Kunnskapsallmenningen 
Og begrepet som oppsummerer dette, 

sa hun:  
- Kunnskapsallmenningen er et begrep 

som mange bruker om dette. Kunnskaps-
allmenningen er på en måte en sky. En del 
av det er fysisk, som vi kjenner i dag som 
for eksempel bibliotek. Men en økende del 
av det er virtuelt, det befinner seg der ute. 
Digitaliseringen. Man kan la seg forlede til 
å tro at dette bare dreier seg om digitali-
sering av eksisterende ting - eksisterende 
strukturer, eksisterende kunnskap og 
kultur. Men det gjør det ikke. Det handler 
om nye strukturer, og et samfunn vi ikke 
helt ser konturene av.

Dermed var det profetiske skissert, og 
Kari Frodesen kunne returnere til landsmø-
tets behandling av målprogram. Hun stilte 

sitt retoriske spørsmål om hvorfor dette 
er relevant for oss, hvorfor hun snakker 
om dette nå:

- Dette vil i løpet av kanskje den neste 
målperioden, eller i hvert fall den neste 
der igjen, for ikke å snakke om den som 
kommer etter der – fra 2014 til 2017, 
ha grunnleggende innflytelse på denne 
profesjonens kår. Derfor snakker jeg om 
dette nå.

Gutenberg og skrivernes endelikt
Kari Frodesen fortalte at hun i master-

oppgaven sin ser på innføringen av trykk-
pressen og hva Gutenbergs oppfinnelse 
betød for samfunnet på 1500-tallet:  

- Hvis man ser på de strukturelle 
forandringene, så var det altså en total 
forandring av hele samfunnet: forholdet 
til kunnskap, forholdet mellom høy og lav, 
mellom studenter og professorer. Men 
ikke minst hadde det som effekt at store 
profesjonsgrupper forsvant. Skrivere var 
en veldig sentral profesjon i middelalde-
ren og inn i renessansen. De ble borte! 
Det var store profesjonskamper. Dette er 
interessant lesning, sa Frodesen og stilte 
forsamlingen et retorisk spørsmål om hvor 

 

Signe Witsø (Sogn og Fjordane) merket seg at BF aktivt skal motvirke arbeidsledighet og utvide arbeidsmarkedet. - Vi strever med å få søkere ute i 
distriktene. Kanskje forbundet kan gjøre noe for å motivere nyutdannede bibliotekarer til å komme ut til oss, for det har vi bruk for, sa hun. Her er Sogn og 
FJordane-benken under årets landsmøte, fra venstre Signe Witsø, Marie Dombestein og Torill Berge. 
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mange typografer vi har igjen i dag. 
- Poenget mitt er at hvis bibliotekar-

profesjonen skal være relevant – apropos 
hva som er ”relevant utdanning” – må vi 
være relevante i forhold til de målene som 
virksomheten vi er en del av setter seg. 
Klarer vi ikke det, blir vi borte og assimilert 
inn i andre grupper, sa hun, og minnet 
om at typografene nå var blitt en del av 
gruppen grafiske designere. 

- Relevans er stikkordet. Vi må være 
relevante og vi må være synlige. Det må 
synes at vi er relevante. Og det betyr at vi 
må omdefinere oss. Derfor blir spørsmålet 
mitt angående samarbeidet med utdan-
ningen viktig. Sak til sak-samarbeid er fint, 
og jeg skjønner at det er ressursspørsmål. 
Men jeg tror at hvis det ikke foregår et 
kontinuerlig press på utdanningen, så vil 
ikke utdanningen være i stand til å gi oss 
relevante profesjonelle, sa hun

Mer bibliotekpolitikk!
Kari Frodesen avsluttet sitt store inn-

legg med å knytte an til målprogrammet 
igjen: 

- Jeg vil henstille så sterkt jeg kan til BF 
om å forbedre seg på det punktet som 
kontrollkomiteen understreket at det var 
gjort for lite arbeid på, nemlig bibliotekpo-
litikk. Bruk mer tid og krefter på det. Finn 
smarte arbeidsmåter. Sørg for å være på 
banen når det gjelder bibliotekpolitikk, 
når det gjelder kunnskapspolitikk, når 
det gjelder samfunnsstrukturer knyttet 
til kunnskapsformidling og forvaltning. 
På den måten kan BF bli en veldig rele-
vant aktør, en veldig synlig aktør. Gjerne 
sammen med andre, sa hun, og la til at 
hun tror på allianser. 

Og dermed var hun tilbake i det pro-
fetiske:

- Jeg håper det vil være mulig å bruke 
det lille punktet i målprogrammet veldig 
aktivt i den neste perioden. For det er på 
en måte nå endringen skjer! Gjør vi det 
ikke nå, så kan toget fort være gått. 

Det var tydelig at landsmøtet hadde stor 
sans for poengene hennes. Folk nikket 
anerkjennende og etter landsmøtet var 
innlegget hennes en åpenbar snakkis.

Klarere mål
Morten Haugen fulgte opp med å be 

neste landsmøte vedta klarere mål: - BF 

skal være en heldekkende organisasjon 
i bibliotekfeltet. Vi skal diskutere lønn, 
tariff, arbeidsforhold, fag, utdanning, 
bibliotekpolitikken, og oss selv i rela-
sjon til andre. Likevel er det slik at både 
dette punktet 4 i målprogrammet, og 
resolusjonen som vi vedtok om den 
kommende bibliotekmeldinga, handler 
mest om at vi vil at noe skal skje og i 
mindre grad om hva vi vil at skal skje, 
sa han, og oppfordret det nye forbunds-
styret: 

- Neste gang vi vedtar en resolu-
sjon om bibliotekpolitikk i Bibliotekar-
forbundet, så må den ikke bare si at 
vi vil ha ambisiøse mål, men vi må 
formulere disse målene slik at staten 
vet hva en ambisiøs bibliotekpolitikk 
for Norge er. 

Monica Deildok parerte med litt infor-
masjon om bibliotekpolitiske kontakter 
BF har hatt i løpet av våren. – Men vi får 
kjeften vi fortjener. Helt klart at forbunds-
styret som skal velges nå, må ta tak i dette 
og jobbe videre med det. Dette er saker 
som jeg tror dere vet at undertegnede 
brenner for, sa hun. 

Organisasjon
Anne Woje meldte seg med et innlegg 

om siste kapittel i målprogrammet, det om 
egen organisasjon. 

– Som tidligere fylkesleder i Østfold 
gjennom mange år, er mitt hjertebarn 
i denne sammenheng organisasjon. 
Jeg er ikke så sikker på om forbunds-
ledelsen skal legge mye større vekt på 
bibliotekpolitikk. Det kan være de skal 
gjøre det også, men jeg vil påpeke at 
vi også må jobbe mer med organisa-
sjon, sa Woje, under henvisning til blant 

annet bekymringen hun fikk da hun så 
at ikke alle fylkeslag hadde fylt opp 
delegatplassene sine. Hun opplevde 
det som pinlig.

- Kanskje det er strukturelle ting i or-
ganisasjonen som vi fortsatt må jobbe 
med. Jeg vil at vi fokuserer på delmålet 
om skolering, sa Anne Woje, som ba 
forbundets ledelse legge økt vekt på 
skolering av medlemmene. 

Hun la vekt på punktet om at BFs 
sekretariat skal ha moderne og effektive 
administrative systemer, og at ansvaret 
for å drive en god organisasjon ligger 
like mye lokalt som sentralt.

Budsjett
Å lage et realistisk budsjett tre år fram-

over er ingen lett affære. Astrid Kilvik la på 
vegne av forbundsstyret fram en ganske 
lineær framskriving av dagens inntekter og 
utgifter, basert på 2 % lønnsvekst pr år, 
2,5 % prisvekst pr år og 15 nye yrkesak-
tive medlemmer pr år. Med avsetninger til 
konfliktfond, IT-kjøp og kommende lands-
møte, gikk budsjettene for 2009-2011 alle 
i balanse, uten å ta noe fra eller tilføre noe 
til BFs egenkapital. 

Kari Frodesen stilte spørsmål ved om 
hva posten for markedsføring dreidde 
seg om, og fikk som svar at det var 
diverse brosjyremateriell med tanke på 
medlemsverving. Under Karis spørsmål 
lå det kanskje en forventning om at 
det dreidde seg om markedsføring av 
bibliotekarkompetanse, bibliotek eller 
bibliotekarstudier.

Det vedtatte budsjettet tar høyde for 
frikjøp av nestleder i hele kommende 
landsmøte perode.

[ LANDSMØTET 2008 ]

 

Avtroppende medlemmer av BFs forbundsstyre: 
fra venstre Liv Evju, Ritha Helland, Astrid Kilvik 
og Morten Haugen. 
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[ FAGLIG UTVIKLING ]

Justering av vedtekter
Forbundets vedtekter fikk på dette 

landsmøtet tre endringer av en viss betyd-
ning, samt et par kosmetiske justeringer. 

Det viktigste var nok at kravet til med-
lemskap ble tilpasset dagens situasjon, 
nemlig at man nå kan ta en mastergrad i 
bibliotek- og informasjonsvitenskap uten å 
ha en bachelor i samme fag. Og det skulle 
vel i grunnen bare mangle om ikke disse 
kunne melde seg inn i BF. Debatten om 
større endringer i medlemskriteriene kom 
derimot ikke.

En organisatorisk forenkling ble nok 
hilst velkommen av mange: Heretter kan 
fylkeslag selv bestemme om de ulike sty-
revervene i fylkeslaget skal velges for ett 
eller to år. Det gjelder bare å sørge for at 
valgperioden for det enkelte verv går fram 
av protokollen etter hvert årsmøte. Årevis 
med forvirring om dette skulle dermed 
være tilbakelagt.

Resolusjonen om yrkesetikk, som lands-
møtet hadde vedtatt tidligere på dagen, 
hadde som naturlig konsekvens at hele 
kapittelet om yrkesetikk i vedtektene ble 
fjernet. Landsmøtet sluttet seg til det, 
uten debatt.

Gjenvalg og nyvalg
Da gjenstod bare valget, tradisjonen 

tro den siste saken på et hvert lands-
møte. Valgkomiteens leder Anne Woje 
la fram forslagene, som innebar en god 
blandning av gammelt og nytt blod. 
Leder Monica Deildok og nestleder 
Hanne Brunborg ble begge gjenvalgt, 
og det ble også styremedlem Susanne 
Baumgärtel. Som nye styremedlemmer 
kommer Klaus Jøran Tollan, Roger Dyrøy, 
Elisabeth Bergstrøm og Henriette Prim-
berg inn. På varaplassene ble følgende 
valgt: Knut Hverven, Gro Haugastuen, 
Mette Rysjedal, Ingrid Ericson og Kari 
Angelsen. 

Til kontrollkomiteen ble valgt Astrid 
Kilvik (leder), Ritha Helland og Mona 
Magnussen, med Lone Johansen som 
vara. Og til valgkomiteen ble alle 
gjenvalgt: Anne Woje (leder), Richard 
Madsen og Elin Linge Hermansson, med 
Monica Nævra som vara.

Takk og farvel
Forbundsleder Monica Deildok tak-

ket til slutt de dyktige medlemmene av 
forbundsstyret som nå gikk ut. 

Liv Evju, som på landsmøtet for tre 
år siden ble valgt inn på benkeforslag – 
som en styrking av skolebibliotekprofilen 
i styret – takket av på følgende måte:

- Jeg er glad for å ha vært i BFs 
forbundsstyre når skolebibliotek virke-
lig har kommet på dagsorden i hele 
Bibliotek-Norge, sa hun. Og la ikke skjul 
på at det hadde vært tre interessante 
og givende år: - Når en skolebibliotekar 
låser døren og stenger biblioteket for å 
delta på forbundsstyremøte i Bibliote-
karforbundet, er det fordi dette er enda 
viktigere, sa hun. 

Og dermed var et godt, men ganske 
rolig, landsmøte over. Et landsmøte der 
sakene var vel forberedt, og der dele-
gatene kom med noen viktige signaler. 
Utfordringene som bibliotekarer og 
bibliotek står overfor, skorter det i hvert 
fall ikke på. Det nye forbundsstyret har 
nok å ta tak i. 

 

Valgkomiteens leder Anne Woje presenterer de nye kandidatene til forbundsstyret i BF. Ingrid Ericson ble valgt inn som ny vara til styret. Det skjedde ved 
akklamasjon, som alle de andre valgene under årets landsmøte.
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Trygve Kikut er student i bibliotekkunnskap 
ved Universitetet i Tromsø. Han er allerede 
bachelor i dokumentasjonsvitenskap. Men 
til sommeren kan han altså kalle seg biblio-
tekar. 

Under Bibliotekarforbundets landsmøte på 
Gardermoen i april, var det representanter 
for bibliotekarstudentene til stede, fra både 
Oslo og Tromsø. 

-  Jeg er rykende fersk i BF-sammenheng. 
Jeg meldte meg inn i Bibliotekarforbundet 
like før jul. Så dette er mitt første landsmøte, 
sier Trygve. Han synes landsmøtet var spen-
nende. 

Tankevekkende
- Artig å se hvordan ting foregår og å treffe 

mange fine bibliotekarer fra hele landet. Det 
var spesielt interessant med Kari Frodesens 
innlegg om bibliotekpolitikk. Det var tankevek-
kende da hun sammenlignet Gutenberg med 
det digitale vi står overfor nå, og de samfunns-
endringer som kommer som følge av det. 

- Det ga mening?
- Ja, absolutt. Det ga inspirasjon til å tenke 

videre på digitale arbeidsformer og på hvilke 
fokusområder vi bør ha. 

Trygve Kikut synes det er vanskelig å si om 
Frodesens poenger tilsier at BF og bransjen 
burde jobbe annerledes. Han synes ikke 

- Vi må tenke nytt
- Så lenge man tenker nytt, tror jeg ikke framtida blir noe 
problem for bibliotekarer. Etter hva jeg har sett her på lands-
møtet, er ikke det noe å bekymre seg for. 

han har nok fartstid til å kunne uttale seg 
om det.

- Men jeg tror veldig på samarbeid. Vi er i en 
situasjon hvor mange holder på hver for seg. 
Etter hvert vil dette måtte samordnes. Det vil 
måtte bli større samarbeid mellom bibliotekene 
når det gjelder digitalisering. 

Ikke stoppe i fortiden
- Er det lurt å utdanne seg til bibliotekar nå? 

Virker framtida lys?
- Det tror jeg absolutt. Så lenge man henger 

med og tenker nytt, tror jeg ikke framtida blir 
noe problem for bibliotekarer.  Det gjelder ikke 
å stoppe opp i fortiden. Etter hva jeg har sett 
her på landsmøtet, er ikke det noe å bekymre 
seg for, sier Kikut. Som også hadde sans for 
temaet som var valgt for landsmøteseminaret, 
om utdanningssektorens behov for bibliote-
karkompetanse:

- Det var spennende, med mange flotte 
innlegg. Og det var spesielt artig å høre 
innlegg fra bibliotekarene i grunnskolen og 
videregående skoler. Det kan jo hende man 
ender opp der…

- Du har lyst til å jobbe i skolebibliotek?
- Jeg er ganske åpen, og ganske mobil. Jeg 

har fått prøvd meg i et måneds vikariat i et 
skolebibliotek i en videregående skole. Det 
ga mersmak. Det var interessant å jobbe med 
videregående elever, få kontakt med dem, hele 
formidlingsbiten der, sier Trygve Kikut. 

Landsmøte- 
seminaret
Mandag 7. april, dagen før BFs lands-
møte, var det landsmøte-seminar 
med tema ”Utdanningssektorens 
behov  for bibliotekarkompetanse”. 
Forbundsleder Monica Deildok, 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim og 
BF-nestleder Hanne Brunborg åpnet 
ballet, før rådgiver Arne Gundersen 
så temaet fra ABM-utviklings syns-
vinkel. Han viste til Møreforsknings 
skolebibliotekundersøkelse i fjor, og 
sa bl.a. at BF kunne ha spesiell grunn 
til å følge opp hva som skal legges i 
at skolebiblioteket er en integrert del 
av det pedagogiske arbeidet. Klaus 
Jøran Tollan vurderte Stjernøutvalgets 
utredning, mens professor Frøydis 
Hertzberg snakket om ”Biblioteket 
sett fra en skriveforskers ståsted”, 
noe vi kommer tilbake til i et seinere 
nummer av Bibliotekaren. Poengene 
fra Astrid Flagstad og Evy Sisilie 
Bergums foredrag om behov for 
bibliotekarkompetanse i hhv grunn-
skole og videregående skole, vil også 
bli behandlet på ulikt vis i bladet etter 
hvert. Og seminarets dessert, filmjo-
urnalist Anne Hoffs gjennomgang av 
”Bibliotekaren som filmhelt(inne)”, vil 
du også kunne smake på i et kom-
mende nummer. 

Det gamle styret 
rundet av
Søndag 6. april, dagen før BFs 
landsmøteseminar og landsmøte på 
Gardermoen, gjorde avtroppende for-
bundsstyre sine siste forberedelser. 
De gikk gjennom innholdet i lands-
møtesakene, og sørget for at hvert 
enkelt styremedlem var forberedt på 
sakene de skulle legge fram. 

To saker skilte seg imidlertid ut: Det 
var to nye resolusjoner som styret 
ville fremme for landsmøtet. En om 
likelønnskommisjonen, og en med 
innspill til bibliotekutredninga. Begge 
ble gjenstand for en del justeringer i 
løpet av styremøtet. 

Dermed var jobben gjort for dette 
styret, etter tre år i førersetet. 

[ LANDSMØTET 2008 ]

- Så lenge man henger med og tenker nytt, tror jeg ikke framtida blir noe problem for bibliotekarer. Etter hva 
jeg har sett her på landsmøtet, er ikke det noe å bekymre seg for, sier Trygve Kikut .
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Det ble valgt nytt forbundsstyre for 
perioden 2008-2011, under Bibliotekar-
forbundets landsmøte på Gardermoen 
8. april. Allerede samme ettermiddag var 
de i gang. De 7 styremedlemmene og 5 
varamedlemmene samlet seg for å velge 
arbeidsutvalg og enes om møteplan fram 
til sommeren.

Det ble valgt et arbeidsutvalg, bestå-
ende av leder Monica Deildok, nestleder 
Hanne Brunborg og Klaus Jøran Tollan, 
med Elisabeth Bergstrøm som vara. Det 
ble også valgt et økonomiutvalg, som er 
identisk med arbeidsutvalget pluss Randi 
Rønningen. Økonomiutvalget har et sær-
skilt overblikk over forbundets økonomi 
og er saksforberedende for forbundssty-
ret i økonomispørsmål. De representerer 
dessuten BF som arbeidsgiver i møte 
med de ansatte i BF-sekretariatet under 
lokale lønnsforhandlinger.

Ny BF-ledelse er i gang
For første gang hadde BF sitt lands-

møte midt under et hovedoppgjør. Dette 
skyldtes overgangen fra to-årige til tre-
årige landsmøteperioder. Dermed måtte 
fullmakter under forhandlingene avklares 
umiddelbart. 

I henhold til vedtektenes § 9.9 har 
forbundsstyret myndighet til å vedta og 
forkaste forhandlingsresultat eller me-
klingsresultat. Forhandlingsresultat eller 
meklingsresultat behandles formelt på 
første ordinære styremøte etter at resul-
tatet foreligger. Det forventes imidlertid at 
forbundene i sluttfasen av forhandlinger 
eller mekling gir en foreløpig godkjen-
ning/forkasting av resultatet der og da. 

Det er derfor tradisjon i BF for at man 
ved sentrale tariffavtaleforhandlinger 
delegerer til AU å gi foreløpig godkjen-
ning/ forkasting av forhandlingsresultat/
mekling slik det foreligger ved forhand-
lingenes/meklingens slutt-tidspunkt. Og å 
bistå de sentrale forhandlerne underveis 

i oppgjøret når det gjelder veivalg og 
prioriteringer. Det nye forbundsstyret ga 
slike fullmakter til AU. 

Møteplan fram til sommeren ble en enkel 
sak: Styreseminar 8.-10. juni, for øvrig tele-
fonmøter etter behov. Møteplan for høsten 
blir fastlagt under styreseminaret. 

Det første styremøtet ble avsluttet med 
en orientering om BF-aktiviteter fram til 
sommeren. Det arbeides med hørings-
svar til Stjernø-utvalget, både direkte 
og via YS. BF-lederen har møte med 
skolebibliotekarer i Oppland om kompen-
sasjonsløsninger for ordningen med utlån 
av lærebøker. Det er møte på Deichman, 
det er jobbsøkerkurs for studentene ved 
Høgskolen i Oslo, det er BFs grunnkurs 
for tillitsvalgte, det er første møte i det 
nye yrkestikkutvalget, det er forhand-
lingsinnspurt og eventuell meklingsrunde 
i de offentlige tariffoppgjørene. Og det er 
deadline for bladet vårt hver måned. Alt 
dette og mer til i april og mai. 

Et samlet forbundsstyre med varamedlemmer for perioden 2008-2011. Bak fra venstre: Knut Hverven, Roger Dyrøy, Monica Deildok, Elisabeth 
Bergstrøm, Henriette Primberg, Susanne Baumgärtel, Mette Rysjedal og Ingrid Ericson. Foran fra venstre: Hanne Brunborg, Gro Haugastuen, 
Kari Angelsen og Klaus Jøran Tollan. 

[ LANDSMØTET 2008 ]
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Biblioteket skal være et aktivt inspirasjons- og
kraftsenter i den videregående skolen. Det hjelper
at biblioteket har et godt biblioteksystem, som
muliggjør aktiv nettbasert bruk av biblioteket. Dette
uansett om elever og lærere jobber hjemmefra eller
i skolens lokaler. Med katalogen søkbar i internett,
og med mulighet for å administrere egne lån og
reserveringer, blir biblioteket enda mer attraktivt for
brukerne.

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

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

Bibliofil
®

i vgs-bibliotek også
Elever ved Sogndal vidaregåande skule i en aktiv læringsarena i biblioteket. Foto Ragnvald Søgnesand.
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- Jeg tenkte at det er en utfordring som 
passer meg nå. Jeg har vært leder av 
fagforum for bibliotekarer i videregå-
ende skoler i Rogaland i tre år nå.  
Det har gitt meg erfaring som det  
er spennende å ta litt videre. 

- Oppfatter du deg selv som en 
representant for skolebibliotekarene i 
forbundsstyret. 

- På én måte, ja. Samtidig regner jeg 
med å få lære mye, mye mer enn det. 

- Prioriterer BF spørsmål knyttet til 
skolebibliotek høyt nok?

- Jeg ser at forbundet har jobbet mye 
med det nå, det var tydelig på landsmø-
tet. Men jeg har vel ikke alltid vært enig 
med alt Bibliotekarforbundet har stått  
for på dette området før.

- Hva har det dreidd seg om?

Åpent brev
- For eksempel lærebokordninga. Vi 

var ikke så fornøyd med hvordan det ble 
håndtert. Det resulterte i et åpent brev til 
BF fra oss i Rogaland, sier Henriette.

Brevet sto gjengitt i Bibliotekarens 
januar-nummer. I februar handlet Monica 
Deildoks leder om brevet fra Rogaland: 
”Det er veldig godt for forbundsstyret, 
og ikke minst for forbundsleder, å få slike 
tilbakemeldinger. Skolebibliotekarene i 
Rogaland har gjort et grundig stykke ar-
beid når de har evaluert erfaringer med 
ordningen, og deres konklusjon er krys-
tallklar: Dette svekker skolebibliotekene 
og skolebibliotekarenes rolle, det styrker 
verken biblioteket eller bibliotekaren”, 
heter det blant annet i lederen, som leg-
ger vekt på at skolebibliotek som tar på 
seg en slik ”ren administrativ oppgave”,  
må ”kompenseres for tidsressursen som 
går tapt”. 

- Synes du at dere har fått gjennomslag 
for det dere skrev i det åpne brevet?

- Ja, vi har fått forståelse. Vi har fått 

Brenner for skolebibliotekarene
Henriette Primberg er skolebibliotekar på Forus videregående skole i Sandnes. Under 
Bibliotekarforbundets landsmøte i april ble hun valgt inn i det nye forbundsstyret. Hvorfor 
sa hun ja til det?

et svar vi synes er greit. 
- Ønsker du å snu retningen litt, på 

BFs politikk på dette området?
- Ja, på en måte kunne jeg godt tenke 

meg det. Men samtidig skal man jo re-
presentere alle. Vi vet at det er forskjellig 

syn blant skolebibliotekarene på denne 
jobben med lærebokordninga. 

Henriette Primberg syntes ellers at det 
var et godt landsmøte, som var spen-
nende for henne siden hun skulle inn i 
forbundsstyret. 

- Sakene gikk jo ganske greitt gjen-
nom. Det var nok godt forarbeid og 
ryddig saksframstilling som gjorde at 
det kunne gå så lett gjennom. 

Digital kompetanse og kildekritikk
- Kari Frodesen hadde et lengre inn-

legg på landsmøtet. Hvordan reagerte 
du på det?

- Det var et kjempebra innlegg! Hun 
ga uttrykk for det samme som jeg føler. 
Hvis vi ikke kjenner vår besøkelsestid 
nå, så forsvinner bibliotekarene ut. Med 
de digitale læremidlene er det mange 
som spør hvorfor vi trenger bibliotek. 
Det er en holdning vi også finner litt 
blant skolefolk. Vi må satse mye på 
den digitale kompetansen vi har. Evnen 
til kildekritikk tror jeg er kjempeviktig 
å satse på. Ikke bare leseprosjekter. 
Kildekritikk er et kjerneområde. Det kan 
vi bruke uansett om det er bøker eller 
digitale midler. 

Bibliotekpolitikk
- Du ser BF som en mulighet til å jobbe 

med dette?
- Ja. Det med markedsføring og bi-

bliotekpolitikk tror jeg er kjempeviktig. 
Vi må synes!

- Du synes BF burde prioritere biblio-
tekpolitikken høyere?

- Ja, det syns jeg absolutt, sier Hen-
riette Primberg, som hadde grunn til 
å være ekstra fornøyd med tema for 
årets landsmøteseminar, dagen før 
selve landsmøtet: ”Utdanningssektorens 
behov for bibliotekarkompetanse”.

- Det var midt i blinken for meg. Dette 
brenner jeg for. 

- Vi må satse på den digitale kompetansen vi har, 
sier Henriette Primberg. Hun er skolebibliotekar 
og nyvalgt medlem av BFs forbundsstyre.

[ LANDSMØTET 2008 ]
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Bibliotekarer i Norge venter utålmodig 
på den varslede stortingsmeldingen om 
bibliotek. Vi forventer at regjeringen legger 
frem en melding som innebærer en reell 
styrking av bibliotekene. 

Selv om Stortinget ikke er direkte 
bevilgende instans til folkebibliotek, sko-
lebibliotek eller universitets- og høgskole-
bibliotek, må sentrale politikere meisle ut 
en overordnet norsk bibliotekpolitikk med 
utgangspunkt i de samfunnsoppgavene 
som bibliotekene bidrar til å løse.

For å løfte kunnskapsnivået og læ-
ringskulturen i Norge, må det en helhetlig 
satsing til. Bibliotekene har mange ulike 
eiere – kommuner, fylkeskommuner, staten, 
helseforetak, private virksomheter. Nettopp 
derfor er en overordnet nasjonal bibliotek-
politikk vesentlig. Det må være en politikk 
som gir retning, som løfter fram nasjonale 
løsninger, som gir hele nasjonen tilgang 
til de samme digitale ressursene og som 
sikrer et faglig nivå gjennom fagutdannet 
personale. 

Vi vet at satsing på bibliotek virker.  Fors-
kning viser at satsing på bibliotek virker. 

Uttalelse fra BFs landsmøte 2008:

Bibliotekmeldingen – hva venter vi på?
Andre nasjoner som Finland, Danmark, 
Irland, Singapore og Sør-Korea har vist at 
satsing på bibliotek virker. Ikke bare for å 
høyne kunnskapsnivå og læringskultur i 
befolkningen, men satsing på bibliotek er 
bl.a. også god nærings- og distriktspolitikk. 
Informasjonskompetanse er et nøkkel-
begrep i dagens samfunn. Bibliotekarer 
er navigatører i informasjonsflommen, er 
veivisere, tilretteleggere og formidlere for 
alle grupper i befolkningen.

Folkebibliotekene og utdanningsbibliote-
kene i grunnskole, videregående og høyere 
utdanning må løftes frem i den politiske de-
batten om kunnskapsnorge, utdanning og 
skoleutvikling! De nasjonene som scorer 
høyest i PISA-undersøkelsene har satset 
systematisk på bibliotek. 

Det er nødvendig med en gjennomgang 
av utdannings- og biblioteklovverket for å 
sikre at formålet med alle typer offentlige 
bibliotek blir tydeliggjort. Norges innbyg-
gere må sikres tilgang til trykte og digi-
tale kilder gjennom en statlig satsing på 
Norgesbiblioteket. Og de må sikres gode 
bibliotektjenester gjennom høy bibliotek-

faglig kompetanse. 
Fagutdannede bibliotekarer har mini-

mum 3-årig høyere utdanning. For å kunne 
møte de utfordringene samfunnet og 
biblioteksektoren står overfor i fremtiden, 
krever Bibliotekarforbundet statlig finansi-
ering av et kompetanseløft for bibliotekarer, 
slik lærerne har fått i forbindelse med 
Kunnskapsløftet. 

Kulturminister Trond Giske har kalt 
bibliotekene et ekte sosialdemokratisk 
prosjekt. Vi vet at ytringsfrihet, respekt 
for mangfoldet og individets muligheter er 
flere sider av samme sak. Demokrati og like 
muligheter for alle er selve grunnsteinen 
bibliotekene er bygd på.

Regjeringen har nå en mulighet til å 
levere en bibliotekmelding som inneholder 
en overordnet og helhetlig norsk bibliotek-
politikk, som kan danne grunnlaget for vi-
dere arbeid med bibliotekutvikling i Norge 
- i den enkelte kommune, i den enkelte 
skole, ved den enkelte utdanningsinstitu-
sjon og den enkelte virksomhet. Det norske 
samfunnet trenger en bibliotekpolitikk med 
ambisiøse mål og reelle virkemidler. 

Uttalelse fra BFs landsmøte 2008:

Likelønnskommisjonen må følges opp, lønnsdiskrimine-
ringen av kvinnedominerte yrkesgrupper må opphøre! 
Likelønnskommisjonens rapport dokumen-
terer lønnsforskjellene mellom kvinner og 
menn i norsk arbeidsliv. 

Rapporten synliggjør at lønnsforskjellene 
går langs både en vertikal og en horisontal 
akse. Med vertikal kjønnsdeling av arbeids-
markedet menes at kvinner og menn segre-
geres til ulike posisjoner i stillingshierarkiet, 
også innenfor samme yrke. Kun en av tre 
ledere er kvinner. Med horisontale lønnsfor-
skjeller menes at kvinner og menn er kon-
sentrert i ulike yrker, bransjer og sektorer. 
Kjønnsforskjellene faller i stor grad sammen 
med skillet mellom offentlig og privat sektor. 
Mens om lag 70 % av de ansatte i offentlig 
sektor er kvinner, er majoriteten av ansatte i 

privat sektor menn. Analyser i Likelønnskom-
misjonens rapport viser at lønnsforskjellene 
mellom kjønnene er størst blant dem med 
1-4 års høyere utdanning. 

Bibliotekarer er en kvinnedominert yrkes-
gruppe med minimum 3-årig høgskoleutdan-
ning og størstedelen av sitt arbeidsmarked 
innenfor offentlig sektor. Bibliotekarer har på 
grunn av den horisontale kjønnsdelingen av 
arbeidsmarkedet hatt dårligere lønnsutvik-
ling over tid.

Bibliotekarforbundet er derfor glad for at 
Likelønnskommisjonen så grundig dokumen-
terer de kjønnsbetingede lønnsforskjellene 
i Norge. Dette danner et godt grunnlag for 
konkret arbeid med likelønn. Partene i ar-

beidslivet, regjering og storting må følge opp 
likelønnskommisjonens forslag til tiltak for å 
jevne ut forskjellene. Bibliotekarforbundet vil 
spesielt trekke frem følgende punkter:

3 milliarder kroner over statsbudsjettet  y
til lønnsløft for kvinnedominerte yrker i 
offentlig sektor.
Arbeidslivspartene i privat sektor an- y
befales å sette av midler til kombinerte 
lavlønns- og kvinnepotter.
Tariffestet rett til lønnstillegg for foreldre  y
som tar ut foreldrepermisjon.
Lønnsdiskrimineringen av kvinnedomi-

nerte yrkesgrupper må opphøre. Bibliotekar-
forbundet forventer at likelønn blir et sentralt 
tema i det offentlige lønnsoppgjøret. 

[ LANDSMØTET 2008 ]
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[ LEKSIKON-KAMPEN ]

Stor norske leksikon vs Wikipedia

Tekst & foto: Erling Bergan

Sjefredaktør Petter Henriksen i Store 
norske leksikon fortalte om planene på 
ABM-utviklings konsortieseminar 24. 
april. Han måtte medgi at kollektive 
leksika på nett har verdenssuksess, 
mens nasjonale leksika sliter med 
økonomien.

- Jeg vil benytte sjansen til å ta 
av meg hatten for Wikipedia. Det er 
fantastisk å se så mange mennesker 
som går sammen om å gjøre noe så 
sært som å skrive leksikon-artikler på 
idealistisk basis. Det er helt eventyr-
lig. Og det er veldig morsomt for meg 
som gammel leksikon-entusiast å se 
at dette skjer. Wikipedia har også fått 
til noe som de tradisjonelle nasjonal-
leksikaene ikke har klart i det siste, å få 
verden til å skjønne at leksikon-formen 
er suveren, altså dette at man samler 
kunnskap på tema, sa Henriksen.

Hvitt og grønt område
Hva gjør så framveksten av Wikipe-

dia med Store Norskes framtidsplaner. 
Jo, akkurat nå jobbes det i forlaget med 
å planlegge et nytt nasjonalt leksikon-
nettsted. Det vil være inspirert av 
Wikipedia og det vil ta opp i seg en 
del 2.0-elementer. 

Tjenesten vil ha to typer innhold. For 
det første det autoriserte innholdet, 
kvalitetssikrede artikler slik nasjonale 
leksika er kjent for. I tillegg vil det ha 
”privat innhold”, som blir til på måten vi 
kjenner fra wiki-verden. De to artikkel-
typene vil ha ulikt utseende: Hvitt 
område for det autoriserte, og grønt 
område for det ”private”. 

De seriøse og entusiastene
Under seminaret gikk Henriksen 

gjennom ulikhetene mellom dagens 
Store norske leksikon (SNL) og Wiki-
pedia. I SNL bruker de fagansvarsprin-

Store norske leksikon på nett er i dag en betalingstjeneste. I konkurransen med 
Wikipedia er dette ingen grei situasjon for Kunnskapsforlaget. Det er derfor ikke 
så overraskende at de nå jobber med en ny wiki-inspirert nettjeneste.

sippet, dvs at det er åpent kjent hvem 
som er ansvarlig for innholdet, for 
det enkelte fagområde, for den en-
kelte artikkel. I Wikipedia er artiklene 
usignert og personene bak er ukjent. 
Henriksen var dessuten nysgjerrig 
på hvilke maktstrukturer som lå bak 
Wikipedia, i motsetning til SNL, der 
det er formalisert og åpent hvem som 
fatter avgjørelser. 

I SNL er det en redigeringsmeka-
nisme, mens oppdatering av Wikipedia 
skjer spontant. Wikipedia skiller seg 
fra SNL ved direkte brukermedvirk-
ning, ved at tjenesten er gratis, at 
forfatterne ikke honoreres. Og når det 
gjelder innholdet, så er SNL preget av 
fyldig dekning av ”seriøse” tema, mens 
Wikipedia har fyldig dekning av ”entu-

siast”- og ”interessert”-temaer. 
På det nye SNL-nettstedet som er 

under oppseiling, vil en del av disse 
forskjellene bli mindre. Men i ”hvitt 
område” vil altså mye av SNLs styrke 
bli beholdt, det blir fortsatt tydelige 
fagansvar der. Men de fagansvarlige 
vil selv kunne redigere direkte i ”sine” 
artikler, med språklig korrekturlesing 
fra sentralredaksjonen etterpå. 

Flere fagansvarlige
For fagfolk som er utenfor den indre 

krets, eller for meningmann, skal det bli 
mulig å legge inn forslag til nye avsnitt 
i ”hvite artikler”. Disse vil så bli vurdert 
av den fagansvarlige. Denne måten å 
trekke inn nye krefter, sammen med 
aktiviteten i grønt område, mener 
Henriksen vil kunne bidra til å utvide 
antall fagansvarlige. Dermed kan hvitt 
område vokse seg større. Han ville 
også gjøre det mer meritterende å 
være fagansvarlig, ved at det ved hver 
enden av hver artikkel blir lenke til 
informasjon om den fagansvarlige

- Det blir morsomt å skaffe nye 
fagansvarlige, det nye landslaget, sa 
Henriksen, som la til at disse fremdeles 
ville bli honorert. 

Det nye Store norske leksikon på 
nett vil i følge redaktøren bli frodigere 
og mer pulserende, men til gjengjeld 
mindre konsekvent og mindre balan-
sert. 

- Store norske leksikon blir aldri 
klemt inn i 16 bind igjen. Spranget 
fra bok til nett er nå ugjenkallelig, sa 
Henriksen.

Så gjenstår det store og avgjørende 
spørsmål om dette tilbudet skal være 
gratis eller ikke. 

– Det hadde vært ønskelig. Men vi 
diskuterer dette nå, sa han, og viste til 
usikkerheten med hvem som skal betale 
for gildet hvis ikke brukerne gjør det. 

Petter Henriksen er sjefredaktør i Store norske 
leksikon. Til høsten tar han dette nasjonal-
leksikonet med på et ugjenkallelig sprang fra 
bok til nett, sterkt inspirert av det kollektive 
leksikonsamfunnet rundt Wikipedia. 
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[ FAG OG UTDANNING ]

Tekst & foto: Erling Bergan

Det er ikke noen liten problematikk hun gir 
seg i kast med. Det viste Abelsnes da hun 
la fram stoda på ABM-utviklings seminar 
om konsortieavtaler 24. april. 

Det dreier seg om sentrale, viktige 
kunnskapsressurser. Det kan blant annet 
dreie seg om en stor norsk kunnskaps-
base. Det er snakk om ”nasjonal” også i 
betydningen at hele, eller store deler av, 
befolkningen får tilgang. 

At dette er et satsingsområde for ABM-
utvikling, går fram av Bibliotekreform 
2014. Der heter det blant annet: ”For at 
befolkningen skal kunne benytte utvalgte 
digitale innholdsressurser fritt, samtidig 
som opphavsretten ivaretas, må det for-
handles fram nasjonale lisenser. Arbeidet 
med lisens- og konsortieavtaler som gir 
tilgang til digitale kunnskapskilder, er 
omfattende. Det er viktig både å utvide 
mengden av slike ressurser og å utvikle 
nye forretningsmodeller som gir tilgang 
til ressursene.”

”Ja, tenke det, ønske det, ville det 
med…” var tittelen på Abelsnes sitt fore-
drag på konsortiekonferansen. Og det er 
nettopp utfordringen: Vilje er ikke nok. Det 
er jakten på gode løsninger og fornuftig 
finansiering som nå skal utredes. Det er 

Nasjonale lisenser utredes 
av ABM-utvikling
Kristine Abelsnes er engasjert av ABM-utvikling til å utrede 
spørsmålet om nasjonale lisenser. Hun vil ha sine anbefa-
linger klare til høsten.

både juridiske og forretningsmessige sider 
ved dette.

I mellomtida går utviklingen på nettet 
sin gang, og kanskje avklarer ting som vi 
for få år siden trodde vi måtte ta stilling 
til. For eksempel ser det ut til at det ikke 
er noen villighet til å betale for bruk av 
allmenne nyheter. Det er ingen kjøpekraft 
på det åpne nyhetsmarkedet, det er for 
mye gratis. – Nisjeprodukter kan derimot 
ta seg betalt, sa Abelsnes. 

Det er for innholdet utenfor det åpne 
gratismarkedet at nasjonale lisenser kan 
spille en rolle. Hvorvidt nasjonal tilgang til 
slike kilder skal fullfinansieres av staten, 
delfinansieres, eller om det for eksempel 
skal stilles krav om nasjonal tilgjengelig 
publisering for offentlig finansiert fors-
kning, er ikke avklart ennå. Kanskje det 
blir ulike løsninger for ulike kilder. 

Så gjelder det for Kristine Abelsnes, 
og alle oss andre, å lese de to stortings-
meldingene nøye når de kommer i juni: 
bibliotekmeldinga og digitaliseringsmel-
dinga. For der kan det ligge føringer for 
dette arbeidet. Abelsnes signaliserte 
dessuten at det vil bli avholdt en konfe-
ranse om nasjonale lisenser når hennes 
utredning er ferdig til høsten. Og hun 
antydet også at det ville være aktuelt med 
pilotprosjekt.  

Kristine Abelsnes 
utreder nasjonale 
lisenser for ABM-
utvikling. Det dreier 
s e g  o m å  g j ø r e 
store kunnskapsres- 
surser tilgjengellig 
for befolkningen. 
Resultatet kommer 
til høsten.

Søking til bibliotekarstudiene:

Ned i Oslo, 
opp i Tromsø
Tekst & foto: Erling Bergan

Søkertallene til høyere utdanning for 
studieåret 2008/2009 er kommet. 
De viser en nedgang i antall søkere 
til bibliotekarstudiet ved Høgskolen i 
Oslo, mens studiet ved Universitetet i 
Tromsø kan vise til en pen oppgang. 

Det er bachelorstudiet i bibliotek- 
og informasjonsvitenskap ved Høg-
skolen i Oslo som står for nedgangen. 
Kun 169 søkere hadde dette studiet 
som førstevalg i år. I tillegg kommer 
de 32 som primært søkte om opptak 
til årsstudium i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap. Til sammen regner 
dermed JBI med at det i år er 201 
primærsøkere til bibliotekarstudiet. 
Tilsvarende tall for i fjor var 219, mens 
det i 2006 var 253 primærsøkere. 

Høgskolen i Oslo tar opp 120 
studenter til bachelorstudiet og 10 
studenter til årsstudium. 

- Det er riktig at søking til biblio-
tekarstudiet går noe ned. Men med 
dagens gode arbeidsmarked er det 
fortsatt et greit antall primærsøkere, 
sier dekan Øivind Frisvold på Avd JBI 
ved Høgskolen i Oslo. Mens søkertal-
lene på bibliotekarstudiet går ned, 
holder imidlertid det totale søkertallet 
til høyere utdanning seg stabilt. 

For dokumentasjonsvitenskap i 
Tromsø er det en gledelig oppgang, 
etter noen år nærmest i fritt fall. 
Bachelorstudiet der hadde for tre år 
siden 30 søkere, for to år siden 18 
søkere, og i fjor kun 10 søkere. Årets 
25 primærsøkere er derfor godt nytt. 

- Det ser ut til at vi er i ferd med 
å snu den dårlige utviklingen, sier 
en fornøyd førstelektor Tore Brattli 
på Dokumentasjonsvitenskap ved 
Universitetet i Tromsø. 

Tore Brattli fra dok.vit. i Tromsø har grunn 
til å være fornøyd med årets søkertall.
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Med turban og slør på jobben
SPØRSMÅL:

Hvorfor skal det være lov å gå med 
turban og slør på jobb? Dette er jo 
religiøse symboler som ikke har noe 
på en arbeidsplass å gjøre?

SVAR:
Vi lever i et flerreligiøst samfunn og 

jeg synes vi bør ha det som leveregel 
å ikke lage problemer ut av forskjel-
ler. Jeg vil derfor snu på spørsmålet 
ditt. Hvorfor er religiøse hodeplagg et 
problem på jobben? 

Et strengt forbud mot religiøse 
symboler kan sies å likebehandle. 
Samtidig er det viktig at vi spør oss 
selv om forbudene vi innfører er nød-
vendige. Og er det egentlig nødvendig 
å forby bruk av religiøse hodeplagg 
på jobben? Det vil også være slik at 
majoritetens symboler lettere blir god-
tatt og oppfattet som ”normale” mens 
minoritetenes symboler blir oppfattet 
som problematiske. 

Diskrimineringsloven forbyr å direkte 
eller indirekte diskriminere på grunn 
av blant annet religion eller livssyn. 

Diskrimineringsloven gjelder på alle 
samfunnsområder, med unntak av 
familieliv og personlige forhold.  

Likestillings- og diskrimineringsom-
budet har mottatt flere henvendelser 
fra både kvinner og menn som er blitt 
nektet å bære religiøst hodeplagg i ar-
beidstiden. I en av sakene konkluderte 
vi med at arbeidsgiver diskriminerte 
kvinnen da hun ble oppsagt etter å 
ha nektet å ta av hijaben. Ombudets 
uttalelse om brudd på diskriminerings-
loven førte til at hun fikk en betydelig 
økonomisk oppreisning. 

 Diskriminerings-
loven gir unntaks-
vis anledning til å 
forskjellsbehandle 
m e n n e s k e r  p å 
grunn av religion. 
Unntaksadgangen 
skal imidlertid tolkes 
svært snevert. 

Hvis hodeplag-
gene utgjør en sik-
kerhetsrisiko eller 
på annen måte hin-

drer utførelsen av arbeidet, vil det 
være saklig å komme med pålegg i 
forhold til dette.  

Klagenemnda for Likestilling har tidli-
gere påpekt at arbeidsgivers behov for 
restriksjoner på bruk av hodeplagg av 
hensyn til profilering og markedsføring, 
kan bli ivaretatt ved at hodeplagget 
tilpasses estetisk.

Med vennlig hilsen
Ingeborg Grimsmo

Fungerende Likestilling- og 
diskrimineringsombud

Bokklubben har inngått et samarbeid 
med Operaen. De inviterer til det de 
kaller ”en spektakulær bokfest, i de 
flotteste rammene Oslo har å by på”, 
nemlig det nye Operabygget. 

Festivalen skal bli en årlig begiven-
het, og vil i år arrangeres 20.-21. 
september. Lørdag 20. september 
blir det stor åpningsforestilling. Søn-
dag 21. september blir det et bredt 
tilbud av arrangementer fra morgen 
til kveld. 

- I løpet av denne helgen i sep-
tember vil Operabygget fylles med 
litteratur av alle sjangere, lesere i alle 
aldre og de mest aktuelle forfatterne. 
Operaens lokaler innbyr til alt fra tradi-

Bokklubben med bokfest i Operaen
sjonelle forfattermøter til nyskapende 
forestillinger hvor litteratur møter 
musikk, bilder og andre kulturuttrykk. 
Bokklubbens Bokfest i Operaen skal 
by på hele spekteret, med arrange-
menter med alt 
fra 50 til 5000 
publikumsplas-
ser, heter det i 
en pressemel-
ding f ra Bok-
klubben. 

- Det blir fan-
tastisk morsomt 
å fylle Operaen 
med bøker og 
lesere. Vi har 

som mål å få de beste norske og 
utenlandske forfatterne på scenen og 
da blir dette et grensesprengende ar-
rangement, sier Tuva Ørbeck Sørheim, 
redaktør i Bokklubben Nye Bøker. 
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Bibliotekarer på den andre siden
Hvilken by passer bedre enn Ramallah til å arrangere en internasjonal 
konferanse om bibliotek i et menneskerettighetsperspektiv? 

Tekst og foto: Erling Bergan

Fra 31. mars til 2. april var den palestinske 
Vestbreddens de facto hovedstad Ramal-
lah åsted for en slik konferanse, arrangert 
av IFLA og en lokal menneskerettighetsor-
ganisasjon sammen. Av nærmere hundre 
deltakere var over halvparten bibliotekan-
satte fra Vestbredden. 

Dette var kolleger som for fleres ved-
kommende ikke hadde sett hverandre på 
mange år. Slik sett var konferansen en 
katalysator for bibliotekarisk samkvem 
på Vestbredden. Bibliotekarer fra Gaza 
hadde dessverre ingen mulighet til å 
komme til Ramallah, på grunn av konflik-
ten og Israels beleiring. 

Programmet var jevnt over av god kva-
litet. Spesielt imponerende var det å se 
så mange palestinske bibliotekarer, med 
liten eller ingen internasjonal erfaring, 
presentere papers på en profesjonell 
måte. Ellers var det mange interessante  
foredrag fra bibliotekfolk fra USA, Canada, 
Serbia, Bosnia og Malawi. 

Fra Norge deltok blant annet Kristine 
Mesgrahl. Hun er bibliotekar ved Norsk 
senter for menneskerettigheter, og forkla-
rer bakgrunnen for sin deltakelse slik:

- Vi har et samarbeid med det egyptiske 
rådet for menneskerettigheter, hvor vi skal 
bidra til oppbyggingen av et bibliotek hos 
dem i Cairo. Min første tur dit falt sammen 
med denne konferansen i Ramallah, noe 
som passet godt til nettverksdelen av vårt 
prosjekt. For hvis vi skal hjelpe et men-
neskerettighetsbibliotek på beina i en helt 
annen del av verden, hvor språk og kultur 
er forskjellig fra Norge, er det mye vi kan 
hjelpe med. Men det er veldig viktig at 
nettverksbygging i regionen blir ivaretatt. 
Da vi så at det faktisk var bibliotekarer i 
regionen som snakket samme språk, og 
som har erfaring med oppbygging av  

bibliotek, så er det viktig å få nettverket  
på plass. Alle trenger å knytte nettverk, 
enten vi er i Norge, Egypt eller Palestina. 

Og det er nettopp dette som var  en 
av de store gevinstene ved Ramallah-
konferansen: å inkludere palestinske 
bibliotekarer i et internasjonalt faglig  
fellesskap, og samtidig gi det internasjo-
nale bibliotekmiljøet anledning til å komme 
til et område der bibliotek i et menneske-
rettighetsperspektiv er svært relevant. 

Etter at IFLA arrangerte sin årlige kon-
feranse i den israelske delen av Jerusalem 
i 2000, med full arabisk boikott, har det 
vært viktig for verdensorganisasjonen å 
strekke ut en hånd og vise en annen side 
av seg selv. I fjor sendte de Frode Bakken 
og Stuart Hamilton på ”mission” til Pales-
tina og Israel. Konferansen i Ramallah var 
en oppfølging av en av anbefalingene  de 
kom med etter turen.   

Konferansen ga, i tillegg til foredragene, 
mulighet for samtaler med kolleger fra 
mange land - ikke minst fra de palestin-
ske bibliotekene. For undertegnede ga det 
også muligheten til å se igjen bibliotek og 
bibliotekarer jeg ikke har møtt på åtte år, da 
jeg selv drev prosjektarbeid i området. 

Blant de mange anbefalingene som 
Ramallah-konferansen konkluderte med, 
var ønsket om å gjøre dette til en årlig sak. 
La oss håpe at det skjer, og at flere norske 
bibliotekarer kan finne veien til Ramallah 
neste år. Det er både tryggere og faglig 
mer interessant enn du tror. 

For å bidra til dette, vil jeg i kommende 
nummer av Bibliotekaren bringe ulikt stoff 
med bakgrunn i konferansen på Vestbred-
den: folkebibliotek, universitetsbibliotek, 
kjellerbibliotek, parlamentsbibliotek, feng-
selsbibliotek, spesialbibliotek. Og ikke minst, 
om bibliotekarene som gjør jobben. 

Kristine Mesgrahl var en av fire norske deltakere på bibliotekkonferansen i Ramallah. Her på besøk i 
det palestinske parlamentet, for tiden suspendert pga konflikten mellom Hamas i Gaza og selvstyre-
myndighetene på Vestbredden. For de palestinske bibliotekarene var det stort å få komme inn her.
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[ LESING OG BOKSALG ]

Tekst & illustrasjonsfoto: Erling Bergan 

Det er ikke bare slik at flere nordmenn 
leser, men det er også slik at hver 
nordmann leser mer. I 1977 leste gjen-
nomsnittsnordmannen 11 bøker, mens 
tallet var økt til 16 for i fjor. i året i fjor. 
Vi kjøpte 11 av disse 16. Ifølge under-
søkelsen var det færre som syntes bøker 
var dyre i 2007 enn for 15-20 år siden. 
Det er flere som synes bokprisene er 
”akseptable”. 

Mer på nettet
- I mange land ser vi at internettbok-

handlerne, både nasjonale og internasjo-
nale, tar stadig større del av markedet. 
Internettsalget øker her også, men her 
går salget i de fysiske bokhandlene opp 
i tillegg, sier direktør Randi S. Øgrey 
i Bokhandlerforeningen, som overfor 
Dagsavisen legger til at hun setter pris 
på at de fleste syns det er hyggelig å 
handle i bokhandlene.

Det er Den norske Bokhandlerfore-
ning og Den norske Forleggerforening 
som står bak undersøkelsen, som ble 

Det leses mer i Norge
Vi leste flere bøker 
i Norge i 2007 enn 
noen gang de siste 30 
årene. Det viser Bokun-
dersøkelsen om folks 
lesevaner. 77 prosent 
av befolkningen leser 
mellom 1 og 30 bøker 
i året. Etter 2000 har 
det vært en noe økende 
tendens. På 90-tallet 
var tallet nærmere 70 
prosent. Tilbake i 1977 
svarte 63 prosent av 
de spurte at de leste 
mellom 1 og 30 bøker 
per år.

presentert på verdensbokdag. Hensikten 
er å avdekke utviklingen i folks lese- og 
kjøpsvaner for bøker. Analysekonsernet 
Synovate gjennomfører undersøkelsen 
ved å intervjue 1000 personer om deres 
vaner. Undersøkelsen gjennomføres 
jevnlig, og gir dermed muligheten til å 
se endringer over tid. 

Alle øker
Både fysiske bokhandler, nettbok-

handler, kiosk og dagligvarebutikker er 
vinnere i undersøkelsen, som viser hvilke 
kanaler folk handler bøker i. Bokklubber 
er taperen

88 prosent av de spurte svarte at 
de har kjøpt noen av sine bøker i en 
bokhandel i 2007. I 2006 var det 83 
prosent som svarte det samme. Bare 
30 prosent svarer at de kjøpte noen av 
sine bøker i en bokklubb i 2007. Det 
tilsvarende tallet i 2006 var 36 prosent, 
mens 42 prosentkjøpte bøker gjennom 
bokklubb i 2003. Så her er trenden ikke 
til å ta feil av.

Undersøkelsen viser altså også at nett-
bokhandlene vinner terreng. Mens bare 

fem prosent svarte at de handlet noen 
bøker gjennom en norsk nettbokhandel 
i 2003, økte dette tallet til 12 prosent i 
2006, og i 2007 er det 15 prosent av 
de spurte som handler bøker i en norsk 
nettbokhandel. Bokkjøp gjennom inter-
nasjonale nettbokhandler som amazon.
com viser også en økning. 8 prosent 
svarer at de kjøpte noen bøker gjennom 
en internasjonal bokhandel i 2007, mens 
det tilsvarende tallet i 2006 var fem 
prosent og tre prosent i 2003.

Sprer seg mer
Undersøkelsen viser også at folk sprer 

sine bokkjøp i flere kanaler enn tidligere. 
For også dagligvarebutikker og kiosker 
selger mer bøker enn før, viser under-
søkelsen. Mens 10 prosent av de spurte 
hadde kjøpt bøker i en dagligvarebutikk 
i 2006, er det tilsvarende tallet i 2007 
14 prosent. Boksalg i kiosk viser også 
en relativt stor økning. 17 prosent av de 
spurte svarte at de hadde kjøpt bøker i 
en kiosk i 2007. I 2006 var dette tallet 
12 prosent. 
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- YS er positiv til at reglene knyttet til arbeidsinnvand-
ring utenfor EØS-området nå blir enklere, ikke minst 
med tanke på behov for arbeidskraft i Nord-områdene. 
Det har lenge vært behov for enklere regler og raskere 
saksbehandling for å rekruttere arbeidstakere fra land 
også utenfor EØS-området, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim i en kommentar til Stortingsmeldingen om 
arbeidsinnvandring som nå er lagt frem.

På tvers av landegrenser
- Vi går i retning av et stadig mer internasjonalt ar-

beidsliv. Morgendagens arbeidstakere vil søke arbeid på 
tvers av landegrenser. Da må regler tilpasses. 

Norge vil i lang tid fremover ha behov for arbeidskraft 
fra andre land. Kampen om denne arbeidskraften vil bli 
tøff. Det må derfor oppleves attraktivt å ta seg arbeid i 
Norge. Forenkling av regelverk og enklere saksbehand-
ling som nå foreslås, vil bidra til dette, sier Kvalheim.

- For å få til en smidigere saksbehandling, vil arbeids-
giverne nå få et større ansvar. Med større ansvar følger 
større forpliktelser. Ikke minst er det avgjørende med 
ordnede lønns og arbeidsvilkår. Jeg er glad for at stats-
råden understreker dette, sier YS-lederen og registrerer 
at kravet til jobbtilbud også fortsatt står ved lag.

Hjerneflukt fra fattige land
Kvalheim er klar på at en rekke problemstillinger som 

berøres i meldingen, krever nærmere gjennomgang av 
partene i arbeidslivet. Ikke minst gjelder dette spørsmålet 
om hjerneflukt fra fattige land.

- Balansegangen mellom behov for arbeidskraft og tap-
ping av fattige land for høyt utdannede mennesker er ikke 
enkel og krever en nøye balansegang, sier Kvalheim.

- Parallelt med at vi gjør det enklere å rekruttere spe-
sialister, faglærte og ufaglærte, må vi sørge for en hel-
hetlig utdanningspolitikk her hjemme. Kjøp av ikke minst 
spesialister fra utlandet må ikke bli til en sovepute når 
det gjelder et bevisst fokus på etter- og videreutdanning 
og høyere utdanning i Norge, sier YS-lederen.

Fokus på IA-avtalen
Han understreker videre at dette også må gjelde fokus 

på målene i IA-avtalen.
- Vi må fremover anstrenge oss vel så mye som i 

dag med å få de grupper som står utenfor arbeidslivet 
tilbake.  

Mer liberal 
arbeidsinnvandring
YS sier ja til en mer liberal arbeids-
innvandring. Men arbeidsgivernes 
håndheving av de nye reglene vil 
være avgjørende for om dette blir 
vellykket.
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[ UTDANNING ]

Tekst:  Tore Brattli
 Førstelektor 
 Dokumentasjonsvitenskap 
 Universitetet i Tromsø

Som omtalt i Bibliotekaren 
2/2008 har dokumentasjonsvi-
tenskap i Tromsø fått vedtatt flere 
nye bibliotekrelevante emner det 
siste halvåret. Først ut er emnene 
Dokumentorganisering og gjen-
finning (15 stp) og Læringssenter 
og bibliotekpedagogikk (15 stp), 
som starter opp høsten 2008. 
Deretter følger de nylig vedtatte 
emnene Bibliotek og media (15 
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stp) og Bibliotek, samfunn og 
ledelse (15 stp) våren 2009. 

Emnene er spesielt beregnet på 
studenter i dokumentasjonsviten-
skap som ønsker å bli bibliotekar, 
men kan også tas som enkeltemner 
i forbindelse med etter- og videre-
utdanning.

Bibliotek og media

Emnet gir både ett historiskt 
perspektiv på tekstkultur og sjan-
gerhistorie, en generell översikt 
över moderne former for doku-
ment- og medievurdering og et 
samtidsoversyn på nye medier.

Kursen inleds med en genom-
gång av bokens historia, och av 
barnlitteraturens och tegneseri-
ens historia, samt den kanon som 
är aktuell i dag. Vidare gås nyare 
medier igenom, med en tonvikt 
på digitala medier, där också 
framtidens mediala utfordringar 
skisseras. Denna kunskap rela-
teras därefter till brukaren, som 
kartläggs ur både litteratursocio-
logiskt och -historiskt perspektiv, 
för att man på så sätt ska kunna 
identifiera behov både utifrån 

tillgång på medier och vad bru-
karen önskar. 

Kursen är tänkt för de studenter 
som önskar inkludera kursen i en 
bibliotekarutdanning, men riktar 
sig till alla med ett inntresse för 
bok- och mediahistoria från ett 
institutionellt och brukarorienterat 
perspektiv

Studenten skal få en grunn-
leggende forståelse av forskjel-
lige medier og dokumenttyper 
som er aktuelle for forskjellige 
bibliotekslag, samt elementære 
praktiske ferdigheter i å vurdere 

medier og dokumenttyper for for-
skjellige brukergrupper i moderne 
bibliotek. 

Generelt sett ger kursen en 
överblick över olika medier med 
speciell hänsyn tagen till institu-
tioner och brukare.

Bibliotek, samfunn 
og ledelse

Emnet gir en bred innføring 
i organisatoriske, politiske og 
samfunnsmessige spørsmål knyt-
tet til bibliotekets rolle som 
kultur- og kunnskaps-formidler. 
Med utgangspunkt i teoretiske 
perspektiver på organisasjon 
og ledelse, offentlig politikk og 
sosial kapital, rettes fokus mot 
biblioteket som organisasjon og 
mangfoldig samfunnsarena - i 
ulike former for samspill med sine 
omgivelser. 

Vi vil studere forholdet mellom 
bibliotek, brukere og samfunn, og 
hvordan dette endres og utvikles 
– lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Det legges vekt 
på bibliotek og bibliotekarrollen 
i endring og nye utfordringer for 

ledelse, organisering og utvikling 
av bibliotek. 

Studenten skal få en grunnleg-
gende forståelse av bibliotek og 
biblioteksektoren i et organisato-
risk, politisk og samfunnsmessig 
perspektiv, samt kunnskap om 
ledelse av bibliotek. 

Flere nye bibliotekemner 
på dokumentasjonsvitenskap
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Hovedmålet som BF har satt for seg 
selv innen bibliotekpolitikken, er i følge 
målprogrammet: ”Bibliotekarforbundet 
skal være tydelig i den bibliotekpolitiske 
debatten, og skal sette bibliotekfag-
lige saker på dagsorden, i tråd med 
organisasjonens mål og medlemmenes 
interesser.” 

Dette har stått mer eller mindre 
uendret som et hovedmål for BF i 
nærmere ti år. Likevel er BFs meritter 
på denne fronten ikke helt i tråd med 
programmet. 

Gode eksempler
Riktignok har vi en del gode eksem-

pler de siste åra: Spørsmålet om gra-
tis, frivillig arbeidskraft i bibliotekene, 
både på Nordtvet i Oslo og i Bærum. 
Spørsmålet om ambassade-sponsete 
boksamlinger i bibliotekene, også kjent 
som American Corner-saka i Stavanger. 
Kampen mot uthuling av biblioteklova, 
og også av forskriftene til lova. Møter 
med stortingsrepresentanter og stats-
sekretærer i opptakten til den kom-
mende bibliotekmeldinga. For å nevne 
noe. 

Problemet er ikke BFs standpunkt 
og innsats i disse sakene. Her har man 
vært ganske tydelig, nådd høyt opp i 
mediebildet og mobilisert medlemmer 
og partnere på en god måte. Men det 
er relativt få saker, nærmest som korte 
blaff i BFs historie. De rokker ikke ved 
at BF har alvorlige bibliotekpolitiske 
utfordringer: 

Utfordringer
For det første: BF ser ikke ut til å ha 

noen klar oppfatning av at bibliotek-
politikk og bibliotekfag er sentrale felt 
for BF som fagforening. Det virker som 
forbundsledelsen, i alle år, har ansett 
det som et overskuddsfenomen å bruke 
BF-krefter på disse feltene. Og bakom 
ligger det usagte: Vi har jo NBF… 

For det andre: BF ser ut til å forholde 
seg til bibliotekpolitikk på en reaktiv, 

Ut av den bibliotekpolitiske bakevja
ikke en proaktiv, måte. Vi reagerer på 
andres forslag – og da helst mot forver-
ringsforslag. Vi peker sjelden ut noen 
positiv kurs for framtida.

For det tredje: BF har et kvantitativt 
forhold til bibliotekpolitikk: Vi krever 
som regel mer av noe, som regel mer 
penger. Vi har mindre fokus på den 
kvalitative bibliotekpolitikken.

For det fjerde: BF retter ofte henven-
delser til feil mottaker. Kravet om mer 
ressurser – som i årevis har vært hele 
bransjens høyeste nivå av bibliotek-
politisk tenkning – rettes ikke sjelden 
til Giske, Solhjell og Aasland, selv om 
rett mottaker som regel er kommuner, 
fylkeskommuner, universitet og høg-
skoler.

For det femte: BF er redd for å ta stil-
ling i bibliotekpolitiske spørsmål, når de 
anser at det kan være delte meninger 
blant medlemmene. 

Stake ut egen politikk
BF har aldri satt av egne ressurser til 

det bibliotekpolitiske arbeidet. Vi har 
ingen tradisjon for å organisere slikt 
arbeid. Nå er vi ved inngangen til en 
ny treårig landsmøteperiode, med et 
usedvanlig sterkt forbundsstyre. Dette 
tilsier nytenkning. BF skal ikke konkur-
rere med NBF, vi skal heller ikke tusle 
etter dem. BF må stake ut en proaktiv 
bibliotekpolitikk, med konkrete krav 
og utspill som det faller naturlig for en 
fagforening å komme med. 

Signalene som forbundsleder Monica 
Deildok ga på landsstyremøtet i fjor 
var ikke til å ta feil av: ”BF må styrke 
sitt arbeid på det bibliotekpolitiske 
og fagpolitiske området. Det er av 
avgjørende betydning for biblioteka-
rers fremtidige arbeidsliv at så skjer. 
Bibliotekarer som yrkesgruppe mangler 
i dag i offentligheten. Og – enda mer 
dramatisk – bibliotekarer som profesjon 
mangler også tidvis i den interne debatt 
i bibliotekmiljøet. Det er BF som skal 
og må være bibliotekarenes talerør i 
ulike sammenhenger av betydning på 
politikkområdet og på det faglige om-
rådet. Inntil vi klarer å formulere og å 
synliggjøre politikk på disse områdene 
vil hele profesjonen i realiteten befinne 
seg i et politisk vakuum.”

Under årets landsmøte så det nær-
mest ut som at forbundslederen gjorde 
botsøvelse for de tre siste års synder 
på dette området. - Vi får kjeften vi for-
tjener, innrømmet Monica Deildok, etter 
at delegat Kari Frodesen - til applaus 
- innstendig hadde oppfordret BF til å 
prioritere bibliotekpolitikken høyere. 

Snøen som falt i fjor
Nå er det viktig at forbundsledelsen 

ikke bruker krefter på å forsvare seg. 
Snøen som falt i fjor har for lengst 
smelta. Og dessuten: Vi vet at det er 
mye å gjøre på mange felt. Lønnsfor-
handlinger, medlemshenvendelser, kurs, 
blad, nett. Det er mye som skal gjøres, 
alt bør gjøres bedre, alt kan trenge mer 
ressurser, osv. 

Historia skal ikke forsvares. Den skal 
heller ikke bortforklares. Historia er noe 
man skal lære av. Og så gjelder det å 
se framover. 

For å bidra til dette, vil jeg peke på 
noen aktuelle bibliotekpolitiske saker 
innen vårt eget utdanningsfelt. Saker 
der BF med fordel kan gå i tenkebok-
sen, utvikle politikk, være på banen, 
rope i megafonen eller vise annet 
engasjement: 

Hvordan bør innholdet i masterstudi- y
ene i Oslo og Tromsø bli framover? 
Hvordan stiller BF seg til endringene  y
i praksisperioden for bibliotekarstu-
dentene i Oslo?
”Dokumentasjonsvitenskap er også ei  y
bibliotekutdanning”, sier de kategorisk 
i Tromsø. Men bør BF fortsatt gi dem 
blankofullmakt til å endre innholdet i 
studiet slik de selv vil? 

Ikke spesielt interessant
Jeg tror ikke det er mange i bransjen 

som har oppfattet BF som en spesielt 
interessant aktør i slike spørsmål, fram 
til nå. Kanskje det er grunnen til at BF 
ikke har noen aksjer i den eksterne re-
presentasjonen i JBIs avdelingsstyre ved 
Høgskolen i Oslo. 

Så må vi bygge opp BFs bibliotekpo-
litiske portefølje i de store spørsmålene 
også. De som dreier seg om hvordan 
IKT endrer folks tilgang til informasjon 
og kultur. De som gjelder demokratisk 
deltakelse og usponsete offentlige rom 

[ DEBATT ]

 Kommentar: 
 Erling Bergan, redaktør
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for kunnskap og meningsbrytning. De 
som gjelder det litterære kretsløp, og 
kravene bibliotekarer bør stille til endring i 
innkjøpsordningene, som til tross for gode 
intensjoner undergraver mye av vårt fag-
lige arbeid. De som gjelder bred tilgang 
til vitenskapelig materiale gjennom Open 
Access. De som gjelder bibliotekenes 
muligheter på det sosiale 2.0-internettet. 
Og så videre. 

Ikke rop på flere dokumenter
Det som i hvert fall ikke kan regnes 

som veldig avansert bibliotekpolitikk, 
er rop om mer utredning, utålmodighet 
med å få bibliotekmeldinga, og lignende 
lengsel etter nye dokumenter som vi 
kan bedrive kritikk av. Myndigheter er 
flinke til å slippe slike dokumenter løs på 
oss med akkurat passe mellomrom, slik 
at vi enten er opptatt med å vente på at 
de snart må komme, eller kritisere hvor 
mangelfulle eller dårlige de er.  

Nå må vi utvikle bibliotekpolitiske 
standpunkt, peke ut bibliotekpolitiske 
retninger. Vi må tørre å bruke en tyde-
ligere retorikk. 

I BFs målprogram er det tre delmål 
under avsnittet om bibliotekpolitikk. Det 
heter at BF skal ”stimulere til debatt om 
bibliotekpolitikk”, vi skal ”sette biblio-
tekpolitiske spørsmål på den politiske 
agenda lokalt så vel som nasjonalt”, og 
vi skal ”styrke og videreutvikle biblio-
tekenes posisjon i samfunnet”. 

Her er det altså for det nye forbunds-
styret å diskutere fritt. Målprogrammet 
gir ingen retning. 

Reelle ressurser
Det gviktige nå er at BFs sentrale 

ledelse får en felles forståelse av hvor-
for bibliotekpolitikk er spesielt viktig 
for en organisasjon som BF, at de blir 
konkrete når politikken utformes, og at 
de setter av reelle ressurser til å utvikle 
og bedrive bibliotekpolitikk. 

I BFs prinsipprogram fra ti år tilbake 
het det blant annet: ”Det er umulig å 
sette et skarpt skille mellom bibliote-
karenes lønns- og arbeidsforhold og 
generell bibliotekpolitikk.” 

Det er ikke mindre sant i dag. 

Studente r  f ra  Kosova, 
Colombia, Australia, Sør-
Afrika og Canada, på JBIs 
masterstudium i digital  
bibliotekutvikling. Hva mener 
BF om masterstudiene? 

Betjening av brukere i et 
kombiner t bibliotek og  
offentlige servicesenter på 
Furuset i 2002. Nå har de 
skilt lag igjen. Hva mener 
BF om slike løsninger?

I 2006 var BF ledende i 
kritikken av å slippe inn 
American Corner i norske  
bibliotek. Det førte til høyere 
bevissthet blant kollegaer 
og god profilering i media. 
BF var tydelige og aktive. 

Personalet ved dokumen-
tasjonsvitenskap i Tromsø 
forandrer studietilbudet. 
Men har BF gitt dem et 
slags frikort: samme hva de 
endrer på, regner vi dok.vit. 
som bibliotekarutdanning?

BF-tillitsvalgt Stine Bye 
Aarnes ledet an i kampen 
mot frivillige som erstat-
ning for ansatte ved Bærum 
bibliotek i 2005. BF, både 
lokalt og sentralt, var tyde-
lige i det offentlige rom.
(Alle foto: Erling Bergan)

[ DEBATT ]
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Tekst og foto: Erling Bergan 

De kvinnene som bruker internett, gjør 
det i mindre grad enn mennene i samme 
alders-gruppe. Kvinner bruker nettet på 
færre områder enn menn, men de søker 
oftere etter helseinformasjon, og de 
kjøper klær. Forskjellene mellom menn 
og kvinner er likevel mindre enn mellom 
yngre og eldre, både i tilgang til og bruk 
av PC og internett.

Noen flere menn enn kvinner har 
tilgang til PC, internett og bredbånd i 
hjemmet, viser en norsk undersøkelse 
fra 2007. Den viser også at få eldre er 
tilknyttet til nettet hjemmefra. De eldste, 
i alderen 65-74 år og særlig 75-79 år, 
uansett kjønn, har langt sjeldnere tilgang 
til PC, internett og bredbånd i hjemmet 
enn de yngre.

For de eldste aldersgruppene er også 
kjønnsforskjellene noe større enn for de 
yngre. Mens mellom 82 og 98 prosent 

Digital verden uten eldre kvinner
Bruken av IKT følger kjønns- og aldersskiller. Det viser 
seniorrådgiver Kjell Lorentzen i en artikkel i siste num-
mer av Samfunnsspeilet. En stor andel av de eldre kvin-
nene faller utenfor den nye digitale medieverdenen. 

av alle menn og kvinner under 65 år 
har hjemme-PC (se figur 1), er det bare 
36 prosent av kvinnene og 71 prosent 
av mennene i alderen 75-79 år som 
har det. Tilsvarende tall for tilgang til 
internett hjemme er mellom 77 og 95 
prosent for alle, mot henholdsvis 32 og 
43 prosent for kvinner og menn i de 
eldste aldersgruppene. 

Lorentzen har undersøkt om man har 
utført ulike PC-aktiviteter, fra vanlige 
oppgaver som klipp-og-lim-funksjon 
og kopiering av filer til mer kompliserte 
oppgaver som løsing av problemer ved 
PC-en. Og forskjellene han finner mel-
lom menn og kvinner i faktisk bruk av 
PC er betydelig. - Kvinnenes bruk synes 
å være begrenset til færre og mindre 
kompliserte PC-aktiviteter, skriver han. 

Tilsvarende kjønnsforskjeller ble fun-
net for internettaktiviteter som bruk av 
søkemotorer, e-post med vedlegg, IP-te-
lefoni, fildelingsprogram og om man har 

laget en internettside. Kvinnenes bruk 
synes å være mer begrenset til færre og 
mindre kompliserte internettaktiviteter, 
viser Lorentzens undersøkelser.

Opplysninger om hva man har brukt 
internett til, viser ytterligere noen klare 
forskjeller mellom menn og kvinner. 
Det vanligste er å hente informasjon 
om varer og tjenester (73 prosent av 
alle) og bruk av nettbank (69 prosent). 
Her er det små forskjeller for alle al-
dersgrupper. 

Størst forskjell mellom kjønnene er 
det for dem som hører på radio eller ser 
på TV over internett. I alt 44 prosent av 
alle menn gjør dette, mot 28 prosent av 
kvinnene. Forskjellene er omtrent like 
store for alle aldersgrupper.

Kvinnene er derimot de hyppigste 
brukerne av internett når det gjelder å 
finne informasjon om helse, 39 prosent 
mot 32 prosent av mennene. 

Spørsmålene om hvilke varer eller 
tjenester som er kjøpt eller bestilt via 
internett, viser at det oftest gjelder 
reiser og innkvartering (40 prosent av 
alle) og andre billetter (33 prosent). For 
begge disse varegruppene er det små 
forskjeller mellom kjønnene. For noen 
varegrupper, som kjøp av elektronisk 
utstyr (17 prosent av alle), programvare 
(14 prosent) og datamaskinvare (11 
prosent), er forskjellene mellom kjøn-
nene større. Her er mennene i alle al-
dersgrupper mer aktive. Det er derimot 
kvinner som leder an i kjøp av klær og 
sportsartikler via internett (23 prosent 
for kvinner og 18 prosent for menn). 
Dette gjelder for alle aldersgrupper til 
og med 54 år.

De som har brukt internett de siste 
tre månedene, ble spurt om de ville 
ha foretrukket å bruke Internett mer. 
Av disse svarte 32 prosent ja på dette 
spørsmålet. For alle aldersgrupper til og 
med 55-64 år er det noen flere kvinner 
enn menn som svarer ja. Videre ser vi 
at andelen øker klart med alderen, fra 
20-23 prosent blant de yngste til 42-60 
prosent i de to eldste aldersgruppene 
(65-74 og 75-79 år). Dette kan tyde 
på at de forskjellene vi nå ser i bruken 
av internett, kan bli mindre i årene som 
kommer.  

Kvinner bruker internett mindre, og litt annerledes, enn menn. Det viser en fersk undersøkelse.  
Her fra et datakurs for seniorer arrangert på Deichmanske bibliotek i fjor. Jan Tore Dahl og  
Ragnhild Sørensen gir gode råd til et knippe modne damer. (Foto: Erling Bergan)

[ IKT FOR ALLE ]
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Førde bibliotek har ledig 100% bibliotekar-
stilling frå 1.7.2008. 

Søknadsfrist 7.mai 2008

Fullstendig annonse og søknadsskjema på 
www.forde.kommune.no

Førde kommune

Lyst til å jobbe i Norges største 
reiselivsregion?

Gol kommune

Biblioteksjef – vikariat

Vår biblioteksjef vil arbeide som nestleiar 
i Bibliotekarforbundet frå hausten. 

Frå 1.september 2008 til 1.juli 2011 
er det difor ledig 100% vikariat som 
biblioteksjef i Gol bibliotek. Ved internt 
opprykk vil det alternativt bli ledig 100% 
bibliotekarstilling.

Sjå www.gol.kommune.no for nærare opp-
lysningar eller kontakt biblioteksjef Hanne 
Brunborg, tlf 32 02 92 84, 
hanne.brunborg@gol.kommune.no. 

Søknadsfrist:  22.mai 2008. 

Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekar-
jakt? Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med 
aktuelle søkere! Det er rimelig, vi utkommer hyppig, 
og du treffer bibliotekarer og bibliotekarstudenter 
i hele landet på en effektiv måte. Spesialtilbud for  
stillingsannonser i 2008: En åttendedels side er  
gratis! Kvart side koster 400,-. Ta kontakt: Ring  
redaktør Erling Bergan på 91 31 80 01, eller send 
epost til erling.bergan@bibforb.no. 

Stillingsannonser i Bibliotekaren

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

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no
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Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

ABM-utvikling arbeider for å styrke arkiv, bibliotek og 
museum som aktive og levende samfunnsinstitusjoner. 
Vi driver strategisk utviklingsarbeid, og deler hvert år ut 
statlige midler til utviklingstiltak. Prioriterte områder er 
digitalt innhold og tjenester, fremming av læring og 
formidling, sikring av samlinger og tilrettelegging for 
samhandling innenfor abm-sektoren.

Seniorrådgiver

Har du kunnskapen vi trenger?
Rådgiver/seniorrådgiver

Mer informasjon på www.abm-utvikling.no

Avdeling for bibliotekutvikling

Arbeidsoppgaver:  
- Oppfølging av utredningen Bibliotekreform 2014
- Oppfølging av prosjekter og tiltak innenfor biblioteksektoren
- Rådgivning og saksbehandling innen hele bibliotekfeltet og fag- og 
  forskningssektoren spesielt

Vi søker etter en medarbeider med relevant bibliotekutdanning på 
høgskole- eller universitetsnivå. Det blir lagt vekt på erfaring fra fag- og 
forskningsbibliotek og gode kunnskaper om digitale satsinger og 
utfordringer i biblioteksektoren.

Mer om stillingen på www.abm-utvikling.no

Avdeling for bibliotekutvikling

Arbeidsoppgaver:
- Utvikle Norgesbiblioteket på nett
- Utarbeide strategier for digitale bibliotektjenester
- Tilrettelegge digitale tjenester for brukerne
- Delta i tverrfaglig team om digitale utfordringer  for arkiv,  bibliotek og 
   museum
- Strategisk arbeid, prosjektledelse, rådgivning og utadrettet virksomhet

 Vi søker etter en framtidsrettet, handlekraftig og nytenkende 
medarbeider med relevant bibliotekutdanning på høgskole- eller 
universitetsnivå. Det blir lagt vekt på erfaring fra prosjektledelse og 
strategisk utviklingsarbeid og den som blir tilsatt bør ha god kjennskap 
til norsk og internasjonal bibliotekpolitikk.

Mer om stillingen på www.abm-utvikling.no

Spørsmål om stillingene kan stilles til konst. avdelingsdirektør Tone 
Moseid, telefon 23 11 75 00 / 911 58 715.

ABM-utvikling legger vekt på å utnytte kompetanse på tvers i 
organisasjonen og ha et miljø med rom for læring og faglig utvikling. 
Vi søker etter initiativrike, resultatorienterte og engasjerte medarbeidere 
med gode samarbeidsevner. Det blir lagt vekt på god muntlig og skriftlig 
formuleringsevne på norsk og engelsk. Vi ber søkerne opplyse om de 
behersker begge målformer.

Mangfold i personalet, blant annet personer med innvandrerbakgrunn og 
jevn fordeling med hensyn til kjønn og alder, er et viktig virkemiddel for at
 virksomheten skal råde over den rette kompetansen.

Stillingene vil bli plasserte i lønnsplan 90.500 kode 1434 Rådgiver eller kode 
1364 Seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Det er 6 måneders 
prøvetid i stillingene. 

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes til ABM-utvikling, 
Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo, eller til post@abm-utvikling.no. 
Søknaden må være ABM-utvikling i hende innen 19. mai 2008.
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BIBLIOTEKAR 50 %

Ved Kristiansand folkebibliotek, barne- og ungdomsavde-
lingen, er det ledig 50% stilling som bibliotekar. Snarlig 
tiltredelse.

Vi søker en person som
liker å jobbe med barn og ungdom  y
er en dyktig og engasjert formidler y
har kjennskap til barne- og ungdomslitteratur y
er en fleksibel lagspiller med godt humør y
liker å jobbe både selvstendig og i team y
har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne y
har gode IKT-kunnskaper y

Vi kan tilby en hyggelig og travel arbeidsplass med varierte 
oppgaver og et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger. 
Muligheter for personlig og faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver: 
veiledningsvakter i barne- og ungdomsavdeligen. Stillin- y
gen inngår i vaktturnus med kvelds- og helgevakter.
utadvent virksomhet: lesestimulering, klassebesøk,  y
prosjektarbeid
mediepleie AV-materiale y

Kvalifikasjoner: godkjent bibliotekarutdanning eller til-
svarende. Personlig egnethet og arbeidserfaring vil bli 
vektlagt. Vi søker en åpen, engasjert og effektiv med-
arbeider.

Stillingskode 7026 Bibliotekar. Lønn etter ansiennitet og 
kvalifikasjoner.

For nærmere informasjon kontakt avdelingsleder 
Turid Janne Kvaløy tlf. 94 14 95 53 / 38 12 49 38 
turid.janne.kvaloy@kristiansand.kommune.no eller
rådgiver Hanne Dahll-Larssøn tlf. 38 12 49 40 
hanne.dahll.larsson@kristiansand.kommune.no

Kun elektroniske søknader sendt via Webcruiter på kom-
munens internettside www.kristiansand.kommune.no, 
www.finn.no eller www.kristiansand.folkebibl.no godtas.  
Attester og vitnemål sendes på forespørsel. I henhold til kom-
munens likestillingspolitikk oppfordres menn til å søke. 

Søknadsfrist: 28.05.08

Kristiansand kommune er en av Agders største 
arbeidsgivere, med et stort spekter av arbeids-
plasser. Tilsettinger skjer etter gjeldende lov- og 
avtaleverk. Kommunen har egen pensjonsord-
ning, og innskudd trekkes med 2% av lønn. I 
tråd med kommunens mål for personalpolitikken 
oppfordres innvandrere til å søke.

Kristiansand folkebibliotek er en del av Kultursektoren og består 
av hovedbibliotek og 3 filialer. Biblioteket har 41 ansatte fordelt 
på 32 årsverk, og er Agders mest besøkte kulturinstitusjon. 
Biblioteket bruker biblioteksystemet ALEPH.

SPESIALBIBLIOTEKAR 
MED ANSVAR FOR IKT 100 %

Ved Kristiansand folkebibliotek, voksenavdelingen er det 
fra 01.05.08 ledig 100% stilling som spesialbibliotekar. 
Stillingen er tillagt ansvar for IKT, Kinoteket og Lese- 
skriveverkstedet.

Arbeidsoppgaver:
Brukerstøtte, utvikling og vedlikehold av IKT tjenester  y
ved biblioteket
Utvikle tilbudet ved bibliotekets kinotek y
Veiledningsvakter i voksenavdelingen y

Stillingen inngår i vaktturnus med kvelds- og helge-
vakter.

Det kreves godkjent bibliotekfaglig utdanning. I tillegg 
vektlegges IKT-kompetanse, relevant praksis, og personlig 
egnethet for stillingen. God filmkunnskap og formidlings-
evne er ønskelig.

Du må være en åpen, engasjert og effektiv bibliotekar 
med gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide 
selvstendig. I tillegg ønsker vi at du har et fremtidsrettet 
blikk på utviklingen av bibliotektjenestene. Vi kan tilby 
varierte og spennende arbeidsoppgaver i et travelt og 
hyggelig arbeidsmiljø.

Stillingskode 8112 Spesialbibliotekar. Lønn etter ansien-
nitet og kvalifikasjoner.

For nærmere informasjon kontakt avdelingsleder Roger 
Dyrøy, tlf 38124918
roger.dyroy@kristiansand.kommune.no

Kun elektroniske søknader sendt via Webcruiter på kom-
munens internettside www.kristiansand.kommune.no, 
www.finn.no eller www.kristiansand.folkebibl.no godtas. 
Attester og vitnemål sendes på forespørsel. I henhold 
til kommunens likestillingspolitikk oppfordres menn til 
å søke.

Søknadsfrist: 16.05.2008

Kristiansand kommune er en av Agders største 
arbeidsgivere, med et stort spekter av arbeids-
plasser. Tilsettinger skjer etter gjeldende lov- og 
avtaleverk. Kommunen har egen pensjonsord-
ning, og innskudd trekkes med 2% av lønn. I 
tråd med kommunens mål for personalpolitikken 
oppfordres innvandrere til å søke.

Kristiansand folkebibliotek er en del av Kultursektoren og består 
av hovedbibliotek og 3 filialer. Biblioteket har 41 ansatte fordelt 
på 32 årsverk, og er Agders mest besøkte kulturinstitusjon. 
Biblioteket bruker biblioteksystemet ALEPH.
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Kvinnherad kommune

SPESIALBIBLIOTEKAR 
Vikar 100% ved Kvinnherad bibliotek

Ved Kvinnherd bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som spesialbibliotekar frå 01.09.2008 – 31.08.2009. 
Stillinga er tillagd hovudansvaret for bibliotektilbodet 
til barn og ungdom.

Biblioteket er organisert med hovudbibliotek på Hu-
sens, bokbuss og avdeling på Hatlestrand. Ein brukar 
edb-systemet Bibliofil og internett. Hovudbiblioteket 
på Husnes har lyse og moderne lokale.

Hovudarbeidsoppgåver:
• Samlingsutvikling
• Formidling av litteratur
• Samarbeid med grunnskular/barnehagar
• Arrangement 
• Publikumstenester på hovudbiblioteket 
   og bokbussen

Me ønskjer  bibliotekar med:
• Godkjend bibliotekutdanning
• Interesse for arbeid med barn og unge
• Kunnskap om barnelitteratur og gjerne praksis 
   frå barnebibliotekarbeid
• Personlege eigenskapar: utadvendt, kreativ, 
   sjølvstendig og samarbeidsvillig

Me kan tilby
• Ein spennande arbeidsplass i stadig utvikling 
   med varierte arbeidsoppgåver
• Gode kollegar og godt arbeidsmiljø
• Stillingskode 8112 spesialbibliotekar
• Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner

Nærare opplysningar ved biblioteksjefen telefon 
53482781 eller mobil 91667060 . 

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk 
(godkjende vitnemål og attestar tar ein med til evt. 
intervju). Søknadsfrist er 1. juli.

Tilsetjing skjer på dei til einkvar tid gjeldande vilkår 
for kommunale arbeidstakarar. Pensjonsordning, ulyk-
kes- og gruppelvisforsikring. Dekning av flytteutgifter 
etter nærare reglar.

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. 
Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, 
Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden og har vi-
daregåande skule og handelssenter. Kvinnherad 
har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.

BIBLIOTEKAR 
- 1 års vikariat - 50%

Ved Kristiansand folkebibliotek, voksenavdelingen er det 
i perioden 01.09.08 – 31.08.09 ledig et 50% vikariat 
som bibliotekar.

Arbeidsoppgaver:
Litteraturformidling y
 Veiledningsvakter i voksenavdelingen y

Stillingen inngår i vaktturnus med kvelds- og helge-
vakter.

Det kreves fortrinnsvis godkjent bibliotekfaglig utdanning, 
eventuelt annen relevant utdannelse på høgskolenivå. I 
tillegg vektlegges relevant arbeidserfaring og personlig 
egnethet.

Du må være en åpen, engasjert og effektiv bibliotekar 
med gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide 
selvstendig. I tillegg ønsker vi at du har et fremtidsrettet 
blikk på utviklingen av bibliotektjenestene. Vi kan tilby 
varierte og spennende arbeidsoppgaver i et travelt og 
hyggelig arbeidsmiljø.

Stillingskode 7026 Bibliotekar. Lønn etter ansiennitet og 
kvalifikasjoner.

For nærmere informasjon kontakt avdelingsleder Roger 
Dyrøy, tlf 38 12 49 18
roger.dyroy@kristiansand.kommune.no

Kun elektroniske søknader sendt via Webcruiter på kom-
munens internettside www.kristiansand.kommune.no, 
www.finn.no eller www.kristiansand.folkebibl.no godtas. 
Attester og vitnemål sendes på forespørsel. I henhold 
til kommunens likestillingspolitikk oppfordres menn til 
å søke.

Søknadsfrist: 28.05.2008 

Kristiansand kommune er en av Agders største 
arbeidsgivere, med et stort spekter av arbeids-
plasser. Tilsettinger skjer etter gjeldende lov- og 
avtaleverk. Kommunen har egen pensjonsord-
ning, og innskudd trekkes med 2% av lønn. I 
tråd med kommunens mål for personalpolitikken 
oppfordres innvandrere til å søke.

Kristiansand folkebibliotek er en del av Kultursektoren og består 
av hovedbibliotek og 3 filialer. Biblioteket har 41 ansatte fordelt 
på 32 årsverk, og er Agders mest besøkte kulturinstitusjon. 
Biblioteket bruker biblioteksystemet ALEPH.
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Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

DAG OG TID

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

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!

Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 

utgåvene av DAG OG TID, ei fri 

vekeavis for kultur og politikk 

gratis utan å binde deg. 

Blir du årsabonnent, kan du

velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:

Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 

Fyndord frå Olav Duuns dikting

redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 

di dummare fram-

side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa

blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Tlf. 21 50 47 21  E-post tinging@dagogtid.no

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)

Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

Spennande bruktbøker
i alle kategoriar

Tlf. 57 69 22 10 www.bokbyen.no
6848 Fjærland post@bokbyen.no

DEN NORSKE BOKBYEN

Ope 10-18 kvar dag 1. mai-30.september
Postordre og nettsal heile året

Frå sesongen 2008:
Sesongopning 1.-4. mai - nytt utsal,
polarforsking og føredrag
Boknatt 21. juni - konsert, bruktbokmarknad,
forfattarar og folkeliv
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    78 92 53 66
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

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

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon:    75 14 61 00 
E-post:     grete.g.josefsen@rana.kommune.no

Trøndelag
Ingrid Ericson
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon:    73 55 91 36
Epost:      ingrid.ericson@hist.no

Møre og Romsdal
Gudrun Refstrup
Fræna folkebibliotek
Telefon: 71 26 28 80
E-post:  gudrun.refstrup@frana.kommune.no

Leder: Monica Deildok
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 48 02 09 00
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

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

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

Rogaland
John David Didriksen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon:    51 83 11 07
Epost:       john.d.didriksen@uis.no

Agder
Margunn Haugland
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Sitatet

“Det er ikke garantert hundre prosent 
at det er korrekt. Men det er i hvert fall 
vitenskapelig.” 

Sjefredaktør Pet ter Henriksen i Store  
norske leksikon, om verdien av at artikler  
i hans leksikon er skrevet under fagansvars-
prinsippet, under møtet med Wikipedia  
under ABM-utviklings seminar om konsortie-
avtaler 24. april 2008. 

I det danske Bibliotekarforbundet pågår for 
tiden en diskusjon om forbundets navn. Skal 
det fremdeles hete ”Bibliotekarforbundet - 
forbundet for informationsspecialister og 
kulturformidlere”, som er dets fulle navn? 
Skal det fremdeles ha kortformen BF?  

Bakgrunnen for debatten er at ”medlem-
mernes uddannelsesbaggrund og arbejds-
markeder er langt mere differentierede end 
for bare få år siden”, skriver danske BFs 
leder Pernille Drost i Bibliotekspressen. Hun 
legger vekt på at det private arbeidsmar-
kedet ikke lenger er ”et lille nicheområde” 
for dem, og at yrkesegruppas klare identitet 
derved er i ferd med å smuldre opp. Utfor-
dringen for BF, sier Drost, er å være like 
relevant for medlemmer på folkebiblioteket, 
den videregående skolen og patentbyrået. 
”BF’s navn skal så vidt muligt kunne ud-
trykke medlemmernes kompetencer og 
arbejdsliv”, skriver hun.

Diskusjonen rommer også spørsmålet 
om hvordan BF skal være like relevant for 
nåværende medlemmer som for ”kom-
mende medlemmer med en bredere uddan-
nelsesmæssig profil”. Biblioteks-pressens 
redaktør Henrik Hermann beskriver en av 
problemstillingene slik: ”Som forbund vil 
BF gerne tiltrække andre faggrupper, der 
arbejder med kultur og viden. Så det for 
eksempel kunne være naturlig for biblio-
teksansatte magistre i litteraturvidenskab 
at melde sig ind i BF.”

For danske bibliotekarer har navne- 
diskusjonen kommet som en naturlig følge 
av endringene i utdanning og arbeids-
marked. I Norge er det små endringer på 
arbeidsmarkedet for bibliotekarer. Men vi 
kjenner igjen tendensene som ligger til 
grunn. Noen flere bibliotekarer jobber i det 
private, og det er potensial for økning. Det 
er flere yrkesgrupper representert i perso-
nalet ved de store folkebibliotekene, og det 
kan etter hvert bli flere slike ”konkurrenter” 
på vår tradisjonelle hjemmebane. 

Navnet skjemmer ingen

Redaktør

Erling Bergan

Endringene vi har sett i utdanningene er 
også verdt å merke seg. Dokumentasjons-
vitenskap i Tromsø endrer seg. Flere tar 
mastergrad, både i Oslo og Tromsø. Dette 
må forventes å føre til bredere nedslag i 
arbeidsmarkedet. 

Bruken av begrepet ”bibliotekar” har alltid 
vært omtrentlig. Tittelen er ikke beskyt-
tet, verken mot ufaglærte ansettelser eller 
stereotyp humor. Det kan vi ikke gjøre noe 
med. Likevel kan vi med stolthet bevege oss 
rundt i samfunnet som ”bibliotekarer”. Det 
er en tittel som gir en rekke assosiasjoner, 
mange ganske riktige og noen litt feil. Slik 
er det vel med de fleste yrkestitler?

”Bibliotekar” er en tittel som inngir tillit. Vi 
tilhører et yrke med tradisjoner noen tusen år 
bakover, selv om våre gamle alexandrinske 
kolleger ikke hadde 120 studiepoeng og 
dermed ikke kunne bli medlemmer i BF…

Derfor lever jeg vel med at mitt forbund 
heter Bibliotekarforbundet. Punktum. Enkelt 
og greit. Forkortet BF. Enkelt og greit. Så får 
danskene finne sin vei. Velger de å beholde 
navnet, er det ikke meg imot. 

Diskusjonen våre danske kollegaer har 
satt i gang for å ”formulere en ny vision for 
BF”, er jeg langt mer spent på. Debatten skal 
danne grunnlag for nytt arbeidsprogram i – 
eh – Bibliotekarforbundet. For det er ingen 
tvil om at en fagforening som BF, enten det 
er i Danmark eller Norge, må se kritisk på 
hvordan den arbeider, hva den bruker tid 
på, hvilke mål den setter seg, hvordan den 
samhandler med andre aktører, osv. Og det 
gjelder uansett hvilket navn organisasjonen 
måtte ha.


