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Tre tonn bøker!
Løpende rapportering overfor skoleledelsen er vesentlig 
for å oppnå forståelse for omfanget av arbeidet med lære-
bøker, skriver Liv Evju, som har tre tonn bøker å bale med 
ved skolestart. Hun mener skolebibliotekaren er blitt synlig 
som ressursperson i skolesamfunnet i en helt annen grad 
enn tidligere.  

22
Kick-off Telemark 
Lokale forhandlinger er i gang. BFs tillitsvalgte bygger kompe-
tanse og booster selvtilliten gjennom en serie arrangement med 
det klingende navnet kick-off. Folk fra BF-sekretariatet reiser land 
og strand rundt. Vi var flue på veggen i Telemark.
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Høsten kom tidsnok i år også, og 
med den lokale forhandlinger. I år 
skal det forhandles lokalt i kommu-
nesektorens tre kapitler (3,4 og 5), 
i statssektoren og i Oslo kommune. 
Det skal også forhandles lokalt for 
våre medlemmer i HSH-HUK områ-
det. Når det gjelder Oslo kommune 
og HSH–HUK området starter de 
lokale forhandlingene noe senere. 
Mens i kommunesektoren (KS) og 
statlig sektor er forhandlingene al-
lerede i gang. 

I KS er det lokale forhandlinger i 
kapittel 3 og 5, uten lokal pott, men 
med en naturlig skjeling til rammen i 
det sentrale oppgjøret i vår på 6,3%. 
Bibliotekarforbundet har bibliotek-
sjefer både i kapittel 3 og i kapittel 
5. I tillegg har vi spesialbibliotekarer, 
rådgivere og avdelingsbibliotekarer i 
kapittel 5. Mange skolebibliotekarer 
er ansatt i en av stillingskodene i 
kapittel 5. Selv om kapittel 5 og 3 
er løsrevet fra kapittel 4 gjennom at 
lønnsforhandlingene foregår lokalt, 
er det allikevel naturlig å ha min-
stelønnssystemet i kapittel 4 med 
seg inn i tenkningen når en skal 
forhandle i kapittel 3 og 5. Minste-
lønna i kapittel 4 må danne gulvet 
for bibliotekarstillingene også utover 
kapittel 4. 

I kapittel 4 har bibliotekarene al-
lerede fått generelle tillegg, og en 
eventuell justering opp til ny minste-
lønn. I tillegg skal de nå forhandles 
om en lokal pott på 1,6 %. 

Pott-forhandlinger skal det også 
være i statlig sektor. Her er den 
lokale potten på 1, 4 % (inkludert 
resirkulerte midler). Når det er avsatt 
pott til lokale forhandlinger, innebæ-
rer dette at de sentrale parter som 

en del av forhandlingene har avsatt 
en pengepott til forhandlinger lokalt. 
Dette gir et annet utgangspunkt 
for forhandlingene enn i lokale 
forhandlinger uten pott. Der ar-
beidsgiver kan møte arbeidstakerne 
med argumenter om svak økonomi 
i virksomheten ved forhandlinger i 
kapittel 3 og 5, er dette ikke mulig i 
pott-forhandlingene i staten og KS-
sektorens kapittel 4. Her er potten 
avsatt, størrelsen er satt, og det man 
skal forhandle om er fordelingen. 

På samme måte som i KS-sekto-
rens kapittel 4 har også biblioteka-
rene i staten fått generelt tillegg med 
virkning fra 1. mai i år. Bibliotekarene 
i staten har også fått uttelling i de 
sentrale justeringsforhandlingene. 
Resultatet av de sentrale forhand-
lingene i staten i år gir mellom 1 
og 3 lønnstrinn til bibliotekarer på 
lønnsplan 90.205, avhengig av stil-
lingskode og innplassering. 

Resultatet fra de sentrale forhand-
lingene er kunngjort på Bibliote-
karforbundets nettsider, og belyst 
gjennom artikler i tidligere nummer 
av Bibliotekaren. De hovedtariffav-
talene som er ferdig trykt opp, for 
kommunesektoren og for staten, er 
sendt medlemmene i tariffområdet. 
Grunnlaget for lokale forhandlinger 
er dels lagt i resultatene fra sentralt 
oppgjør, dels i lokal lønnspolitikk, 
og i de utfordringer som lokale 
tillitsvalgte kjenner til fra egen ar-
beidsplass. 

De utfordringene jeg og de andre 
som har forhandlet for BF i det sen-
trale oppgjøret i år ser at resultatet 
av sentrale forhandlinger kan ha 
skapt, er formidlet på årets kick-off-
arrangement i fylkeslagenes regi og 

på BFs forhandlingskurs. I tillegg er 
det sendt ut et notat til bruk i forbe-
redelsene til lokale forhandlinger til 
medlemmene i kommunesektoren 
og til tillitsvalgte og forhandlere i 
statlig sektor. 

Oppsummert er det nok riktig å si 
at resultatene fra det sentrale opp-
gjøret i år har løst noen problemer 
og skapt andre. Forhandlingsresulta-
tene har som oftest den virkningen 
at det oppstår en ny skjevhet som et 
resultat av at en annen er rettet opp. 
Slik vil situasjonen være også i år. 
Det er opptil BFs lokale forhandlere 
nå å ta utgangspunkt i de resultatene 
som foreligger og de utfordringer 
som en ser lokalt, og forhandle frem 
gode resultater for våre medlemmer 
i den enkelte virksomhet. På kick-
off-møter i fylkeslagene, gjennom e-
postvekslinger og på telefon har jeg 
jevnlig kontakt med forhandlerne. 
Jeg er imponert over kunnskapene 
og engasjementet. Mange har lang 
erfaring, noen skal i ilden for første 
gang, men jeg hører at de aller fleste 
er riktig godt forberedt. De er opp-
gaven verdig. Så blir det opp til oss 
andre å være bakvakt, krysse fingre 
og vente på resultatene. To ting skal 
i alle fall sies til alle de som nå skal 
ut i forhandlinger for BF: Takk for 
innsatsen, og lykke til. 

Monica Deildok
Forbundsleder

Lederen har ordet
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Tekst:  Liv Evju
         Rælingen videregående skole

De fleste skolebibliotekarene i videre-
gående skole har fått jobben med utlån 

av lærebøker, i fjor til 2.klasse (Vg2), i 
år også til 3.klasse (Vg3) og neste år 
skal elever på alle klassetrinn få låne 
bøker på skolen.

Det er mange utfordringer her, og en 
av de viktigste er å få skolens ledelse 
til å forstå omfanget og innse hvilke 
ressurser (lokaler, personale) som 
kreves for å få gjennomført bestilling, 
mottak, lagring, utlån, innlevering og 
lagring igjen.  

Noe av det viktigste sett fra lærer-
nes side, er at utlånet skjer så raskt 
som mulig, slik at undervisningen kan 
komme i normal gjenge.  Men dette 
er bare en liten del av hele program-
met.

Rælingen videregående skole
som eksempel

I det følgende er jeg nødt til å ta 
utgangspunkt i forholdene på min 
egen skole, Rælingen videregående, 
med ca 600 elever totalt og fire stu-
dieprogrammer hvorav to yrkesfaglige.  
Biblioteket bruker Bibliofil og nasjonale 
lånekort.

Lærebokutlånet starter med be-

Lærebokutlånet – rapport fra høstens vakreste eventyr

Tre tonn bøker!
Løpende rapportering overfor skoleledelsen er vesentlig for å oppnå 
forståelse for omfanget av arbeidet med lærebøker, skriver Liv Evju, 
som har tre tonn bøker å bale med ved skolestart. Hun mener skole-
bibliotekaren er blitt synlig som ressursperson i skolesamfunnet i en 
helt annen grad enn tidligere.  

stillingen.  Vår leverandør hadde 
bestillingsfrist 1. juli for leveranse til 
skolestart.  I samarbeid med en av 
skolens sekretærer og den inspektøren 
som har ansvaret for boklistene satte 
vi opp en plan for hva som skulle skje, 
når det skulle skje og hvem som skulle 
ha ansvaret.  

Melde inn titler
I mai fikk lærerne beskjed om å be-

stemme seg for lærebok i sitt fag, med 
frist 1.juni til å melde dette til inspektø-
ren, og inspektøren hadde ansvaret for 
at fristen ble holdt.  Biblioteket sjekket 
hver eneste tittel mot Forlagsentralens 
base www.skolebok.no for å være 
sikker på riktig forfatter, riktig tittel og 
riktig ISBN.  De fleste lærebøker har 
mer enn én forfatter, og det er ikke 
alltid at lærerne har riktig navn. Titlene 
som oppgis kan også være ganske 
omtrentlige, oppgitt tittel viser seg å 
være undertittel etc.  

Dessuten er ISBN-nummeret (bokas 
fingeravtrykk) helt essensielt.  Bokle-
veranser i dag er helautomatisert, og 
det betyr at alt dreier seg om ISBN, det 

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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spiller ingen rolle hvilke andre kriterier 
(forfatter/tittel/målform/klassetrinn) 
man har oppgitt.  

Bestilling, avtaler, strekkoder
Vi bestilte så titlene i et antall som 

passet til elevtallet som ble oppgitt for 
de enkelte fag og klasser, fra 15 til 138 
ex.  Skoleledelsen satte opp en skrift-
lig avtale om erstatningsansvar, som 
alle elevene måtte levere i undertegnet 
stand for å få låne bøker.  Kontaktlæ-
rerne delte ut avtalene og vi tok dem 
inn og la dem i en gammel alfabetiserer 
som vi gudskjelov ikke har kastet, og nå 
er årets avtaler samlet i en egen perm.  
Ved innlevering får eleven avtalen tilbake 
når alt er levert.

Alle titlene ble lagt inn i bibliotekets 
base, og heldigvis var det stort sett 
mulig å hente postene fra eksterne 
baser.  Hos oss produserte vi strek-
kodeetiketter selv og sendte dem til 
leverandøren som satte dem i bøkene.  
Strekkodeetikettene ble lagt i konvolut-
ter, 1 pr. tittel med angivelse av tittel, 
antall og skole utenpå hver konvolutt. 
Vi valgte også å bestille bøkene uten 

plasting for å unngå forsinkelser.
I år var det bestilling til Vg3-elever, ca 

1.400 bøker fordelt på 25 titler.  Alle 
bøkene ble levert i tide, vi pakket opp 
og kontrollerte mot vår bestilling, og vi 
hadde også kontakt med leverandøren 
ang. feilleveringer, manko og andre 
avvik.  Fra forrige skoleår hadde vi ca. 
1.900 bøker (54 titler). 

Fysisk håndtering av tre tonn
Hovedutfordringen med lærebo-

kutlånet er etter mitt syn den fysiske 
håndteringen av slike mengder og 
ikke minst tyngder.  Ingen skolebi-
blioteklokaler er dimensjonert for å 
lagre, låne ut og ta inn dette, og få 
skolebibliotek har mer enn 1 stilling, 
mange har mindre. Skoleledelsen må 
finne hensiktsmessige lokaliteter og 
sørge for at noen hender kan frigjøres 
til sjau akkurat når det trengs.  Jeg 
trodde jeg hadde løst lagerproblemet 
ved å rigge opp spesielt dype hyller 
inne i magasinet, men selv om det 
hadde vært bøker der før var tyng-
den for stor, veggen ga etter og alt 
sammen ramlet ned.  

For å anskueliggjøre at dette er 
for mye å flytte på for 1 person, kan 
man f.eks. slå opp alle titler man 
har over 100 ex av på FS.  Når man 
kommer inn på den enkelte tittel er 
nemlig bokas vekt oppgitt.  En enkel 
regneoperasjon viste at hos oss baler 
vi med over tre tonn bøker – det blir 
mer neste år.  (Jeg har ikke regnet det 
ut i kubikkmeter, men det vil sikkert 
også gjøre inntrykk!)

Utlån
Bøkene skal flyttes rundt mange gan-

ger.  De må lagres mellom innlevering 
og utlån – der må det være plass til 
alle bøkene, og reoler/skap må tåle 
tyngden, som altså er ekstrem i forhold 
til vanlige bøker.  Så må bøkene tas 
fram og legges ut for utlån.  Hos oss 
fikk vi disponere klasserommet ved 
siden av biblioteket, men bare i tre 
dager etter skolestart.  I uken før stilte 
vi alle bord langs veggene, la bøkene 
ut i store bunker sortert på klassetrinn, 
studieprogram og fag, slik at elevene 
selv kunne plukke det de skulle ha.  
Jeg er så heldig at jeg har en assistent 

- En enkel regneoperasjon viste at hos oss baler vi med over tre tonn bøker – det blir mer neste år, skriver Liv Evju om utlånet av lærebøker 
ved Rælingen videregående skole. (Foto: Liv Evju)
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i halv stilling, og vi fikk flyttet begge 
våre PC’er ut i dette rommet slik at vi 
iallfall i to av de tre dagene var to som 
håndterte utlånet.  Elevene kom klas-
sevis etter en plan som ledelsen hadde 
satt opp, og da den tredje dagen var 
omme, var vi nesten i mål.  Rommet 
skulle tas i bruk som klasserom neste 
morgen, så vi måtte bære alle rester ut 
og få lagret bøkene så nært biblioteket 
som mulig, slik at det ikke skal ta for 
lang tid å sørge for etternølerne.

Hjelp til arbeidet
Mesteparten av det fysiske arbeidet 

gjorde vi alene, men skolens vaktmes-
ter og en mannlig renholder hjalp oss 
med å få bøkene plassert ut, både årets 
Vg3-bøker og Vg2-bøkene fra i fjor.  
Siden vi er samboere med folkebiblio-
teket hadde vi tilgang til flere traller, og 
dermed gikk prosessen nokså raskt.  

Men bøkene flyr ikke av seg selv fra 
bordene og over på trallen, heller ikke 
beveger de seg opp i lagerhyllene. Og 
forlagene utstyrer lærebøkene med 
det aller flotteste, dyreste og tyng-
ste papiret som kan skaffes.  En av 
bestanddelene i kunsttrykkpapiret er 
pulverisert stein – ikke rart av bøkene 

blir tunge!   IKT-lærlingen flyttet PC’ene 
ut i utlånsrommet og tilbake igjen.  All 
planlegging ble overlatt til oss bortsett 
fra akkurat rekkefølgen på klassene 
som kom for å låne.

Gjentas neste sommer
Til sommeren skal det hele gjentas.  

Vi skal rigge opp bord igjen for å ta 
imot tre og et halvt tusen bøker, bøkene 
skal stables og sorteres for tilslutt å 
lagres, hvor det blir vet vi ikke ennå.  
I sommer lå Vg2-bøkene i bibliotekets 
studierom fordi vi ventet på skap som 
skulle leveres før ferien – de er ennå 
ikke kommet.  

Og ikke minst – det er vi som skal 
følge opp at bøkene kommer inn og 
at de er i presentabel stand.  Vi sen-
der også regning på det som ikke er 
levert. 

Normal drift
Samtidig skal biblioteket helst fun-

gere som normalt.  Akkurat de dagene 
utlån og innlevering foregår er det 
neppe noen annen aktivitet i bibliote-
ket, slik at det er forsvarlig å stenge, 
men alt for- og etterarbeid må gjøres 
i vanlig åpningstid.  Det bør ikke for-

bause noen dersom biblioteket holder 
stengt en dag eller to for å komme 
ajour, men om det er strategisk lurt, er 
en annen sak.  

Synlig ressursperson
Slik jeg ser det er løpende rapporte-

ring og tallfesting av arbeidet overfor 
skoleledelsen helt vesentlig for å oppnå 
forståelse og dermed anerkjennelse 
av omfanget av dette arbeidet som er 
blitt pålagt oss uten at vi er gitt res-
surser til å mestre oppgaven.  Person-
lig mener jeg at iallfall på vår skole er 
skolebibliotekaren nå blitt synlig som 
ressursperson i skolesamfunnet i en 
helt annen grad enn tidligere.  

Bortsett fra all bæringen synes jeg 
også stort sett at oppgaven ligger 
innenfor bibliotekarens fagkompetanse, 
med informasjonsinnhenting, bokbestil-
ling, kontroll av mottak og fakturaer, 
oppstilling (kategorisering), utlån og 
innlevering. 

- Bøkene flyr ikke av seg selv fra bordene og over på trallen, heller ikke beveger de seg opp i lagerhyllene, skriver Live Evju, som påpeker 
at forlagene utstyrer lærebøkene med det aller flotteste, dyreste og tyngste papiret som kan skaffes. - En av bestanddelene i kunst-
trykkpapiret er pulverisert stein – ikke rart av bøkene blir tunge, legger hun til. (Foto: Liv Evju)
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Skal vi tro på et nytt Deichman nå?
Det er sju år siden bystyret i Oslo vedtok å bygge nye Deichman på Vestbanen. 
Det er seks år siden OMA vant arkitektkonkurransen. Nå er det “tilbake til start”. 
Deichman skal til Bjørvika. Ny arkitektkonkurranse. Skal vi tro på dette nå?

Tekst & foto:  Erling Bergan
                  Redaktør

I 75 år har Oslos hovedbibliotek ligget på 
Hammersborg. Majestetisk og upraktisk så 
og si fra dag én. Behovet for nye lokaler har 
vært åpenbart for alle. Forrige biblioteksjef 
Hans Fløgstad satset stort på filialutbyg-
ging i drabantbyene på østkanten. Det ble 
nåværende biblioteksjef Liv Sæteren som 
måtte ta fatt i hovedbibliotek-spørsmålet.

Kredit tkassen ved Stor torvet gikk 
fløyten, likeså Byporten. Hovedbibliotek i 
Galleriet ble det heller ikke noe av. Men 
da Deichman ble vedtatt, og etter hvert 
tegnet, inn i en spennende bygning på 
Vestbanen, gikk flaggene til topps blant 
de ansatte.  

Men planleggingen gikk etter hvert på 
tomgang. De som stelte med kultur i Oslo 
kommune, enten det var politikere eller 
administrasjon, utrettet lite. Vi syntes synd 
på Sæteren. Det hele ble en stille parodi.

Så smeller nyheten i mai i år: Giske og 
Lae har byttet tomter og planer. Nasjonal-
museet skal til Vestbanen, Munchmuseet 
og Deichman skal til Bjørvika. Men først 
skal de bare fjerne den enorme trafikkmas-
kinen mellom Østbanen og Operaen. Og så 
må jo Munchmuseet realiseres først...?

Da Deichman inviterte til 75-års feiring 
av Hammersborg-biblioteket 22. august i 
år, insisterte byråd Torger Ødegaard på å 
bli trodd på at planene nå skulle realise-
res. Han satte faktisk sin stilling inn på at 
Deichman skulle stige opp av trafikkmaski-

Planene for nytt bygg for Deichmanske bibliotek 
førte til debatt - også for 75 år siden da det gjaldt  
Hammersborg. Her arkitekttegningen for nybygget.

Personalet på Deichman lengter etter å kunne 
gi publikum et bedre hovedbibliotektilbud enn 
de kan på Hammersborg.

nen på Bjørvika. Men, som vi vet, politikere 
forlater sine posisjoner og går videre til 
noe annet før de blir stilt til ansvar. 

I paneldebatten om Deichman og ut-
viklingen av Bjørvika-området, kritiserte 
”bydoktor” Erling Fossen nåværende byråd 
i Oslo for å drive med utspillspolitikk, ikke 
langsiktig planlegging. 

- Vi har en fjordpsykose i Oslo. Men jeg 
minner om at vi bare har tre måneder med 
sommer her. Derfor må Deichman ikke bli 
mørkt og innestengt, sa Fossen, som er 
skeptisk til at alt samles ett sted.

Det er også arkitekt Øystein Grønning: - 
Deichman er grunnleggende som offentlig 
rom. Å samle alt ett sted blir å innsnevre 
det offentlig rom.

Og dermed kan vi kaste oss inn i en 
forsinkende lokaliseringsdebatt: - Her 
blir det tre lokomotiver og ingen vogner, 
sier Fossen om Opera/Munch/Deichman 
i Bjørvika. 

Biblioteksjef Liv Sæteren tror på denne man-
nen, byråd for kultur og utdanning Torger 
Ødegaard.

Men fristelsen er stor til å gjøre det mot-
satte. For hva skal man stille opp med når 
byråden setter sin stilling inn på prosjektet, 
og nå Liv Sæteren ser ut over den lille for-
samlingen på jubileumsseminaret, tar sats 
etter en kunstpause, og tilkjennegir: - Jeg 
tror på denne mannen, på at det blir nytt 
hovedbibliotek i Bjørvika. Og dette sier jeg 
ikke med påholden penn! 

Når Liv Sæteren har greidd å oppar-
beide nytt håp etter år med begredelig 
rådhustull, så må vel jaggu meg også vi 
andre trekke i samme retning.

Så gjenstår den siste lille detaljen - det 
der med å skape et nytt folkebibliotek 
som ingen har sett maken til ennå, et 
paradigmeskifte a la det Haakon Nyhuus 
skapte på Deichman for hundre år siden. 
Sæteren insisterer på at ingen bibliotek i 
verden er i nærheten av hennes visjoner 
i Bjørvika. 

Så da er spørsmålet todelt: Tror vi det 
kommer nytt hovedbibliotek i Bjørvika? Og: 
Tror vi det virkelig blir noe helt nytt?  

Urbanist Erling Fossen synes Deichman burde 
få ”snike i køen” når det gjelder realisering av 
kulturprosjektene i Bjørvika. 

- Tre lokomotiver og ingen vogner, sier Erling 
Fossen om samlingen av kulturinstitusjoner i 
Bjørvika.  

[ FRA HAMMERSBORG TIL ... ]
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Tekst:  Liv Gjestrum
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

Høsten 2002 gikk Høgskolen i Oslo over 
til ny gradsstruktur. For bibliotekstuden-
tene ved avdeling for journalistikk, bibli-
otek- og informasjonsfag (JBI) betydde 
det at det treårige grunnstudiet fikk 
betegnelsen bachelorgrad i bibliotek- og 
informasjonsfag. Overgangen var udrama-
tisk og uproblematisk i og med at både 
eksisterende og ny grad var av tre års 
varighet. Grunnutdanninger på 2 eller 4 
år fikk større utfordringer med å tilpasse 
seg det nye gradssystemet.

To løp
Like lenge som bachelorgraden har 

eksistert, har studentene ved HiO kunnet 
oppnå graden på to måter: enten ved å 
studere tre år med bibliotek- og informa-
sjonsfag ved JBI eller ved å studere faget i 
2 år og inkludere ett år med andre studier 
fra universitet eller høgskole (2+1-model-
len) i graden. 

2+1 modellen eksisterer også for en del 
andre utdanninger, og utdanningene kan 
selv bestemme hvilke fag de tillater inn i 
sin grad. På det punktet har JBIs praksis 
vært svært liberal. Vi har godkjent alle fag 
fra universitet eller høgskole som er en 
sammenhengende enhet på minimum 60 
studiepoeng (tilsvarer ett års studier). Det 
eneste kravet er de må ha mindre enn 10 
% overlapp med vårt eget pensum. Noen 
årsenheter, f eks innen IKT, har ikke blitt 
godkjent pga denne regelen.

Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

Hvilken kompetanse 
trenger bibliotekene?

Fordypning i andre fag
Utgangspunktet for 2+1 modellen, var 

at representanter for utdanningen og 
bibliotekene selv mente at profesjonen 
kunne være tjent med at en del av våre 
kandidater hadde fordypning i andre fag 
enn bibliotek- og informasjonsfag. Be-
grunnelsen var at feltet vi rekrutterer til 
er mangfoldig og ulike bibliotek har ulike 
behov. Vi fant det ikke nødvendig å sette 
en begrensning på hvilke fag vi godkjente 
inn i graden. For ett bibliotek kunne det 
være verdifullt at den som ble tilsatt har 
ett års fordypning i religionshistorie, for et 
annet i sykepleievitenskap, osv. 

Mange av våre studenter har tatt annen 
utdanning før de begynner på bibliotek-

studiet. Noen har fullført embetseksamen/
mastergrad. Mange har fullført cand.
mag- eller bachelorgrad. Andre har en 
yrkesutdannelse, og veldig mange har 
påbegynte studier hvor de har fullført 
ett år eller mer. Vi tror 2+1-modellen har 
vært viktig i rekrutteringsøyemed. Flinke 
og erfarne studenter har sett positivt på 
at de kan få seg bibliotekarutdanning på 
to år i stedet for tre.

Jobb-mulighetene
Som nevnt har 2+1-modellen eksistert 

siden 2002. Erfaringen de første årene 
var at studentene tok fullt bachelorløp 
i bibliotek- og informasjonsfag selv om 
de var kvalifisert til graden etter to år. På 
orienteringsmøter om tredje studieår fikk 
vi ofte spørsmål om de burde ta det tredje 
året selv om de ikke trengte det. De var 
usikre på om de ville komme i betraktning 
når de søkte en stilling i bibliotek.

 På dette spørsmålet ble vi svar skyldig. 
Vi hadde en mistanke om at bibliotekarer, 
i likhet med andre yrkesgrupper, foretrek-
ker kandidater med samme bakgrunn 
som dem selv - mye arbeidslivsforskning 
støtter jo opp om dette synspunktet. Men 
dette var ren spekulasjon uten empirisk 
belegg. 

Nedgang
De to siste årene har det vært en 

markant nedgang i rekrutteringen til 3. 
studieår. I perioden 2002 - 2006 lå antall 
3. års studenter i bibliotek- og informa-

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo ønsker at flere studenter også tar tredje året av 
bachelorstudiet hos dem. Her er faddere i sving for å gjøre livet trivelig for nye bibliotekarstuden-
ter i august i år. (Foto: Erling Bergan)
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sjonsfag på JBI på mellom 90 og 100. 
De to siste årene har vi hatt rundt 60 til 
70 studenter.

   Vi har grublet mye på årsakene til 
denne reduksjonen. Hvorfor skjedde den 
ikke umiddelbart etter at 2+1-modellen 
ble innført men først fire år senere?  Vi 
tror vi har funnet tre forklaringer. Den 
ene er arbeidsmarkedet. Det har vært 
mange ledige stillinger de siste par årene 
og ganske lett å få jobb. Det har derfor 
ikke vært like mange ”om beinet” som 
tidligere, og mindre konkurranse mellom 
de med to og tre år med bibliotekfag. Vi 
har også flere studenter som søker seg 
direkte til masterstudiene på grunnlag av 
en 2+1-graden. Og sist men ikke minst: 
Flere er blitt bevisste på at denne mulig-
heten finnes. 

Normalløpet
Hittil har vi strukturert studiet ut fra 

tanken om at normalløpet for en bi-
bliotekar utdannet ved hos oss er tre års 
studier i bibliotek- og informasjonsfag. 
De første to årene gir vi studentene et 
solid felles teoretisk fundament innenfor 
emnegruppene Kunnskapsorganisasjon 
og gjenfinning, Bibliotek og samfunn og 
Litteratur og bruker. I det tredje året finnes 
viktige emner som bibliotekledelse og den 
selvstendige bacheloroppgaven (tidligere 
hovedoppgaven) på 15 stp. I tillegg tilbys 
spesialisering i kunnskapsorganisasjon 
og gjenfinning eller litteratur og bruker, 

og alle har et fordypende valgfag. Her 
kan studentene velge mellom emnene 
skolebibliotek, utforming av nettsteder, 
arkivistikk, oversatt og fremmedspråklig 
litteratur og endringsledelse. 

Rokering?
Hvis trenden framover blir at svært 

mange slutter bibliotekstudiene etter 
andre året, må vi tenke nytt når det 
gjelder studieløpet. Er det f eks mulig 
å rokere om på rekkefølgen på emnene 
slik at studentene kan få med seg det 
viktigste de to første årene? Vi tror ikke 
det. Skal man ha en solid bibliotek- og 
informasjonsfaglig plattform, trengs det 
bredde i kunnskapene og også faglig 
modning. Eller er det ønskelig å gå tilbake 
til et obligatorisk 3-årig løp? Kanskje 
dette allikevel ikke vil svekke den faglige 
bredden i bibliotekene siden så mange 
studenter med annen utdanning søker 
seg til oss allikevel? Eller vil vi få færre 
gode søkere med tidligere utdanning hvis 
de ikke lenger kan oppnå bachelorgraden 
på grunnlag av 2+1-modellen?

Spørsmålene er mange, og vi kunne 
ønske oss sikre svar. Vi kunne også 
ønske oss mer kunnskap om biblioteke-
nes erfaringer med kandidater som har 
en 2+1-grad. Mangler de kunnskaper og 
ferdigheter som de med treårig utdanning 
besitter? Eller har 2+1-kandidatene tilført 
feltet en bredde som manglet tidligere og 
som er vel så berikende? 

YS har god 
medlemsvekst
I løpet av det siste halvåret har 
antallet betalende YS-medlem-
mer økt med 1,7 prosent. Det 
viser en helt fersk oversikt fra de 
22 YS-forbundene. – Dette kan 
ikke forklares på annen måte enn 
at det gjøres mye godt rekrut-
teringsarbeid i forbundene, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim. 

I løpet av det siste halvåret har 
antall betalende YS-medlemmer 
økt med 2 632 personer.  Totalt 
har medlemstallet økt med 3 
944 personer brutto. YS har nå 
213 288 medlemmer.  

I løpet av de siste tre årene 
har YS økt med over 7 000 
betalende medlemmer. I tillegg 
kommer alle de som ikke betaler 
medlemskontingent, slik som 
studenter og passive medlem-
mer.  

Veksten er jevnt fordelt på of-
fentlig og privat sektor.

- Økningen skyldes ikke bare 
et godt arbeidsmarked og lav 
ledighet. Det gjøres mye godt 
rekrutteringsarbeid i forbundene. 
Vi tolker dette som at YS-forbun-
dene oppleves som attraktive og 
at arbeidstakerne ønsker å være 
medlemmer i en politisk uavhen-
gig arbeidstakerorganisasjon. 
Dessuten ser mange verdien 
av å være organisert, påpeker 
YS-lederen. 

- Selv om YS har hatt en øk-
ning på syv tusen medlemmer i 
løpet av de siste tre årene, er det 
likevel ingen grunn til å ta bølgen. 
Vi må spesielt bli enda flinkere til 
å rekruttere nye medlemmer, sier 
Kvalheim. 

- Det må blant annet jobb-
bes mer målrettet for å rekrut-
tere unge arbeidstakere. Det er 
fagbevegelsens eget ansvar å 
overbevise ungdom som kom-
mer inn på arbeidsmarkedet for 
første gang om hvor viktig det 
er å være organisert, påpeker 
YS-lederen. 

Både profesjonsforbund og 
breddeforbundene i YS øker. 

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Studieleder Liv Gjestrum ved BIBIN er usikker på hvorfor det er nedgang i antall bibliotekarstuden-
ter som tar 3. året, mange år etter at 2+1-modellen ble innført. (Foto: Erling Bergan)
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Tekst & foto:  Erling Bergan
                   Redaktør

Høgskolen i Oslo har 120 studieplasser 
ved bachelorstudiet i bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap og 10 studieplasser 
ved årsstudiet i samme fag. Til sammen 
skal det altså begynne 130 nye studen-
ter på BIBIN. Men alle læresteder og alle 
fag vet at det er et visst frafall de første 
ukene – og i og for seg hele det første 
året. Så de overbooker. 

På BIBIN er det altså 27 for mange. 
Det er ikke noe som burde bekymre, 
spesielt ikke når en ser på opptaket i 
forhold til søkertallene. Om ikke alle 
søkerne kom inn, så var det ikke langt 
unna. 141 møtte opp ved studiestart i 
august. Så det er ikke mye å gå på før 
antall som tar eksamen i 2009 faktisk er 
færre enn det planlagte antallet 130. 

Motivasjon
På den annen side: Hvert fag er avhen-

gige av å ha fått de riktige studentene for 
sitt studium. Dersom du skjønner hva du 
har søkt på, har tilstrekkelig motivasjon 
for akkurat dette faget, så er sjansen 
for frafall mindre. Og kanskje BIBIN har 
truffet planken godt i år? Det er i hvert 
fall en variert forsamling som benker 
seg som førsteårs bibliotekarstudenter 

Gruer seg til katalogisering
157 søkere fikk tilbud om studieplass ved bibliotekarutdanninga i Oslo i år. 
Det er egentlig alt for mange. For de skal fylle 130 studieplasser. Men det 
blir nok ingen stollek, og heller ingen reality-avstemming. Og de som begynte 
virker genuint interessert i faget, selv om noen gruer seg til katalogisering.

i Gerd Wangs auditorium på Bislet. 
-  Mange av de nye studentene har 

andre fag fra før. Det er alt fra master i 
filosofi, master i historie, fullført sykeplei-
eutdanning, andre bachelor-grader eller 
årsstudium, sier studieleder Liv Gjestrum 
ved BIBIN. Hun har både tall og inntrykk 
fra årets nye kull. 

Aldersfordelinga er omtrent som 
tidligere, med noen variasjoner. Av 
de 157 som fikk tilbud om å begynne 
bibliotekarstudiet i år, hadde 28 % 
av bachelorstudentene allerede feiret 
30-årsdagen sin, mens 50 % av de på 
årsstudiet hadde denne dagen bak seg. 
49 % av de nye bachelorstudentene var 
25 år eller yngre, mens 31 % av års-
studentene var i denne aldersgruppen. 
Gjennomsnittsalderen for hele gruppa 
ligger på ca 28 år. 

Kjønnsfordeling
Det er grunn til å merke seg kjønns-

fordelinga. Det er nå 29 % menn blant 
de som har fått tilbud om studieplass. 
Bibliotekarstudiet er altså ikke så tydelig 
et kvinnestudium som det var for en ge-
nerasjon siden, og trenden er god. I fjor 
utgjorde gutta 25 % av det nye kullet. 

Når det gjelder geografisk fordeling, 
er det østlandsdominans så det holder. 
Hele 55 % er fra Oslo eller Akershus. 

Dersom man imidler tid 
sjekker opprinnelig fylke, 
så synker denne andelen 
noe - til 48 %. Det er likevel 
en massiv overrepresenta-
sjon, når vi vet at Oslo og 
Akershus bare har 23 % av 
landets befolkning. De har 
sikkert en større andel av 
landets bibliotekarjobber 

enn befolkningsandelen skulle tilsi. Men 
så mye som halvparten er det neppe. 
Blant BFs yrkesaktive medlemmer hører 
for eksempel 32 % til vårt fylkeslag for 
Oslo og Akershus.

Kun 5 % av årets nye bibliotekarstu-
denter er fra Nord-Norge, mens denne 
landsdelen utgjør 11 % av BFs yrkesak-
tive medlemmer. Vestlandet var repre-
sentert med 11 % av de nye studentene, 
mens de blant BFs bibliotekarer utgjør 19 
%. Dette kan tyde på at mange deler av 
landet vil ha ytterligere problemer med å 
rekruttere bibliotekarer til ledige stillinger 
i årene som kommer.

Interkult
Men det som kanskje er den største 

”demografiske” svakheten ved årets nye 
kull – nok en gang – er det alt for hvite 
preget. ”Nasreen” går nok heller på radio-
graf-, sosionom- eller førskolelærerutdan-
ning, mens ”Mohammed” kanskje velger 
bygg-, elektro- eller datalinjene.

- Rektor har flerkulturelt studiemiljø som 
ett av satsingsområdene ved Høgskolen i 
Oslo i denne perioden. Men det er van-
skelig å få opp andelen studenter med 
annen kulturelle bakgrunn på BIBIN, sier 
studieleder Liv Gjestrum. Årets navneliste 
kunne tyde på en viss bedring, men et 
blikk ut over studentflokken ga et nesten 
blendahvitt inntrykk. Så da hjelper det 
ikke så mye at det står i strategisk plan 
for HiO at det skal drives ”systematisk og 
målrettet arbeid for å øke antall studenter 
og tilsatte med minoritetsbakgrunn”. Om 
dette – for BIBIN - også kan ha sammen-
heng med manglende gjennomslag på 
et annet punkt i HiOs strategiske plan, 
skal være usagt: ”Styrket flerkulturell og 
internasjonal kompetanse og kompetanse 
i norsk og fremmedspråk blant tilsatte og 
studenter”. 

Om man ser forholdet mellom den 
store andelen bibliotekarstudenter fra 
Oslo-området, og dette områdets fler-

Marie-Luise Faatz (til venstre) 
og Ann Cecilie Klingenberg har 
ulik bakgrunn for å begynne på 
bibliotekarstudiet.

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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kulturelle preg, er det virkelig noe som 
skurrer. For i Oslo utgjør innvandrerbe-
folkningen fra ikke-vestlige land 20 % 
av den totale befolkningen. Og disse er 
storforbrukere av bibliotektjenester. Men 
det ser ikke ut til at denne brukergruppa 
vil finne så mange av sine egne bak 
skranken i årene framover. 

I kantina som BIBIN-studentene be-
nytter i P48 (Eva Balkes Hus) på Bislet, 
snakkes det i hvert fall punjabi …

Nysgjerrige 
Men ikke dermed noe galt sagt om 

årets nye studenter. De virket så nysgjer-
rige - og naturligvis litt usikre - som man 
bør gjøre etter noen få dager på et nytt 
studium. 

Ann Cecilie Klingenberg er fra Sjøvegan 
i Indre Troms. Hun har gått på bibliotek 
siden hun var liten. – Jeg har alltid følt 
meg veldig komfortabel der. Jeg liker å 
lese og liker systemet med bibliotek. Så 
det var ganske naturlig for meg å velge 
dette studiet, sier hun. Og bibliotekene 
hun sikter til er både det lokale folkebibli-
oteket, det store folkebiblioteket i Tromsø 
og biblioteket på videregående, der hun 
tok media og kommunikasjonslinja. 

Marie-Luise Faatz medgir at hun ikke 
var like bestemt på å begynne på nett-
opp dette studiet som AnnCecilie. - Jeg 
var ikke helt sikker på hva jeg ville gjøre. 
Med bakgrunn i halvannet års studier på 
Kultur og idé på Blindern, begynte jeg 
hovedsakelig fordi jeg er veldig glad i 
bøker og har lyst til å jobbe med det. På 
en eller annen måte. 

Gruer seg til katalogisering
Ann Cecilie er fornøyd med det lille 

inntrykket hun har først etter de før-

ste dagene som 
bibliotekarstu-
dent. - Nå har vi 
hatt noen intro-
duksjonsfore-
lesninger og jeg 
er veldig spent 
på hvordan fa-
gene blir etter 
hvert. Dette ser 
ut til å bli veldig 
interessant. 

- Hvilke fag 
gleder du deg mest til?

- Det må være når vi kommer til Lit-
teratur og bruker ut på våren. Bibliotek 
og samfunn virker også greit. Det jeg 
gruer meg mest til er katalogisering. 
Det virker litt vanskelig. Spesielt når vi 
hører om en strykprosent på 36 % i fjor, 
medgir Ann Cecilie.

Marie-Luise har et godt inntrykk av 
lærerne etter de første dagene: Det ser 
ut til å være hyggelige fagfolk som vet 
hva de driver med. 

Bestevenninner fra Arendal
Marte Jørgensdatter Søyland og Kris-

tina Tørå Solsvik er bestevenninner fra 
Arendal, der de gikk ut fra videregående 
i 2004. – Vi planla ikke dette med å 
begynne på bibliotekstudiet sammen, vi 
søkte faktisk hver for oss, sier de.

Marte er datter av en bibliotekar, uten 
at hun vil oppgi det som en klar grunn 
til studievalget. - Jeg hadde tenkt litt 
på det en stund, at det sikkert kan bli 
spennende. 

Kristina er ikke arvelig belastet. 

- Jeg har alltid likt meg i bibliotek. Det 
er en avslappende atmosfære der, jeg 
kan sette meg ned og lese både her og 
der. Jeg har gått mye på bibliotek, både 
i Arendal og på Deichman. Tanken på 
å bli bibliotekar selv kom egentlig litt 
plutselig.

Ingen av de to er datanerder. – Heller 
håndgripelige ting som gode gammel-
dagse bøker, i stedet for alt dette med 
blogger og sånt.

Ikke for alltid
Charlotte Ringdal fra Sandefjord, har 

også tatt media og kommunikasjonslinja 
fra videregående. 

– Det er nok forskjellige grunner til at 
jeg begynte her. Jeg er veldig interes-
sert i mediefag og ville gjerne studere 
noe som hadde med det å gjøre. Da jeg 
fant bibliotekarstudiet på HiOs nettsider, 
virket det interessant. 

Charlotte har aldri jobbet i et bibliotek, 
men har vært nettjournalist. 

- Og det har jo litt med bibliotek å 
gjøre, med research og finne informa-
sjon om informasjon. Det syns jeg er 
veldig interessant, sier hun. De første 
dagene har vært spennende, men hun 
medgir at det nok vil ta litt mer tid enn 
et par dager å skjønne hva hun har 
gått til. 

Jeg prøver å finne ut hva slags bibli-
otek hun kunne tenke seg å jobbe i. Men 
det er ikke lett.

- Jeg kunne tenke meg å prøve en 
bibliotekjobb for noen år. Men ikke for 
alltid. Hva slags type bibliotek? Det er 
jeg usikker på. Men etter noen år må jeg 

nok finne meg noe nytt å gjøre. 
Jeg er kanskje litt rastløs, har ikke 
helt bestemt meg for hva jeg skal 
gjøre. Jeg liker godt å skrive. Så 
kanskje jeg har lyst til å bli forfat-
ter eller jobbe i forlag, avslutter 
Charlotte, som altså allerede har 
lært at bibliotekarutdanninga kan 
brukes til så mangt. 

 

Kristina Tørå Solsvik (til venstre) og Marte Jørgensdatter Søyland er  
bestevenninner fra Arendal. Nå er de også studiekamerater på BIBIN.

Charlotte Ringdal er en flere som kommer til 
bibliotekarstudiet etter å ha tatt media og 
kommunikasjonslinja på videregående.

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Menn i kvinnedominerte yrker
SPØRSMÅL:

Jeg er ei jente på 21 år som har 
hatt en svært ubehagelig opplevelse 
på jobben. En overordnet ansatt kom 
med helt klare seksuelle tilnærmel-
ser en dag vi jobbet sammen. Etter 
dette har han fortsatt å komme med 
liknende hentydninger. Etter dette 
har jeg mistet lysten til å gå på jobb i 
fare for å møte ham alene. Jeg ønsker 
at trakasseringen skal stoppe og at 
han skal stilles til ansvar for det han 
har gjort, men er redd for at ingen 

vil tro meg hvis jeg tar det opp. Hva 
bør jeg gjøre?

SVAR:
Likestillingslovens § 8a slår fast at 

seksuell trakassering ikke er tillatt. 
Med seksuell trakassering menes 
uønsket seksuell oppmerksomhet, som 
er plagsom for den oppmerksomheten 
rammer. 

Dessverre er ikke seksuell trakas-
sering uvanlig i norsk arbeidsliv. 
Undersøkelser viser at 12 % av unge 

kvinner rapporterer om uønsket sek-
suell oppmerksomhet på jobben den 
siste måneden (SSB, 2006).  

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge 
og hindre seksuell trakassering og å 
utarbeide rutiner for intern varsling 
om kritikkverdige forhold i virksom-
heten. Rutinene skal være kjent blant 
alle ansatte og det bør være ansvar-
lige personer på jobben som du kan 
snakke med. 

Du bør straks ta opp saken med din 
leder (eller andre ansvarlige personer). 
Det er en fordel hvis du får med deg 
tillitsvalgte, verneombud eller en kol-
lega som kan støtte deg. 

Hvis du etter et slikt møte opplever 
at ledelsen ikke tar saken alvorlig, så er 
det et brudd på regelverket. Du bør i så 
fall straks be om hjelp fra Arbeidstilsy-
net og din fagforening. Det er viktig at 
slike saker ikke får skure og gå.  

Det er forbudt å straffe deg for at du 
tar opp seksuell trakassering. 

Forbudet mot seksuell trakassering 
vurderes svært alvorlig og håndheves 
ikke av LDO, men av domstolene. Du 
kan allikevel ta kontakt med oss for råd 
og veiledning. 

Med vennlig hilsen
Beate Gangås

Likestilling- og diskrimineringsombud

Likestillingsombudet mener 
det må bli slutt på «småflik-
kinga»,. Både regjeringa og 
LO bør stille seg bak likestil-
lingskommisjonens forslag om 
en milliardpott til likelønn.

Likestillings- og diskrimineringsombud 
Beate Gangås påpeker overfor Dagsavisen 
at LO-leder Roar Flåthen nå har en historisk 
mulighet til å rette opp lønnsforskjellene 

Presser på for likelønnspott
blant kvinner og menn i Norge. Hun 
omtaler kvinnelønn som ”en historisk 
urettferdighet”. - Alle som sier de er 
garantister for likelønn kan ikke bare 
nøye seg med vakre ord, sier Gangås, 
med henvisning til Roar Flåthens ut-
sagn, «Jeg er en garantist for at LO vil 
kjempe for likelønn».

LO-leder Roar Flåthen hadde til avisa 
tidligere kommentert kravet fra LO-
kvinnene om å opprette en milliardpott 
til likelønn. Han ville vurdere dette opp 
mot andre tiltak. 

– Vi må kunne sette av tre prosent av 
det vi brukte for å komme i havn med 
AFP-forhandlingene til likelønn, frem-
holder Gangås, som mener holdningen 
til likelønn i stor grad dreier seg om 
solidaritet, og respekt for halvparten 
av landets befolkning.

– Det vil også være en stor sam-
funnsgevinst å sørge for et lønnsløft 
til kvinner i både offentlig og privat 
sektor, sier likestillingsombudet til 
Dagsavisen. 
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[ UTDANNING ]

Tekst:  Roswitha Skare
 Førstelektor ved
 Dokumentasjonsvitenskap
 Det humanistiske fakultet
 Universitetet i Tromsø

Årets opptak er unnagjort 
og høstsemestret godt i 
gang. Med 24 primærsøkere 
til bachelorprogrammet i 
dokumentasjonsvitenskap 
var vi i vår godt fornøyd 
med utviklingen. 

Ellers har vi på Bachelorprogram-
met i dokumentasjonsvitenskap 
til sammen 43 studenter fordelt 
på tre emner. 17 av studen-
tene er registrert på et av de 
nye bibliotekfaglige emnene: 
Dok-2202: Læringssenter og 
bibliotekpedagogikk som startet 
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opp i siste uke av august. Emnet 
er samlingsbasert og skal ha 4 
samlinger hvor studentene er 
samlet 2 dager (8 timer) hver 
gang. Studentene viser seg å 
være en fin blanding av folk fra 
feltet og studenter her ”på huset” 
med en del emner bak seg. Un-
dervisningen er delvis basert på 
forelesninger og delvis prosjekt-
basert, der studentenes innlegg 
danner basis for undervisningen. 
Kurset blir dermed lagt opp etter 
den modellen mange mener 
kommer til å føre til et nærmere 
samarbeid mellom lærerne og 
bibliotekarene: prosjektorientert 
(problembasert) læring.

Nordisk forskerskole
Dokumentasjonsvitenskap er 

med i den nordiske forskerskolen 
for biblioteks- og informasjons-
vitenskap, NORSLIS(http://www.
norslis.net/).  I den anledning 
får vi i slutten 
av septem-
ber (22.-27.) 
b e s ø k  a v 
d e t t e  å r s 
NORSLIS Vi-
siting Profes-
sor Michael 
B u c k l a n d , 
p r o f e s s o r 
emeritus ved 
S c ho o l  o f 
Information 
( t i d l i g e r e 
S c ho o l  o f 
Library & Information Studies), 
University of California, Berkeley 
(http://people.ischool.berkeley.
edu/~buckland/).

I løpet av denne uken vil Buck-
land holde forelesninger for 
studenter og ansatte knyttet til 
temaet ”Selection and Context”. 
Buckland ønsker å knytte sammen 
forskjellige emner som  vanligvis 
behandles adskilt fra hverandre, 
men som alle har å gjøre med 
hvordan vi velger og bruker doku-
menter. I sine forelesninger vil han 
gå til det overordnede tema ut fra 
3 forskjellige vinkler:

Dokumenthåndtering i et histo- y
risk perspektiv
Hvem, hva og hvor i dokument- y
gjenfinning
Dokumentasjon i et læringsper- y
spektiv

Internasjonal 
forskningskonferanse

Siden 2003 har dokvit i Tromsø 
i samarbejd med professor Buck-
land arrangert internasjonale 
dokumentforskningskonferanser 
i USA, DOCAM. Denne gang ar-
rangeres et 
mini Nordic 
DOCAM. Ut-
over Michael 
Buckland og 
lokale bidrag 
f ra dokvi t-
g r u p p e n , 
kommer He-
lena Francke 
( h t t p : / /
w w w. adm .
hb.se/~hfr/) 
fra Høgsko-
len i Borås. 
Francke er 
ansvarlig re-
daktør for tidsskrif tet Human 
IT (http://etjanst.hb.se/bhs/ith//
humanit.htm) og har tidligere i 
år disputert med en avhandling 
om open access tidsskrift under 
tittelen (Re)creations of Scholarly 
Journals. Document and Informa-
tion Architecture in Open Access 
Journals. Hun skal snakke om 
hvordan autoritet kan bestemmes 
i forhold til dokumenter som er 
laget ved hjelp av colloborative 
teknologier som for eksempel 
”web 2.0”.

Denne mini Nordic DOCAM er 
åpen for alle interesserte. Dersom 
du er interessert kan du ta kontakt 
med roswitha.skare@hum.uit.
no for programmet og nærmere 
informasjon. 

Pr o fe s so r  M i c hae l 
Buckland, som i slutten 
av september holder 
forelesninger om ”Se-
lection and Context” 
ved dokvit i Tromsø.

Helena Francke, re-
daktør for tidsskriftet 
Human IT, innleder om 
hvordan autoritet kan 
bestemmes i forhold til 
dokumenter laget ved 
hjelp av ”web 2.0”.
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Tekst:   Mona Iren Auganæs 
          og Iselin L. Brente
          Masterstudenter ved 
          Bibliotek- og informasjonsvitenskap 
          Høgskolen i Oslo

Som studenter ved masterstudiene i Bibli-
otek- og informasjonsvitenskap ved HiO, 
fikk vi støtte til å gå på konferansen Topic 
Maps 2008 på Hotell Bristol i Oslo den 
2.-4. april. Vår interesse for temaet kom fra 
kurset ”Digitale dokumenter” som vi hadde 
på skolen i høst, der Steve Pepper, en av 
de viktigste pådriverne for å fremme Topic 
Maps (TM) som standard, var blant lære-
rene. I forbindelse med dette kurset fikk vi 
som oppgave å lage vårt eget TM, som ga 
oss mye innsikt i hvordan standarden er 
bygget opp. Konferansen ga oss en mulig-
het til å lære mer om hvordan TM brukes 
og implementeres i den virkelige verden. 
Det var også relativt stort fokus på at TM 
kan være en meget brukbar standard for 
bibliotek på denne konferansen, noe som 
selvsagt gjorde det enda mer spennende 
for oss som bibliotekarstudenter. 

Topic Map Design Patterns
I løpet av de tre dagene konferansen 

varte, var det 40 ulike foredrag man kunne 
delta på. Første dag besto av to såkalte 
”tutorials”, litt lengre foredrag der man 
fokuserte på et enkelt tema. Vi valgte her 
å gå på Kal Ahmeds leksjon om «Topic Map 
Design Patterns» første halvdel av dagen, 
og Sam Ohs leksjon om ”Topic Maps and 
Library and Information Scientists” andre 
halvdel. Oh var blant artikkelforfatterne 
på pensum i Digitale Dokumenter, og han 
fortalte mer om hvordan nasjonalbibliote-
ket i Korea har implementert Topic Maps 
i sitt arbeid, blant annet gjennom å gå fra 
MARC-formatet til FRBR.

The Web that wasn’t
Andre dag startet foredragsdelen av 

konferansen. Dagen ble åpnet med en 
svært interessant ”opening keynote” av 
Alex Wright, som ga oss et kort samme-
drag av informasjonens historie frem mot 
Internett og dagens situasjon. Han trakk 
frem mange personer som på sett og vis 
forutså Internetts struktur og funksjon, 
deriblant Paul Otlet, mannen bak UDC/

En smak av emnekart
UDK. Han avsluttet med å trekke frem ”the 
Web that wasn’t” - om visjonære ideer som 
aldri fant veien til Internett som vi kjenner 
det i dag, deriblant toveis-lenker, ”visible 
pathways” (synlige stier), osv. Videre 
besto dagens program av tre bolker med 
foredrag der man kunne velge mellom to 
retninger i hver. Vi valgte å følge ”Informa-
tion integration”, som så på eksisterende 
implementasjoner av TM, ”EGovernment”, 
som så på bruken av TM i offentlig forvalt-
ning (TM er svært utbredt i offentlige, nor-
ske portaler som norge.no, regjeringen.no 
etc), og til sist ”Digital libraries”, som så på 
TM i forhold til digitale bibliotek.

Everything is Miscellaneous
Fredagen startet også med en svært 

interessant ”opening keynote”, denne gan-
gen av David Weinberger. Hans foredrag 
”Everything is Miscellaneous” var en real 
vitamininnsprøytning. Også Weinberger 
snakket om Internetts historie og frem-
vekst, og sa at Internett som vi kjenner det 
i dag ikke kunne blitt så stort som det har 
blitt om det hadde vokst frem under sterk 
kontroll. Derfor ville kanskje Wrights ”the 
Web that wasn’t” gjort at det ikke hadde 
blitt noen Web i det hele tatt. Både Wright 
og Weinberger var også svært flinke talere, 
som bidro til å gjøre deres innlegg spesielt 
morsomme. 

Cultural Heritage
Dagen videre besto av en bolk der man måtte 

velge mellom to mulige retninger, og deretter 
avslutning og paneldiskusjon. Vi fulgte ”Cultu-
ral heritage” i den todelte bolken, der vi blant 
annet fikk høre våre medstudenter Birte Fallet 
og Kjersti Haukaas presentere sitt emnekart 
fra høstens skoleoppgave. Dagen ble avslut-
tet med et foredrag av Steve Pepper der han 
fokuserte på hvorvidt TM og ”subject-centric 
computing” er veien forover. Han konkluderte 
med at TM ikke er den eneste løsningen, men 
at det er et godt alternativ. Til slutt fikk vi en 
paneldebatt mellom mange av konferansens 
mest profilerte talere der det også var Topic 
Maps’ fremtid som ble diskutert.

Fra struktur til fungerende nettside
Alt i alt har konferansen vært spennende 

og lærerik. Vi har hørt mange spennende 
foredrag, fått snakket med folk som jobber 
med TM til daglig (og som lurte på hvorfor i 
all verden de ikke hadde noen bibliotekarer i 
teamet sitt!), lært litt om hvordan et TM kan tas 
fra ontologi-/grunnleggende struktur-stadiet 
og opp i en fungerende nettside, og mye mer. 
Som studenter er det utrolig morsomt å se 
hvordan teorien vi lærer om på skolen brukes 
i arbeidslivet, og også å se at vi har noe vi kan 
bidra med når vi om ikke alt for lenge skal ut 
i arbeidslivet. 

Mona Iren Auganæs (bildet) og Iselin L. Brente er masterstudenter ved BIBIN. Med BF-stipend har de 
vært på konferansen Topic Maps 2008, noe de fatta interesse for etter kurset ”Digitale dokumenter”  
i studiet sitt. (Foto: Erling Bergan)

[ DIGITALE DOKUMENTER ]
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Tekst:  Thomas Gramstad
          Leder i Elektronisk Forpost Norge
          thomas@efn.no

EFN ser mange uløste viktige samfunns-
oppgaver i forbindelse med organisering 
og tilgjengeliggjøring av informasjon. Vi 
mener at politiske grep som innebærer 
øremerking av midler til bestemte oppga-
ver og aktører som skal løse dem (særlig 
innen biblioteksektoren) i kombinasjon 
med forankring av oppgavene i lovgivning, 
og i noen tilfeller endringer i eksisterende 
lover og reguleringer, vil kunne løse disse 
utfordringene. Nedenfor presenterer vi 
dermed en liste med 14 konkrete forslag 
og tiltak som vi håper vil være av nytte og 
interesse for politiske beslutningstakere.

1. HERRELØSE VERK 
    (”orphaned works”): 

Dette er verk som er vernet av opp-
havsretten, men der det ikke er mulig å 

finne eller få tak i rettighetshaverne, f.eks. 
for å klarere bruk av verkene. Det er idag 
høyst uklart i hvilken grad det er tillatt å 
gjøre kopier av slike verk tilgjengelig for 
allmennheten. EFN foreslår å etablere og 
lovfeste en ordning der f.eks. Nasjonalbi-
blioteket får rett til å klarere bruk av slike 
herreløse verk.

2. DIGITAL DEPONERING 
    (”escrow”):

Informasjonsutgiver/distributør/ret-
tighetshaver prioriterer ikke bevaring 
og arkivering av verk som basis for 
fremtidig tilgjengelighet over lang tid. 
Bibliotekene bør derfor få en ubetinget 
og lovfestet rett til å hente inn og lagre 
sikkerhetskopier som legges i depot 
(”escrow”), og i tillegg bør bibliotekene 
ha en tilsvarende rett til å tilgjengelig-
gjøre verk i escrow når eksemplarene til 
utgiver/rettighetshaver forsvinner eller 
gjøres utilgjengelig.[1]

3. ENDRING AV PLIKTAVLEVERINGS-
    LOVEN SLIK AT DET ÅPNES FOR 
    DIGITAL PLIKTAVLEVERING OGSÅ
    AV VERK SOM KUN UTGIS I 
    ANALOG ELLER TRYKT FORM.

Begrunnelse: Alle bøker produseres 
i dag fra datasats. Dersom forlagene 
pålegges å pliktavlevere maskinlesbare 
manuskript til Nasjonalbiblioteket kan man 
unngå kostbar og tidkrevende skanning av 
trykte tekstsider.[2]

4.  ENDRING AV ÅNDSVERKLOVEN, 
   KAPITTEL 1 for å tilrettelegge for 
katalogisering og søk blant verk som er 
tilgjengelige på Internett, OG KAPITTEL 3 
for å sikre at verk som er gjort tilgjengelig 
på Internett fritt kan lenkes til eller på annen 
måte brukes på en måte som ikke skader 
rettighetshavernes legitime interesser.

5. ØREMERKING AV MIDLER TIL Å 
    UTREDE EN FORRETNINGS-
    MODELL SOM KAN BENYTTES 
    VED FORMIDLING AV VERNEDE 
    VERK FRA DATABASER.

Jevnfør Nasjonalbibliotekets digitalise-
ringsinitiativ. (Se forslag/skisse til en slik 
modell i [2].)

6. ØREMERKE MIDLER TIL UTVIK-
    LING AV (FRI) PROGRAMVARE 
    FOR ÅRLIG AUTOMATISK REGI-
    STRERING OG PUBLISERING AV 
    LISTER OVER VERK SOM FALLER 
    I DET FRI VED AT VERNE-
    TIDEN UTLØPER.

Hvert år faller et stort antall norske 
åndsverk i det fri ved at vernetiden utløper. 

14 punkter for en progressiv 
kultur- og kunnskapspolitikk

Elektronisk Forpost Norge:

EFN har jobbet med å formulere punkter til en fremtids-
rettet politikk spesielt i forhold til det vi kan kalle en 
progressiv digital kultur- og kunnskapspolitikk.

[ DIGITALPOLITIKK ]
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Disse verkene burde automatisk registreres 
på en liste og synliggjøres. Vi foreslår å 
øremerke midler til å lage programvare som 
automatisk samler inn og fører liste over 
disse verkene. Denne programvaren må 
utvikles som fri programvare, dvs. utstyres 
med en fri lisens. Siden Nasjonalbiblioteket 
allerede har oversikt over alle norske verk 
(gjennom Pliktavleveringen), så er det 
naturlig at de spiller en hovedrolle i utvik-
lingen av programvaren, som kan kobles 
til og hente ut opplysninger om alle verk 
som er eller faller i det fri fra Nasjonalbi-
bliotekets katalog over alle norske verk. På 
denne måten kan det, når programvaren er 
operativ, genereres automatisk årlige lister 
over de nye verkene som er falt i det fri, og 
som dermed er tilgjengelige for fri bruk.

7. ØREMERKE MIDLER TIL UTVIKLING 
    AV DIGITALE METADATA VHA.
    SEMANTISK WEB I REGI AV 
    BIBLIOTEKENE.

Semantisk web innebærer flere store 
skritt fremover når det gjelder å oppnå 
klassifikasjon, katalogisering og gjenfin-
ning av digitale ressurser/verk -- disse 
kan jo eksistere i mange kopier og ver-
sjoner og er ikke bundet til et bestemt 
sted eller kategori.

Informasjonseiere/utgivere viser liten 
interesse for klassifisering, og de opp-
retter ofte heller ikke ”riktige” metadata 
for det aktuelle verket, men legger 
heller inn markedsføring/”hype” om 
verket. Samtidig åpner teknologien 
opp for brukerstyrt klassifikasjon. Det 
trenges en målrettet innsats for å få på 
plass et rammeverk for semantisk web 
som gjør at profesjonelle brukere kan 
organisere digital informasjon -- ikke 
minst for å gjøre bibliotekene i stand til 
å bygge opp og drive metadatadrevne 
søketjenester.

Vi vil også spesielt nevne det norske 
Sublima-prosjektet som en god kandidat 
for øremerkede midler i denne sammen-
hengen. De jobber med å ferdigstille to 
piloter (som er 100% basert på RDF og 
SPARQL, med Dublin Core, SKOS og FOAF 
som viktige vokabularer; dette er sentrale 
standarder på dette området).[4]

8. STØTTE CREATIVE COMMONS 
    GENERELT, OG CREATIVE 
    COMMONS NORGE SPESIELT.

Den norske versjonen av CC-lisensene 
ble lansert 6. juni 2008. Se nettstedet 
creativecommons.no. Å støtte bruken 

av slike fribrukslisenser vil på generelt 
grunnlag fremme målsetninger om et 
mest mulig fritt, kreativt og brukerdrevet 
kulturliv. Creative Commons er en viktig 
byggestein i den digitale infrastrukturen 
for et slikt kulturliv[3], og her må man også 
se metadata-standarden til Creative Com-
mons i sammenheng med punkt 7 om 
semantisk web.

9. FREMME FRI PROGRAMVARE 
    SOM UNDERLAG FOR KULTUR- 
    OG KUNNSKAP:

Støtte og utvide FriProg-senteret[9], 
og generelt styrke samarbeidet mellom 
FriProg- og ABM-sektoren.

10. ARBEIDE FOR Å REDUSERE 
      OPPHAVSRETTENS VERNETID 
      OG ANDRE UTSLAG AV ”ANTI-
      ALLMENNINGENES TRAGEDIE”[10],

 som hindrer innovasjon og nyskap-
ning, samt tilgjengelighet, bevaring og 
berikelse av kulturallmenningene. Dette 
er et langvarig arbeid, som tildels også 
må føres på EU-nivå.

11. UTREDE MULIGHETENE FOR Å 
      GJØRE IKKE-KOMMERSIELL 
      FILDELING AV MUSIKK (og på 
      sikt andre medietyper) UTFØRT 
      AV PRIVATPERSONER LOVLIG, I 
      KOMBINASJON MED EN LISENS-
      AVGIFTSLØSNING FOR BE-
      TALING TIL MUSIKERE (INKLU-
      DERT KOMPONISTER) OG STU-
      DIOER (og tilsvarende for andre 
      skapere og rettighetshavere 
      ved senere utvidelser).

Følgende krav må stilles til enhver slik 
lisensavgiftsløsning:

Pengene må gå til dem som a) 
faktisk skaper musikken -- mu-
sikere    (inkl. komponister) og 
studioer. Pengene må ikke bli en 
slags    skatt eller kunstig ånde-
drett for  utdaterte distribusjons-
kanaler    og aktører som tviholder 
på disse istedenfor å utvikle seg.   

Innsamlingen av nedlastings- b) 
(og opplastings-)informasjon 
må    være statistisk og ano-
nym, dvs. ingen kobling til eller 
identifikasjon av sluttbrukere. 

Ordningen bør på sikt gjelde for c) 
alle publiserte åndsverk, og gi 
sluttbruker/alle og enhver som 
et minimum uavgrensede rettig-
heter til ikke-kommersiell deling 
og spredning av verket i uendret 
form (tilsvarer den strengeste 
Creative Commons-lisensen), samt 
naturligvis alle tradisjonelle private 
eksemplareierrettigheter.[5]

12. STØTTE FORBRUKERRÅDETS 
      ARBEID FOR DIGITALE BRUKER-
         RETTIGHETER til kultur[6a], herunder  
deres lovforslag om at Forbrukerkjøpslo-
ven skal gjelde for kjøp av digitalt innhold 
via nedlasting.[6b]

Forbrukerrådet har altså definert en 
rekke digitale rettigheter, men det finnes 
flere eksempler på at det er vanskelig å 
håndheve disse, og derfor bør dette tas 

Thomas Gramstad er leder for Elektronisk Forpost Norge. (Foto: Per Inge Østmoen)
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fatt i på et politisk nivå. Her noen slike 
eksempler:

Geta)  kobler dekoder og kor t, 
slik at det er umulig å tilpasse 
eget utstyr (i strid med ret-
tighetene fra Forbrukerrådet). 
  Post- og teletilsynet har også 
formulert en politikk der man tar 
sikte på å unngå monopoldan-
nelse ved at DRM brukes til å 
koble urelaterte ting sammen for å 
oppnå produktinnlåsning (lock-in). 
   Det bør være helt åpenbart at 
Get gjør dette med kun det formål 
å oppnå slik produktinnlåsning, 
men det ser ut som om både 
Forbrukerrådet og Post- og tele-
tilsynet står maktesløse i dagens 
situasjon. Hva kan gjøres med det? 

Hvordan få slut t på krypte-a) 
ring av allmennkringkastere?  
   Get krypterer i dag NRK2 og 
NRK3, og også TV2 (det fikk de 
jo eksplisitt lov til av Giske). Det 
er helt meningsløst å kryptere en 
allmennkringkaster -- en allmenn-
kringkaster som befolkningen ikke 
har uhindret tilgang til kan umu-
lig kalles en allmennkringkaster. 
   EFN-medlemmer har også 
vært i kontakt med SVT, som 
beklager at deres sendinger 
krypteres i Norge, men distri-
butørene ser ut til å sitte med 
makta til å bestemme dette idag.  
   Det bør etableres som et prin-
sipp at norske allmennkringkaste-
res sendinger skal være ukryptert. 

Det bør tas opp i relevante fora 
hvordan allmennkringkastere kan 
sendes ukryptert i Norge.

13. OPEN ACCESS, BÅDE INNEN 
      FORSKNING OG UNDERVISNING:

Sørge for at forskningsresultater som 
er finansiert med offentlige midler skal 
gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten 
umiddelbart etter publikasjon. Tilby Open 
Access-fasiliteter[7a] på landsbasis -- til 
dette formål vil vi trekke frem initiativet 
Open Journal Systems[7b] (basert på 
Linux og LAMP, dvs. fri programvare), 

som er i en pilotfase, som en kandidat 
for å bygge opp en slik tjeneste med 
øremerkede midler.

For grunnskole og videregående:
At det offentlige skal ta ansvaret for å 

tilby det digitale innholdet fritt på internett, 
men ”print on demand” eller trykte utgaver 
fra forlag må betales av foreldrene. På 
denne måten legger en til rette for private 
tilbydere av leseplater og datamaskiner, 
print-on-demand og tilleggstjenester fra 
tredjeparter, samtidig som en sikrer lik 
tilgang til utdanning for alle og sparer 
elevene for opptil 6000 kroner i året i 
ryggskadende tunge bøker.

14. BEVARE OG STYRKE NOTAM
NOTAM er Norsk senter for teknologi 

i musikk og kunst[8a] (tidligere Norsk 
nettverk for teknologi, akustikk og 
musikk).
Senteret har bygget opp et aktivt miljø 
med stor musikkteknologisk kompe-
tanse på høyt internasjonalt nivå og 
spiller idag en viktig rolle i norsk mu-
sikkliv.

I forbindelse med den samfunnsom-
gripende digitaliseringen av musikk og 
kultur må vi også se på NOTAM som en 
sentral vekstkjerne for å utbre kunnskap 
om de teknologiske forutsetningene for 
å spille, skape og bevare musikk, og for 
å stimulere en utvikling der skillet mel-

Elektronisk Forpost Norge krever at forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler skal 
gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten umiddelbart etter publikasjon. (Foto: Subhi S. Hashwa)

Arbeidsgruppen i Creative Commons Norge i oktober 2007. Øverst: Thomas Gramstad, Peter lenda 
og Gisle Hannemyr, nederst Haakon Flage Bratsberg og Vebjørn Søndersrød. Den norske versjonen 
av Creative Commons-lisensene ble lansert 6. juni 2008. (Foto: Gisle Hannemyr)
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lom bruker og skaper bygges ned ved 
at brukere i økende grad inntar en mer 
aktiv rolle i forhold til musikk og selv 
bidrar til å endre, eksperimentere med, 
videreutvikle og skape egen musikk, 
gjennom den praktiske kunnskapen 
som et senter som NOTAM kan bidra 
med å gjøre tilgjengelig for brukere og 
allmennheten.

Likevel ser vi at NOTAM idag må be-
grense sin drift og virksomhet pga. re-
duksjon av tilførte offentlige midler![8b] 
Dette vil vi karakterisere som en kul-
turpolitisk vandalisering av ikke bare 
Norges, men ett av Europas ledende 
musikkteknologiske miljøer. I tillegg er 
det uhyre kortsynt i forhold til hva som 
bør være målsetninger og visjoner for 
fremtidens musikkliv, som antydet i 
forrige avsnitt. NOTAM bør styrkes og 
utvides, ikke svekkes.

KILDER FOR UTDYPNING AV 
ELLER BAKGRUNN FOR 
FORSLAGENE:

[1] For utdypning av punkt 1-2 og 7, se 
Gisle Hannemyr: ”Farvel, Gutenberg”, Bok 
og bibliotek nr. 3 2008, s. 35-37.

[2] For utdypning av punkt 3-5, se ”Digital 
rettighetsklarering:

Rapport fra utvalg nedsatt av NFFs 
styre 2005-11-02”, http://www.nffo.no/
PDF_2007/rapport20060612.pdf

[3] For utdypning av punkt 6, se Thomas 
Gramstad: ”Creative Commons: Infra-
struktur for allmenningene i nettverksø-
konomien”, Digital Kompetanse / Nordic 
Journal of Digital Literacy nr. 2 2007 (s. 
127-29) 
http://www.itu.no/filearchive/Kommen-
tar_av_Gramstad.pdf
ht tp://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/
art2007080611111349585717

[4] Sublima-prosjektets nettsider:
http://smil.sublima.computas.com/
http://detektor.sublima.computas.com/ .

[5] Se:
http://efn.no/verk-finansiering.html
http://efn.no/eksemplarrettigheter.html

[6a] Se:
http://forbrukerportalen.no/Artikler/2007/
Rydder_opp_i_rettighetskaos_med_digi-
tale_rettigheter
og
[6b]
http://forbrukerportalen.no/Artikler/2007/
Rettslose_tilstander_for_digitale forbru-
kere 

[7a] http://no.wikipedia.org/wiki/Open_ac-
cess og [7b] http://collib.info/2007/12/07/
hvordan-installere-ojs/

[8a] NOTAMs nettsted: http://www.
notam02.no/ og [8b] Se ”NOTAM må 
redusere driften”,
ht tp://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/
art2007110912560163513847
og ”NOTAM eller No NOTAM i fremti-
den?”
ht tp://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/
art2008020110285049077592

[9] http://www.friprog.no/

[10] ”Anti-allmenningenes tragedie”, eller 
hvordan eierskap og detaljstyring fører til 
underutnyttelse av ressurser og undergra-
ving av innovasjon og kreativitet beskrives 
grundig i boka ”The Gridlock Economy”, 
http://www.gridlockeconomy.com/ 

BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvaliteten på informasjonen som er lagt inn. Har vi korrekt informasjon om deg? 

Medlemsregisteret er utgangspunktet for at BF kan gi deg en god og tilpasset medlemsservice. 

Etter lønnsoppgjøret har mange fått ny lønn. Etter lokale forhandlinger vil det gjelde enda flere. Etter sommeren har du 
kanskje skifta jobb? Eller fått ny hjemmeadresse? Eller nytt telefonnummer. Kanskje du har gått ned i stillingsprosent? 

Uansett: Du kan selv gå inn på BFs nettsider og finne ”Oppdatering av medlemsregisteret”.  Der retter du opp opplysnin-
gene vi har på deg. 

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?
Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

                                 www.bibforb.no
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Tekst & foto:  Erling Bergan
                   Redaktør

Det er ikke noen store forsamlinger som 
møtes når det er kick-off i BF. Men prosent-
vis i forhold til medlemstallet er det svært 
bra. Mange større forbund hadde nok vært 
misunnelige. I Porsgrunn var det 5 tillits-
valgte som møttes da Telemark BF inviterte 
til kick-off midt på dagen 3. september. Det 
er 13 prosent av medlemmene. 

Årvisst arrangement
Navnet kick-off ble lansert av Mari 

Somby på landsstyremøtet for et par år 
siden. Ideen var å gi tillitsvalgte og inter-
esserte medlemmer en mulighet til å bli 
informert og drøfte årets tariffresultater 
før de lokale forhandlingene settes i gang. 
Dette fungerte godt i fjor, og ser ut til å 
bli en nyttig årviss foreteelse.

En viktig side ved disse arrangementene 
er også at BFs ledelse får vite mye om hva 
som foregår rundt i landet. For her er det 
BFs leder, nestleder og rådgiver som deler 
fylkeslagene seg imellom, reiser rundt og 
holder innledninger. Telemark fikk besøk 
av forbundsleder Monica Deildok. 

Allerede under presentasjonsrunden 
kom de første problemstillingene på 
bordet. En av deltakerne skulle forhandle 
for seg selv, for første gang. Kommunen 
godtar ikke vikarierende tillitsvalgt, sier 
hun, og melder at hun allerede har vært 
på drøftingsmøte. – Du kan jo ha bisit-
ter, sier en annen. – Hvem da, spør vår 
tillitsvalgte. Og to navn blir umiddelbart 
foreslått. Monica viser til hvordan ret-
ten til å la seg representere er hjemlet i 
hovedavtalen. 

Dermed har poenget med kick-off vist 

Kick-off Telemark
Lokale forhandlinger er i gang. 
BFs tillitsvalgte bygger kom-
petanse og booster selvtilliten 
gjennom en serie arrangement 
med det klingende navnet kick-
off. Folk fra BF-sekretariatet 
reiser land og strand rundt. Vi 
var flue på veggen i Telemark.

seg før det har gått fem minutter. 
En annen melder om usikkerhet om 

hvilke krav hun skal stille etter å ha tatt 
tilleggsutdanning. Synspunkter og tips 
går over bordet. En deltaker har vært til-
litsvalgt i mange år og har jobbet samme 
sted i 30 år. Andre har færre år bak seg. 
Blandingen viser seg fruktbar.

Kapitler 
Monica tar oversikten over kapittel-

plasseringen av ulike stillinger i kom-
munesektoren. Og da kommer de lokale 
erfaringene inn med en gang. – Bibliotek-
sjefer er både i kapittel 3 og 5, meldes 
det fra deltakerne. 

- Ja, nettopp. Og det er bra at det er 
biblioteksjefer i kapittel 3, svarer Monica, 
og presiserer: - Stillingskoder som begyn-
ner på 7 er i kapittel 4, begynner den på 
8 er de i kapittel 5, og de som begynner 
på 9 ligger i kapittel 5. 

Dette er åpenbart kjent for deltakerne. 
Og som Monica sier etter møtet: - Det er 
høyt nivå på våre tillitsvalgte. Det grunn-
leggende er godt kjent.

Det har forbundslederen rett i. Under-
tegnede ble flere ganger slått av hvor 
innfløkte tariff-problemstillinger som tillits-
valgte i Telemark diskuterer like innforstått 
som en som har dette som jobb. 

- Først generelt tillegg, så minstelønn, 
sier Monica. Det er viktig å presisere, for 
ellers ville de som lå på minstelønn fått mer 
enn de faktisk får. En misforståelse som BF 
noen ganger må oppklare når tillitsvalgte 
ringer inn til sekretariatet. 

Master og makslønn
Diskusjonen dreier inn på mastergrad, 

om stillinger er lyst ut med krav om slik 

utdanning. Det er nemlig ingen automatikk 
i å få avlønning som ”master-bibliotekar”, 
dersom stillingen ikke var lyst ut med slikt 
krav. – Vi har nettopp diskutert om vi skal 
stille et slikt krav ved neste ledige stilling 
hos oss, for det kan stemme med kompe-
tansebehovet vi har på IKT, sier en av de 
tillitsvalgte. Monica ser åpenbart med blide 
øyne på at slikt skjer. Det slår nemlig også 
positivt ut på lønna.

Monica viser til merknaden under lønns-
tabellen i KS-avtalen, der arbeidstakere 
med minimum 20 års ansiennitet minst 
skal tjene 290.000 kroner. Det vil si en 
ekstra sum på 10.000 kroner på topp for 
ufaglærte stillinger. – Dette mener jeg vi 
må argumentere for at har overføringsverdi 
for stillinger med krav om høgskoleutdan-
ning også. De som har 20 års ansiennitet 
blant våre medlemmer i KS-sektoren, bør 
derfor hevde at deres minstelønn også 
skal ligge 10.000 kroner over tabellens 
minstelønn på 10 års ansiennitet for oss.

Staten
Det er nesten alltid overvekt av medlem-

mer på KS-sektoren, når BF-medlemmer 
møtes. Men staten er som regel alltid 
representert. Så også i Telemark. Og 
Monica drar gjennom hva som er gitt i 
generelt tillegg og hva vi oppnådde i jus-
teringsforhandlingene. Seieren i kampen 
om stillingsbenevnelse for stillingskode 
1515 fra Bibliotekar til Spesialbibliotekar 
trekkes fram. KS-medlemmene kjenner 
seg igjen og statsmedlemmet nikker 
anerkjennende. 

Monica nevner også resultatene for 
medlemmene i Spekter Helse, selv om 
ingen slike var til stede på møtet. Så det 
ble en kjapp sak.

[ TARIFF OG FORHANDLINGER ]
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Lokale forhandlinger

Så settes femte giret inn. Alle er varmet 
opp og de forestående forhandlingene i 
kommuner, fylkeskommuner og høgskoler 
skal drøftes.

- Det dreier seg om å skaffe seg fordeler 
i forhold til det som er oppnådd tidligere, 
sier Monica når hun drar i gang poengene 
i forbindelse med lokale forhandlinger. 
Hun forklarer hvordan overheng virker, og 
hvordan dette virker inn på ramma. Hun 
viser regneeksempler – og anbefaler BFs 
forhandlingskurs II for de som er interes-
sert i mer. 

- Hva menes med pro rata? Jo, hvis kaka 
deles likt på alle ansatte, har alle fått pro 
rata, forteller forbundslederen, og legger 
til: - Mange forhandlere bruker dette for 
å holde orden på resultatene sine. Og 
BF får erfaringsmessig mer enn pro rata 
i lokale forhandlinger. Ofte på grunn av 
etterslep. 

- Siden tillegget flyter oppå i kapittel 4, 
kan vi også bruke det som poeng i kapittel 
3 og 5, blir det spurt. - Det kan nok være 
et argument i 2009. Prøver du det i år, 
vil nok arbeidsgiver møte det med at det 
kan tas neste år.

Monica viser til skriv som er sendt ut fra 
BF sentralt til alle fylkesledere, og sendt 
videre til medlemmene derfra, som forbe-
redelse til lokale forhandlinger. Deltakerne 
viser at de har det i hånda allerede. BF 
benytter mange kanaler til informasjon. 
Organisasjonen fungerer åpenbart.

Egne eksempler
Noen deltakere trekker fram hvilke krav 

de vurderer å stille for egen del. Det er 
verdifulle eksempler. En biblioteksjef som 
tjener mindre enn man ville tjent med til-
svarende ansiennitet som bibliotekar, har 
sammenligning mellom kapitler som argu-
ment. Men så er det et åpent spørsmål om 
arbeidsgiver vil ta hensyn til det.

En deltaker melder usikkerhet om hvilke 
kapitler ulike medlemmer i fylkeskommu-
nen burde ligge i. - Vi vil ha henda i flere 
grøtfat!, proklamerer forbundslederen. 
– Jeg har tro på den strategien. – Ja, jeg 
merker at det kan være en fordel å ha 
medlemmer i flere kapitler, at ikke alle 
våre konkurrerer på samme arena, svarer 
møtedeltakeren. 

Deltakerne bruker anledningen til å teste 
ut strategier: - Hvis jeg skal være vanskelig 
og sitte på den andre siden av bordet, så 
ville jeg si ….  

De andre parerer, med hva en tillitsvalgt 
burde svare. Det dreier seg om tilleggsut-
danning, et område der bibliotekarer – og 
for så vidt alle andre – kan se lengselsfullt 
på lærernes ordninger. – Det er jo kommu-
nen som lønner lærerne også, så hvorfor 
skal de ikke behandle oss likt, blir det 
spurt. Retorisk, men også reelt.

Hvem skriver kravene?
Så dukker spørsmålet opp om hvem 

som skal skrive den enkeltes krav. En av de 
tillitsvalgte forteller at hun hvert år skriver 
kravene for alle sine medlemmer. - Så får 
vi en rimelig fordeling, mener hun. Og hun 
føler seg bekvem med å argumentere for 
dem. Andre er usikre på om de skal levere 
alle kravene som medlemmene fremmer 
usensurert og i full versjon videre til ar-
beidsgiver. Her er det åpenbart ikke noe 
”riktig svar”, det er ulike løsninger som 
fungerer ulike steder. 

Betalt spisepause? Vaktordninger? 
Lørdagstillegg? Lesetid? Det renner på 
med temaer mot slutten. Kick-off er en 
anledning til å utveksle erfaringer og stille 
hverandre spørsmål, ofte litt utover det 
som gjelder årets lokale forhandlinger. Det 
peker i retning av at kick-off fortsetter å 
være en årvis foreeteelse i BF. Til glede for 
både medlemmer, tillitsvalgte og ledelse 
i forbundet.

Uttelling for kompetanse
Trine Marit Fostervoll er på sitt første 

kick-off. Hun er skolebibliotekar på Bamble 
videregående skole. - Jeg har egentlig ikke 
engasjert meg så mye i dette før, sier hun 
etter at møtet er over. 
Hun kom for å få informa-
sjon, spesielt angående 
skolebibliotekarer.

- Vi er opptatt av å få 
uttelling for den kompe-
tansen vi har, blant annet 
i forhold til de som sitter 
i tilsvarende jobber uten 
vår kompetanse. 

Trine har tatt norsk 
grunnfag, og studerte 50 
% ved siden av 100 % 
jobb. Det var stritt. Og nå 
funderer hun på hvordan 
dette kan brukes når hun 
skal utforme krav til de 
lokale forhandlingene. 

- Dette gir meg jo en 
spisskompetanse. Spesi-
elt på min skole hvor det 

er mest studieforberedende, så er det 
stort sett norskelevene som jeg hjelper. 
Så har jeg også begynt å undervise litt, og 
jeg ser at dette går i hverandre. Da får jeg 
bedre samarbeid med lærerne, og det er 
positivt. Jeg kommer inn i flere miljøer. 

Skriver krav
Hun har fått endrede arbeidsoppgaver 

etter at hun tok grunnfaget. Nå er hun 
ansatt som 10 % adjunkt og 90 % bi-
bliotekar. Og grunnfaget i norsk kommer 
– ikke overraskende - også godt med i 
bibliotekar-delen av jobben. 

Så da gjelder det å fremme et godt 
lønnskrav i tråd med den nye situasjonen. 
Og kick-off-møtet i Porsgrunn hjalp godt 
på vei: - Det var gode presentasjoner 
av Monica, hun gjorde ting mye klarere. 
Jeg fikk oppklart mye. Nå skal jeg hjem å 
skrive krav. 

Lesetid
På møtet kom det også fram at Trine 

har kommet til en spesiell ordning for 
lesetid: 

- Jeg får lov til å være hjemme noen 
dager i høstferien og vinterferien, for 
å lese meg opp på ungdomsromaner 
spesielt. Dette er jo bøker jeg ellers ikke 
ville valgt å lese på fritida. Jeg leser også 
mange norske romaner på fritida, bøker 
som jeg bruker i jobben, men disse leser 
jeg også for egen fornøyelse. Men ung-
domsromanene har jeg vokst fra. De leser 
jeg hjemme, i arbeidstida. Dette er en 
ordning jeg har kommet til med avdelings-
lederen som er min overordnede. 

Trine Marit Fostervoll er skolebibliotekar på Bamble videregående 
skole. På årets kick-off i Telemark fikk hun svar på mye av det hun 
lurte på før årets lokale forhandlinger.

[ TARIFF OG FORHANDLINGER ]
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Ny spaltist
Fra og med dette nummeret har Biblio-
tekaren en ny spaltist. Kari Frodesen vil 
under vignetten ”Karis kalender” kom-
mentere aktuelle hendelser og temaer 
som – mer eller mindre direkte – er knyt-
tet til bibliotekfeltet. 

- Men jeg kommer nok til å ta meg den frihet å orientere 
meg ganske bredt med hensyn til hva jeg mener inngår i 
en bibliotek- og bibliotekarsammenheng, sier hun.  

Kari Frodesen utdannet seg til bibliotekar ved Høg-
skolen i Oslo i 2006, og tok denne våren mastergrad i 
bibliotek- og informasjonsvitenskap samme sted. Master-
oppgaven het ”Mellom stedet og nettet - Bibliotekpolitikk 
i en brytningstid : En sammenligning av virksomhetsper-
spektivet i norsk og dansk bibliotekstrategi for det 21. 
århundre”. 

- Her ser jeg på norsk bibliotekpolitikk i lys av den 
nye kunnskapsøkonomien. Jeg er opptatt av at biblio-
tekpolitikk handler om mer enn bibliotek, og av hvordan 
kunnskapssamfunnet og den tilhørende kunnskapsøko-
nomien skaper fundamentalt nye rammevilkår for alle 
typer kunnskapsaktører. Det gjelder å se hvordan kunn-
skapsøkonomiens markedslogikk kan utnyttes i bibliot-
eksammenheng. Det gjelder å se hvordan bibliotekene 
kan utvikle nye rolleforståelser i det nye samfunnet, sier 
Kari Frodesen. 

Kari Frodesen har en sammensatt bakgrunn før bi-
bliotekarstudiene. Hun har mange års ledererfaring fra 
organisasjons- og næringsliv med utvikling og ledelse av 
både lokal og landsdekkende servicevirksomhet. Hun har 
vært tilknyttet databransjen fra begynnelsen av 80-tallet, 
har historiestudier fra Universitetet i Oslo og kan også 
skilte med erfaring som mangeårig helge-trikkefører i 
Oslo sporveier. 

Tittelen på spalten i Bibliotekaren er altså ”Karis ka-
lender”, noe hun selv omtaler som en respektfull oppføl-
ging av, eller homage til, Svein Arne Tinnesand og hans 
”Politisk kalender”, der bransjen jevnt og trutt ble fôret 
med relevant bak-
grunnsstoff for den 
bibliotekpolitiske 
debatten.   

K a r i  F rodesen 
startet 1. september 
i år som rådgiver hos 
Kunnskapsgartnerne 
AS (www.ksg.no), 
med spesielt ansvar 
for tjenester til bi-
bliotekfeltet. Og hun 
fortsetter nok som 
blogger (oppama-
ryllis.blogspot.com), 
artikkelforfatter og 
foredragsholder.  

!

Kari M. Frodesen / Mellom stedet og nettet (masteroppgave HiO/JBI) 23. juni 2008 
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Karis kalender
I disse dager inntar et nytt kull biblio-
tekarstudenter benkene i auditoriet på 
Høgskolen i Oslo. Om tre år vil de fleste 
av dem gå ut i verden som nye tilskudd 
på den norske bibliotekarstammen; 
en god del vil trolig gå inn i bibliotek- 
virksomhet, men mange vil sikkert 
orientere seg mot andre typer virksom-
het, det som innenfor feltet kalles ”nye 
jobbmuligheter”.

Hvordan vil utdanningen forme dem? 
Hvilken virkelighet blir de utdannet til? 
Hvordan settes de i stand til å håndtere 
det nye kunnskapsuniverset og ikke 
minst møte ”de nye brukerne”, de som 
er formet av et kunnskapssamfunn 
med digitalisering, globalisering og 
markedslogikk i alle ledd?

All verdens kunnskap
”Forvaltere av all verdens kunnskap”, 

kalte de oss, utdanningens represen-
tanter som ønsket mine medstudenter 
og meg velkommen til studiestart 
for fire år siden. Det gjorde et sterkt 
inntrykk, det bildet de tegnet av en 
yrkesgruppe som, så å si på menneske-
hetens vegne, skulle bli i stand til å ta 
vare på, organisere og formidle all den 
kunnskap menneskene har akkumulert 
gjennom historien. 

I årene som fulgte lærte jeg at yrket 
er noe mer pragmatisk – det var mer 
et håndverk vi lærte, gjennom fagene 
Kat og Klass, Bruker og gjenfinning og 
ved opplæring i eksisterende bibliotek-
systemer. En viktig emnegruppe var de 
digitale kursene database- og webde-
sign, emner som er et satsningsområde 
ved utdanningen i Oslo for å sette 
nye bibliotekarer i stand til å håndtere 
digitale informasjonssystemer. Nyttige 
ting, alt sammen, etter hvert som vi 
kom over den innledende forvirring 
og frustrasjon. Og gjennom innføring 
i håndverket skulle vi inkluderes i en 
profesjon med stolte aner og lange 
historiske røtter. 

Fragmentert
Selv opplevde jeg utdanningen som 

svært fragmentert; det var vanskelig 
å se hvordan den skulle sette meg i 
stand til å bli en helhetlig profesjons-
utøver. Ikke minst savnet jeg tydelige 
signaler om hvordan jeg som biblio-
tekar kunne fylle den samfunnsrollen 
som var skissert ved studiestart. Et 
stykke ut i annet studieår formulerte 
jeg derfor i min blogg, Opp Amaryllis!, 
en utfordring til høgskolen om å vise 
meg en visjon av hva en bibliotekar 
egentlig er. I debatten som fulgte var 
gjennomgangstemaet at ”et bibliotek er 
ikke en hvilken som helst bedrift”, tro-
lig en henvisning til min bakgrunn som 
leder i næringslivet. Selv ser jeg store 
likhetspunkter, men det må jeg komme 
tilbake til en annen gang.

Profesjoner defineres gjerne som 
kunnskapsbaserte yrker. Til forskjell fra 
andre yrker baseres profesjonsutøvelse 
på systematisert erfaring og praksisba-
sert forskning. Profesjoner oppstår som 
svar på samfunnsmessige behov. Det 
ligger implisitt at profesjonene forvalter 
en samfunns-kontrakt; man ivaretar 
ansvaret for oppgaver som samfunnet 
ønsker å få utført. Det innebærer også 
et viktig element av tillit til profesjonens 
evne og vilje til å utføre oppgavene slik 
samfunnet har bestemt. Som motytelse 
gis profesjonen en særstilling innenfor 
feltet, med anledning til i stor grad å 
forme sin egen rolle.

Mellom stedet og nettet
”I Norge er bibliotekar som profe-

sjon i beste fall et prosjekt - ikke et 
anerkjent faktum”, sa Tord Høivik på 
bloggen Plinius i 2007. I min master-
oppgave denne våren, ”Mellom stedet 
og nettet”, har jeg pekt på at bibliote-
karprofesjonen lever med et dilemma 
– i spenningsfeltet mellom den ”store” 
oppgaven og den daglige, pragmatiske 
virksomheten. Jeg har også påstått at 

vi lever med en identitetskonflikt; på 
den ene siden gir utdanningen oss et 
litt overdimensjonert selvbilde knyttet 
til viktigheten av det vi driver med, på 
den andre siden er (blir?) bibliotekarer 
et vennlig og lavmælt folkeferd som 
sjelden havner først i køen når ressur-
sene skal fordeles.

Profesjoner kommer og profesjoner 
går. Jeg har pekt på likhetene mellom 
dagens digitale paradigmeskifte og 
hvordan Gutenbergs nye trykketekno-
logi endret Europa for alltid. Den gang 
var det skriverne som ble salderings-
post da typografene kom inn som den 
nye informasjonsteknologiske profesjo-
nen. I vår tid er det flere bransjer som 
er berørt; i tillegg til bibliotekarene er 
for eksempel forlagsbransjen en utsatt 
gruppe.

En annen informasjonsvirkelighet  
Morgendagens bibliotekarer, de som 

i dag sitter på skolebenken på JBI, vil 
måtte forholde seg til en annen infor-
masjonsvirkelighet enn tidligere gene-
rasjoner. Digitaliseringen endrer alt, fra 
katalogsystemer og dokumentformater 
til brukeradferd og samfunnsbehov.

Det er i denne konteksten de skal 
virke – i en spennende verden i funda-
mental endring. Jeg håper de får inspi-
rerende studieår, og ikke minst håper 
jeg at utdanningen blir det springbrettet 
de trenger for å bli relevante og kom-
petente kunnskapsaktører. Som del av 
en virkelig profesjon. 

KariF
Bibliotekar og kunnskapsgartner
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

Stipendet skal brukes til 
deltakelse på konferanser 
og seminar innen bibliotekbransjen. 

Forbundsstyret skal ha 
kortfattet rapport om hvilket utbytte 
man hadde av deltakelsen. 

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

Har du spørsmål, 
ring BFs sekretariat 48 02 09 00. 

BF-stipend til 
studentmedlemmer

Tekst:  Siv Christine Bjørang Jørstad
          Bibliotekarstudent, HiO

En av grunnene til at jeg ville på Bibliotekmøtet var blant annet å 
få muligheten til å hilse på potensielle arbeidsgivere. Det hastet 
litt å få vist meg frem for jeg skulle bare ta årsstudium i  Bibliotek- 
og informasjonsvitenskap, altså kun førsteåret. Dette hadde jeg 
bestemt meg for og ingen ting kunne rokke ved den avgjørelsen. 
Jeg trodde at et årsstudium i kombinasjon med en bachelorgrad i 
litteratur skulle være nok til å  bli regnet som bibliotekar, og ikke 
en halvstudert røver. Men det viste seg raskt å ikke stemme.   

”Monicas student”
I januar var jeg i praksis ved biblioteket i Oslo fengsel. Der lærte 

jeg veldig mye om bibliotekarbeid og jeg ble svært inspirert. Det 
ble tent en liten gnist og et ønske om å studere ett år til for å 
lære mer. Men det var nok deltagelsen min på Bibliotekmøtet som 
gjorde det store utslaget. Den første morgenen i Bergen møtte jeg 
Monica Deildok under frokosten på hotellet. Det viste seg at jeg 
var den eneste som hadde søkt BF om studentstipend. At ingen 
andre studentmedlemmer hadde søkt om stipendet var merkelig. 
Men det førte til at jeg ble godt kjent som “Monicas student” og 
bønnhørlig vist frem og presentert. Monica og BF tok seg svært 
godt av meg under hele møtet, og det var jeg takknemlig for 
ettersom jeg ikke kjente så mange av de andre deltakerne. Og 

Rapport om utbytte av deltagelse 
på Bibliotekmøtet 2008
Med studentstipend fra BF deltok jeg i mars på Bibliotekmøtet i Bergen. Da jeg meldte 
meg på i desember bestemte jeg meg for glemme at jeg egentlig er litt sjenert og hel-
ler være litt frempå.

nettopp det at jeg ikke kjente så mange andre var en god grunn 
til å hilse på og gjøre meg kjent med potensielle arbeidsgivere. 
Flere av disse oppfordret meg til å fortsette studiet ett år til for 
så å bygge på med bachelorgraden i litteratur jeg har fra før. Når 
potensielle arbeidsgivere kommer med råd, da lytter man. 

Ikke halvstudert røver
Jeg fikk et godt faglig utbytte av å delta på Bibliotekmøtet. 

Arrangementene jeg hadde meldt meg på valgte jeg ut fra både 
personlig interesse og faglig interesse. Men det største utbyttet 
fikk jeg utenom arrangementene. Å treffe alle de menneskene i 
den faglige konteksten gav meg et enormt utbytte. Jeg mistet 
nesten en uke med viktig UDK-undervisning, og jeg var redd for 
å gjøre det dårlig på KoG-eksamen på grunn av fraværet. Men 
jeg ville ikke gå glipp av det for alt i verden, nesten. Nå er jeg 
godt i gang med andreåret og ser veldig frem til å komme ut i 
jobb til neste sommer. Og da blir jeg bibliotekar fra HiO, ikke en 
halvstudert røver fra Blindern. 

[ STUDENTSTIPEND ]
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Oslo • Drammen • Tønsberg • Porsgrunn • Kristiansand • Stavanger • Bergen • Trondheim



GJENSIDIGE BANK - DEN
BESTE TOTALBANKEN

Nettavisen har kåret oss til den beste banken for medlemmer som er
tilsluttet en YS organisasjon.
• du får bruks- og sparekonto med særdeles god rente
• bruk av dagligbanktjenester i Norge og kort i utlandet er gebyrfritt
• det er ingen årsavgift på Visakort og MasterCard
• du får fleksible finansieringsløsninger - med noen av landets beste rentevilkår
• årspris for ordinære medlemmer er 300 kroner. Studentmedlemmer betalier ingen årspris.

Velkommen som kunde hos Gjensidige Bank i dag på www.gjensidige.no/ys
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 Bibliotekaren 9/2008 | 29  

BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

Vi søker etter en resultatorientert person med bibliotekarutdanning eller annen høyere  
utdanning innen kulturrelaterte fagområder. Erfaring fra bibliotek eller annen  
kulturinstitusjon er nødvendig. 

Nærmere informasjon om Trondheim folkebibliotek og stillingen finnes på 
www.trondheim.kommune.no/stillingledig    www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket

Søknadsfrist  19. september 2008

Kontaktpersoner: Kommunaldirektør Gerhard Dalen, tlf. 0047 91 11 24 66, eller rådgiver  
Tone Christensen, tlf. 0047 95 26 35 19. 

Senior + jobb =

 
For arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan være nyttig for virksomheten.

For arbeidstakere som vil vite mer om hvilke 
muligheter de har som seniorer.

For tillitsvalgte som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan bidra til bedre arbeidsmiljø 
og mer motiverte kolleger.

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

Myndighetene, partene i arbeidslivet og Senter for seniorpolitikk står bak vinnvinn-kampanjen:



30 | Bibliotekaren 9/2008

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! 

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer to 
studieturer til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte 
i høst. Den første går av stabelen 8.-16. november og er 
fulltegnet. Den andre går 15.-23. november, og der er det 
ledige plasser. 

All informasjon om turene, også om påmelding, ligger på 
BFs nettsider www.bibforb.no. Spørsmål kan rettes til Erling 
Bergan på erling.bergan@bibforb.no eller 91 31 80 01.
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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
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 70 16 22 67
E-post:  vidar.kursetgjerde@mr.fylkesbibl.no

Leder: Monica Deildok
Nestleder: Hanne Brunborg
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
Kasper Vejen
Statped Vest kompetansesenter
Telefon:    55 92 34 99 
E-post:     kasper.vejen@statped.no

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

Agder
Margunn Haugland
Kristiansand folkebibliotek
Telefon: 38 12 49 13
E-post:  margunn.haugland@kristiansand.kommune.no

Telemark
Arild Skalmeraas
Høgskolen i Telemark/Biblioteket i Bø
Telefon:    35 95 25 43 
E-post:     arild.skalmeraas@hit.no

Leder  
Monica Deildok
Mobil:     41 21 23 57
E-post:    monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Hanne Brunborg
Mobil:     99 69 64 80
E-post:    hanne.brunborg@bibforb.no

Styremedlemmer
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Henriette Primberg, Forus videregående skole

Varamedlemmer
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Deichmanske bibliotek
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kari Angelsen, Bodø bibliotek

Vestfold
Lise Wolden
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Telefon:  33 41 26 41
E-post:  lise.wolden@dsb.no

Buskerud
Stig Elvis Furset
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:    32 04 63 42
E-post:     stigelvis@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland
Monica Skybakmoen
Åsnes folkebibliotek
Telefon:   41 61 08 78
Epost:      monica.skybakmoen@asnes.kommune.no 

Østfold
Christel Falck
Råde kommune
Telefon:    69 29 50 86
E-post:     christel.falck@rade.kommune.no

Oslo/Akershus
Turid Turbekmo
Nesodden bibliotek
Telefon:  66 91 60 52
E-post:   
     turid.turbekmo@nesodden.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

      Bibliotekarforbundet

(Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

”Jeg ville turnert i bibliotek-Norge og laget 
en hasteplan for en rask og gjennom-
gripende styrking av biblioteksektoren. 
Skolebibliotek, folkebibliotek, forsknings-
bibliotek og Nasjonalbiblioteket trenger 
større ressurser!”

Direktør Per Christian Opsahl i Den 
norske Forleggerforening, til Dagbla-
det 6. september 2008, som svar på 
spørsmålet: - Hva ville du gjort hvis 
du var kulturminister for en dag?

Den republikanske visepresidentkandidaten 
Sarah Palin i USA har kommet med en lissepas-
ning til verdens bibliotekarer. I en bitte liten by i 
Alaska gjorde hun som ordfører, for 12 år siden, 
noe som for så vidt var et angrep på bibliotekets 
integritet. Hun ville sjekke om biblioteksjefen var 
villig til å sensurere bøker. 

Den lokale avisa Anchorage Daily News 
skriver: 

”Back in 1996, when she first became mayor, 
Sarah Palin asked the city librarian if she would 
be all right with censoring library books should 
she be asked to do so. According to news co-
verage at the time, the librarian said she would 
definitely not be all right with it. A few months 
later, the librarian, Mary Ellen Emmons, got a 
letter from Palin telling her she was going to 
be fired.”

Men saken endte godt for biblioteksjefen. 
Avisa skriver videre: “Emmons had been city 
librarian for seven years and was well liked. After 
a wave of public support for her, Palin relented 
and let Emmons keep her job.”

Dette nådde selvfølgelig ikke verdens ny-
hetsmedier på den tida. Det var tross alt snakk 
om en by på skarve 5000 innbyggere i avsides 
Alaska. Men nå, når Palin er kandidat til å være 
et hjerteslag fra verdens mektigste politiske posi-
sjon, er hennes forhistorie noe alle er interessert 
i. Og selv om datterens graviditet er øverst på 
medienes lister, er bibliotekhistoria høyt der 
oppe den også.

Dette vil jeg, med et begrep lånt fra fotbal-
lens verden, kalle en lissepasning til verdens 
bibliotekarer. For her kommer en politiker som 
vil blande seg inn i bokvalget på et offentlig 
bibliotek, i et negativt lys. Det er ingen tvil om 
at hennes handlinger står i motsetning til biblio-
tekenes idealer, til bibliotekarenes yrkesetikk og 
til bibliotekbrukernes forventninger til hvordan 
bokvalget blir til i et offentlig bibliotek. Finnes det 
noen annen måte vi kunne fått disse poengene 
så høyt opp i folks bevissthet?

Det blir ofte sagt at bibliotek er et politisk 
prosjekt. Giske har til og med påstått at det 
er et sosialdemokratisk prosjekt. Det kan nok 
diskuteres. Bibliotekenes historie er jo en smule 
eldre enn sosialdemokratiet. Men uansett er det 
et problem at bibliotek – hvis det er et politisk 
prosjekt – mangler sin motsetning. Det finnes 
ingen politisk størrelse som innebærer ”ikke-

Lissepasning

Redaktør

Erling Bergan

bibliotek”? Eller kanskje, mer reelt, at en hver må 
kjøpe sine egne bøker, cd-er og lydbøker, osv.? 
Men nå når til og med Fremskrittspartiet så vidt 
lunter med i bibliotekpolitikken, hva er da  egentlig 
så politisk med biblioteket? 

Det offentlige ansvaret, den offentlige finanise-
ringen, det er en side ved bibliotekene som har 
litt politikk i seg. Og i USA er det et annet aspekt 
som virkelig politiserer bibliotekene på en måte 
vi ikke opplever i Norge: Samlingsutviklingen! 
Stadige forsøk fra lokale foreldreorganisasjoner 
og politikere på å styre innkjøp og kassering av 
bøker er en del av det bibliotekpolitiske klima i 
USA. Det er en pågående kamp for det troverdige, 
brede biblioteket der darwinister og kreasjonister 
kan føre sine debatter i hyllene - og mellom dem. 
Men der ingen bibliotekeier, selv ikke en ambisiøs 
konservativ ordfører i en liten by i Alaska, kan 
kreve deler av kunnskapsallmenningen fjernet fra 
hyllene, for å fremme sin verdensanskuelse. 

Visepresidentene i USA har spilt ulike og un-
derlige roller. Mange husker Dan Quayle, som var 
republikansk visepresident under pappa Bush på 
begynnelsen av nittitallet. Han fikk et rykte for ikke 
å være den skarpeste kniven i skuffen, ikke minst 
da han rettet en barneskoleelev som skrev ordet 
”potato”. Quayle rettet det til ”potatoe”, og dermed 
var berømmelsen sikret. Kanskje var det datidens 
lissepasning til språklærere der borte?

Laura Bush, dagens First Lady i Det Hvite 
Hus, har sin mastergrad som bibliotekar. Det har 
ikke bidratt til å styrke bibliotekene som politisk 
prosjekt, for å si det sånn.

For det er heller gjennom motsetninger at veier 
framover blir synlige. Når vi nå har en høyst syn-
lig politisk aktør i USA med en tydelig agenda, 
der vingeklipping av lokale bibliotek er et mulig 
virkemiddel, kan offentlige bibliotek få tydeliggjort 
sin agenda. 

Så får vi se om demokratenes visepresident-
kandidat Joe Biden følger opp bibliotek og sensur 
som tema, eller velger det bort, i sine kommende 
debatter med Palin. 


