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Wikipedia og meg
For meg er det stadig oftere blitt slik at jeg ikke tenker «det 
skulle jeg gjerne lest mer om», men i stedet «det der kunne jeg 
tenke meg å skrive om på wikipedia». Det er en tanke som sier 
litt om hvor avhengig jeg er, men mer om hvem wikipedianere 
er og hvordan de jobber, skriver Morten Haugen. 

26
Andreas Vårheim om PLACE og folkebibliotekene
Terrenget som folkebiblioteket opererer i forandrer seg. Noen endringer 
er mer dyptgående enn andre. Innenfor forskningsprosjektet ”PLACE: 
Public Libraries – Arenas for Citizenship” er vi opptatt av folkebiblioteke-
nes plass som fysiske steder og sosiale arenaer i de samfunnsmessige 
endringsprosessene. 
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Advent er ventetid. Og det til fulle for oss i 
biblioteksektoren i år. Vi venter ikke bare julen 
dette året, vi venter også på meldingene. Vi ven-
ter med lengsel og spenning på stortingsmeldin-
gene om bibliotek og digitalisering. Meldinger 
som vil danne grunnlag for videre utvikling av 
bibliotekene i Norge. Bibliotekarforbundet har 
kommet med innspill til politikerne i denne for-
bindelse, og størstedelen av arbeidet med dette 
foregikk i tidsrommet februar til mai i år. Da 
var vi på møter med delegasjoner fra politiske 
partier og statssekretærer, skrev innspillsnota-
ter og avisinnlegg. På landsmøtet den 8. april 
vedtok vi en uttalelse der våre forventninger 
til bibliotekmeldingen ble tydeliggjort. I slutten 
av november benyttet vi muligheten til å sende 
et nytt innspillsnotat, fordi kulturminister Giske 
åpnet for dette på en konferanse i regi av Kirke- 
og kulturdepartementet den 25. november. 

Vi har i våre innspill vært særlig opptatt av 
at den videre utviklingen av bibliotek må være 
tuftet på Norges behov for bibliotektjenester 
som et verktøy i utviklingen av samfunnet, og 
på bibliotek som et redskap for å nå de målene 
en setter seg innenfor vesentlige politikkområ-
der som velferd og levekår, demokratiutvikling, 
kunnskaps- og kulturpolitikk. Selv om Stortinget 
ikke er direkte bevilgende instans til folkebi-
bliotek, skolebibliotek eller universitets- og 
høgskolebibliotek, må sentrale politikere derfor 
meisle ut en overordnet norsk bibliotekpolitikk 
med utgangspunkt i de samfunnsoppgavene 
som bibliotekene bidrar til å løse.

Vi har trukket frem følgende momenter som 
sentrale for satsing på bibliotek i Norge: 

Sømløshet til beste for brukerne. Reali-
sering av Norgesbiblioteket, som innebærer en 
samordning av offentlige bibliotek i Norge som 
i prinsippet gir brukeren tilgang til det samlede 
biblioteknettverkets ressurser uavhengig av 
hvor han måtte befinne seg. Utfordringer i denne 
sammenhengen er samordning på tvers av eier-
institusjoner og departementer. Dette gjør det 
viktig med en overordnet bibliotekpolitikk som 
skisserer klare mål om sømløse tjenester. Videre 
betinger det program for kompetanseutvikling 

for bibliotekarer. 
Digital tilgang. Biblioteket som innholdsle-

verandør både av kvalitetssikret åpent tilgjenge-
lig materiale, men også av lisensbaserte digitale 
tjenester må styrkes som en forutsetning for 
og et resultat av en utvikling av Norgesbiblio-
teket.

Kompetanse som grunnlag for fortsatt 
utvikling. Omstillingen i biblioteksektoren har 
vært enorm etter IKT revolusjonen, nye verktøy, 
nye samlinger, samfunn som endrer seg radikalt. 
Bibliotekarene har fått en annen rolle, selv om 
innholdet i kompetansen lagring, gjenfinning 
og formidling av informasjon, kunnskap og 
kultur er den samme. Omleggingen har foregått 
raskt og bibliotekarer har dokumentert stor 
endringskompetanse i denne sammenhengen. 
For å kunne bidra til videre utvikling av biblio-
tektjenestene må kompetanseutviklingsprogram 
for bibliotekarer på plass. Det er særlig behov 
for utvikling innenfor områdene IKT, ledelse og 
formidling/pedagogikk

Bibliotekene som garantist for reell 
tilgang til kunnskap, informasjon og kultu-
relle ytringer. Dette er et vesentlig aspekt i et 
demokratisk samfunn. En struktur som baserer 
seg på privat tilgang vil alltid skape skiller 
mellom mennesker som besitter kunnskap og 
teknologi, og de som ikke gjør det. 

Bibliotek som arena. Bibliotekene er ve-
sentlige fysiske møteplasser i vårt samfunn. 
Biblioteket er stedet der både kulturer og 
enkeltmennesker møtes i en atmosfære preget 
av kunnskapskilder og kulturelle uttrykk. Biblio-
tekene er arbeidsplasser for sine brukere enten 
de er skoleelever, studenter eller folk under 
omskolering, der informasjon og kunnskap er 
og gjøres tilgjengelig i digital eller boklig form. 
Og ikke minst der bibliotekarenes fagkompe-
tanse sikrer hjelp til gjenfinning, bearbeiding 
og kvalitetssikring. Folkebibliotek i byene 
(eksempel Oslo, Trondheim) er i økende grad 
en kulturell arena, der også brukernes egne 
kulturelle ytringer skapes og tilgjengeliggjøres 
for andre. Bibliotekene utvikler således sitt 
potensial som kulturell arena til også å omfatte 

produksjonsmuligheter for kunstneriske uttrykk. 
De blir kulturelle verksteder, der kunst kan ska-
pes, av enkeltindivider alene eller i samhandling 
med andre. 

Informasjonskompetanse i hele utdan-
ningsløpet. Det er nødvendig med opprustning 
av skolebibliotek og utvikling av et tettere samar-
beid mellom grunnskolene og folkebibliotekene 
lokalt, slik at alle skoleelever kan få tilgang på 
gode bibliotektjenester og få opplæring i bruk 
av vitenkilder allerede i de første skoleårene. 
I denne sammenhengen ser vi behov for en 
styrking av bibliotekfaglig kompetanse i sko-
lesektoren. Informasjonskompetanse vesentlig 
for å kunne lykkes i videre skolegang, studier 
og arbeidsliv. Universitets- og høgskolebiblio-
tekene arbeider i økende grad med utvikling av 
studentenes informasjonskompetanse som en 
viktig del av deres høyere utdanning. 

I Bibliotekarforbundet er vi opptatt av å 
understreke at tilgangen til kulturarven ikke 
automatisk er sikret selv om den digitaliseres. 
Digitalisering alene er ikke nok – tilgang til 
vitenkilder er avgjørende for demokratiutvikling 
og realiseringen av Norge som kunnskaps-
samfunn. Digitalisering er ikke det samme som 
digital tilgang. Bibliotekene er de institusjoner 
som sikrer tilgangen til digitale kilder i hele 
landet. 

Når Nasjonalbiblioteket digitaliserer kultur-
arven er dette er viktig prosjekt. Men med 
selve digitaliseringen er bare halve jobben 
gjort. For at den digitaliserte kulturarven skal 
være tilgjengelig og i bruk er det viktig at alle 
landets bibliotek (fra skolebibliotek, via folkebi-
bliotekene til bibliotekene i høyere utdanning) 
settes i stand til å sikre den allmenne tilgangen. 
Dette innebærer at bibliotekene må gis tilgang, 
videre at verktøy og kompetanse er på plass i 
tilstrekkelig grad i bibliotekene. 

Og med ønskelistene levert gjenstår det 
bare å håpe på det beste, være forberedt 
på det verste og ønske dere alle en riktig 
God jul! 

Monica Deildok
Forbundsleder

Lederen har ordet
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Tekst:     Morten Haugen
 Biblioteksjef
 Ørland kommune

Det begynte i juli 2005. Jeg googlet et 
lokalt tema (referansespørsmål, kan-
skje?), og fant en wikipedia-artikkel 
som visste mindre enn meg. Så ville 
jeg rette på den. Og logget meg inn. 

Siden har jeg vært der. Etter det jeg 
har hørt, er det mange som begynner 
på den måten. I dag er jeg visst blant 
de 20-30 norske wikipedia-skriverne 
med flest bidrag. (Men bidrag kan 
telles på flere måter: ett mulig tall er 
antall redigeringer - men en redigering 
kan variere i omfang fra 10 000 tegn 
til ett enkelttegns korrektur. Et annet 
mulig tall er antall nye artikler, men 
også disse kan variere fra en firelinjers 
til en lang sak. Jeg har i alt 27000 
redigeringer på 12000 ulike artikler, 
og har startet 1320 nye artikler.) 

Wikipedia og meg
For meg er det stadig oftere blitt slik at jeg ikke tenker «det 
skulle jeg gjerne lest mer om», men i stedet «det der kunne 
jeg tenke meg å skrive om på wikipedia». Det er en tanke som 
sier litt om hvor avhengig jeg er, men mer om hvem wikipe-
dianere er og hvordan de jobber: wikipedia er i like stor grad 
en læringsarena for skriverne som for leserne. 

Hundre personer
Hvem som helst kan skrive på wikipe-

dia. I praksis viser det seg at det meste 
av arbeidet på bokmålsutgaven gjøres 
av en gruppe på 80-100 personer, 
og at den litt større gruppen som gjør 
kanskje 99% av utviklingen består av 
henimot 600 personer. Hvem er disse 
menneskene og hvordan tenker de? 
De fleste er menn, og de fleste av dem 
er voksne. De fleste har høyere utdan-
nelse, og brede allmennkunnskaper. Jeg 
tror det er tre personlighetsegenskaper 
som er vanlige blant wikipedianere: stor 
nysgjerrighet/vitebegjær; en lyst til å 
egenhendig være med på å formulere 
definisjonene; og høy dugnadsånd. Der-
til kommer endel åpenbart nødvendige 
ferdigheter: god språkfølelse, evne til å 
organisere en tekst, og en samling av 

tekster, og evnen til å oppspore kilder, 
evaluere dem og hente essensen ut 
av dem. Ikke så ulikt en bibliotekar, 
faktisk. 

Ulike innfallsvinkler
Vi som bidrar til wikipedia har ulike 

innfallsvinkler. Noen bruker tid på å ut-
vikle redigeringsformatet, andre driver 
med rydding og vandalismebekjem-
pelse, noen skriver utfra impuls, mens 

de fleste som skriver mange nye artikler 
gjør det utfra ulike langsiktige eller 
kortsiktige prosjekter. En skriver om 
norske filmer, En annen skriver artikler 
av typen «Svømming under sommer-OL 
1932», en skriver om samtlige riksveier 
og fylkesveier i Norge. En av mine ven-
ner (nettvenner, de fleste har jeg aldri 
møtt ansikt til ansikt) er en historiker 
som har skrevet om samtlige danske 
kommuner, flere hundre universitet i 
USA og nå sist om alle familier av bar-

Har du vært innom artikkelen om “Bhutan” på 
Wikipedia? Vit da at den er skrevet av vår kollega 
Morten Haugen. (Foto: Steve Evans)

[ WIKIPEDIA ]
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trær. Innimellom har han også skrevet 
en eksemplarisk dyp og grundig artikkel 
om alle sider ved Statsbudsjettet. Jeg 
føler meg mest i slekt med hans måte 
å arbeid på: periodevis fordypning på 
varierende tema over tid. 

Leser oss opp
Wikipedias implisitte forfatterideal er 

en person som skriver ut ting han al-
lerede har god innsikt i. I praksis er det 
slik at de fleste av oss i like stor grad 
leser oss opp på nye ting, nettopp for 
å skrive om det på wikipedia. Faren ved 
denne arbeidsformen er at kunnskap 
alltid blir mest presis i en kontekst av 
forkunnskap; det er forskjell på den 
som skriver om «Markens grøde» etter 
bare å ha lest romanen, og den som 
kan sette det inn i en kontekst av norsk 
historie (samer, bureisning), Hamsuns 
biografi og politiske syn, og Hamsuns 
øvrige tekster. 

De fleste av oss wikipedianere har 
selvsagt en selvsensur som setter 
grenser for hva vi tror oss i stand til 
å skrive noe om (selv sliter jeg med 
geologi/naturgeografi, og det hindrer 
meg fra å lage fullassorterte artikler om 
land og kommuner), men det hender jo 
at læringskurven kan være brå og bratt 
underveis.

Artikkelserier
I løpet av mine drøye tre år på wikipe-

dia har jeg skrevet fordypende artikler 
om Steinbeck, Bhutan, Austråttborgen,  
Nils Aas, Theodor Kittelsen, Halldis 
Moren Vesaas, Innvandrere i Norge og 
Hannah Ryggen. I tillegg har jeg jobbet 
med svært mange serier av artikler. 
Slik jeg ser det er artikkelseriene det 
nødvendigste for leksikonets utvikling 
og omdømme. For leksikonets brukere 
er det viktigere at vi har jevnt gode 

artikler om alle norske konger og finske 
presidenter, enn at vi har ujevne artikler 
som veksler mellom ingenting, 3-4 
linjer og 2-3 sider. Mine artikkelserier 
omfatter samtlige personer på norske 
frimerker, personer på færøyske frimer-

ker (jada, det er sært, men de som er 
på frimerker må antas å være blant de 
viktigste i et lands historie), 210 norske 
statsstipendiater, vinnerne av Kultur- og 
kirkedepartementets pris for barne- og 
ungdomslitteratur, vinnerne av fylkes-
kulturprisene i Sør- og Nord-Trøndelag, 
(nesten) alle høgskolene fra før 1994, 
og alle de 113 verdensarv-stedene i 
Afrika. Det siste jeg har fullført er de 
finske presidentene, og for tiden holder 
jeg på med bøkene og forfatterne som 
inngår i de ulike kåringene av «Norges 
litterære kanon». Arbeidet med synlig-
gjøring av skjulte verdier har vært en 
drivkraft for flere av disse delprosjek-
tene: statsstipendiatene utgjør et slags 

alternativt kunnskapsunivers. Og de 
mange verdensarvstedene utgjør en 
ganske annen historie om Afrika enn 
det vi hører til daglig – og føltes derfor 
viktig å fortelle. 

Sjarmerende eksentrisk
Sett i ettertid kan disse temaene virke 

springende, sære, eller sjarmerende 
eksentriske. Hvert tema må selvsagt 
sees i lys av leksikonets behov, hva 
som skrives av andre samtidig, og aller 
viktigst: hva jeg personlig har lyst til å 
lære om og jobbe med til enhver tid. 
«Hva jeg har lyst til» er faktisk viktig 
her. Så lenge man skriver av egen in-
teresse på egen fritid, må det være et 

Tre bibeloversettere portrettert på frimerker fra 
Færøyene. Vil du ha den komplette oversikten 
over avbildete personer siden de første færøyske 
frimerkene utkom for 33 år siden? Sjekk Morten 
Haugens artikkel på Wikipedia.

Bet Giyorgis, en av klippekirkene i Lalibela  i  
Amhara-provinsen i Etiopia, har stått på ver-
densarvlisten siden 1978. Morten Haugen har 
skrevet mange Wikipedia-artikler om verdens-
arvsteder i Afrika. (Foto: Giustino)

Morten Haugen er blant de som har bidratt mest til norske Wikipedia. Han har 27.000 redige-
ringer på 12.000 artikler, og han har selv startet 1.320 nye artikler. (Foto: Erling Bergan)

 

[ WIKIPEDIA ]



6 | Bibliotekaren 12/2008

tydelig element av lyst i arbeidet. Men 
selvsagt er ansvarsfølelse i forhold 
til hvor det er nødvendig å forbedre 
wikipedia også en del av motivasjonen 
(Langt bak bevisstheten min ligger en 
uskrevet arbeidsliste, hvor det å utvide 
og gjennomrevidere artiklene om Ham-
sun og Ibsen har stått en god stund, 
siden dette er artikler vi vet at mange 
bruker). Eller mer diplomatisk sagt: 
en fungerende blanding av plikt- og 
ansvarsfølelse og egenstyrt nysgjerrig-
het. (Den som vil sjekke hvordan dette 
”skriv-om-det-du-har-lyst til”-prinsippet 
fungerer i praksis, kan sammenligne 
artiklene Spania og Montenegro, eller 
Harry Potter og Indira Gandhi. Eller om 
verdens minste land Nauru og det fjerde 
største: Indonesia.)

Vag faglig profil
Min vage faglige profil ser ut til å være 

litteratur, kunst og samfunnsfag. Andre 

wikipedianere skriver om andre ting. 
Førsteamanuensis John Skartveit ved 
Norsk Lærerakademi (NLA) i Bergen 
har opprettet mer enn 1000 artikler 
om fluer, mygg, biller og sommerfugler. 
Han utgjør vår entomologiske eksper-
tise sammen med Halvard Hatlen fra 
Gjemnes, som er kunstutdannet men 
arbeider i et steinhuggeri. Halvard 
har også opprettet nær 1100 artikler. 
Reidar Mosvold fra Universitetet i Sta-
vanger er førsteamanuensis i matema-
tikkdidaktikk. Han skriver ikke så mye 
på wikipedia for tiden, men har laget 
to flotte, dype artikler om Niels Henrik 
Abel og Matematikkens historie – sik-
kert nyttig å kunne vise til for en som 
selv underviser. Ulf Larsen fra Østfold 
er styrmann på ferje. Hans skriveprofil 
er helt annerledes: han kaller seg en 
«typisk diversør», og har opprettet nær 
600 artikler, blant annet om sjøfart og 
krigshistorie, og oversatt  en anbefalt 
artikkel om Wollstonecrafts «Min nor-
diske reise», i løpet av sine snart fire år 
her i systemet. Ulfs største innsats er 
som korrekturleser og heiagjeng når 

andre arbeider med store artikler som 
skal føres fram til «kandidatvurdering» 
for å få status som Anbefalt eller Ut-
merket artikkel. Andre av mine venner 
blant wikipedias tunge bidragsytere 
kunne du lese om i Dagens Næringsliv 
i sommer. 

Andre språksamfunn
Wikipedia finnes på over 200 språk. 

Noen av de minste er nærmest en-
keltmannsforetak på ikkenasjonale 
språk, med godt under 1000 artikler. 
22 av utgavene har mer enn 100.000 
artikler. Muligheten til å utveksle 
kunnskap med andre språksamfunn 
er en absolutt kvalitet ved hele wiki-
pediaprosjektet, og er en meget syn-
lig del av det som kalles den globale 

landsbyen. Noen peker på at wikipedia 
stiller sterkt i den kommende «konkur-
ransen med Store Norske Leksikon», 
fordi no:wp (som det heter på dialek-
ten) har samarbeid med et engelsk 
leksikon med 2.573.000 artikler, som 
vi kan oversette når det passer oss. 
Og ikke bare engelsk, men også andre 
språk jeg behersker. Da jeg jobbet 
med de finske presidentene kunne 
jeg lese både den svenske og den 
engelske artikkelen, de var skrevet helt 
ulikt, og jeg kunne plukke det stoffet 
jeg ville. Det er også baksider ved 
dette: misforståelser kan bli spredd 
raskt fra språk til språk dersom det 
er unøyaktigheter i kildeversjonen – 
oftest den engelske. Og wikipedias 
struktur innbyr til spamming: Ved hjelp 
av automatiske oversetterprogram-
mer, eller «nyttige idioter» som tilbyr 
seg å oversette, kan artikler om helt 
marginale fenomen bli spredt til et 

utrolig antall språk på kort tid. Selv 
har jeg jobbet med å stoppe to slike 
egenreklamekampanjer fra forfattere, 
en tyrkisk og en spansk. Den spanske, 
som bare har utgitt bøker på eget for-
lag, lyktes med å bli presentert på mer 
enn 60 språk før han ankom til norsk/
bokmål. Alarmklokkene mine ringte 
(verken Cervantes eller Cela finnes 

Morten Haugen har også skrevet Wikipedia-artikkelen om innvandrere i Norge. (Foto: Sir James)

Tarja Halonen er president i Finland. Den kom-
plette artikkelen om finske statsoverhoder er 
skrevet av Morten Haugen. (Foto: Rutja76)

 

[ WIKIPEDIA ]
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omtalt på så mange wikipediaspråk) 
og han ble (etter mye forhandlinger 
med de enkelte versjonenes slette-
bemyndigede) til slutt slettet fra 50 
språk, og finnes nå bare igjen på 11 
små versjoner av wikipedia, slik som 
skotsk-gælisk og piemontesisk. 

Kildekritikk
Kvalitetsvurdering av wikipediastoff 

skal visst bli behandlet i en senere 
artikkel her i bladet, men jeg vil gjerne 
si noe her også: Vanligvis er vi vant til 
å vurdere tekster etter deres vertskap 
og kontekst: en tekst i Aftenposten er 
mer pålitelig enn en i en lokalavis, og 
en tekst av en professor er mer kompe-
tent enn en av en student. Wikipedias 
utfordring er at alle typer tekster finnes 
innenfor samme struktur og vertskap: 
dårlige redigerte tekster, briljante tek-
ster og mulig usanne tekster. Da blir 
kravene til leserens vurderingsevne 
ekstra tydelige: er denne enkeltteksten 
pålitelig i seg selv? Er den nøytral? 
Skrytende? Helhetlig og gjennomar-
beidet? Finnes det udokumenterte 
påstander? Stemmer den med det 
jeg vet fra før? Den lærdommen om 
kildekritisk holdning som vi på denne 
måten lærer av wikipedia kan vi siden 

bruke aktivt på alle andre tekster også. 
Og da kan vi avsløre hvilke grep i tek-
sten som øker eller reduserer vår tillit 
til en hvilkensomhelst artikkel uansett 
kontekst. 

Stor fisk i liten dam
Hvis du har brukerkonto på av 

wikipedia, så gjelder kontoen på alle 
språkene. Jeg har skrevet mindre på 
engelsk som jeg kanskje hadde tenkt. 

Vil du sjekke hvordan ”skriv-om-det-du-har-lyst 
til”-prinsippet i Wikipedia fungerer i praksis, 
anbefaler Morten Haugen at du sammenligner 
artiklene om Harry Potter og Indira Gandhi. Her 
er Harry Potter-skuespiller Daniel Radcliffe og 
Indira Gandhi. (Foto: Matthew Blaney  og Defense 
Department, US Government)

Jeg bidrar der med en eller to redige-
ringer i uka, og da er det som regel 
små bidrag avledet fra ting jeg gjør 
på no:wp. Jeg synes at en:wp er for 
stort og uoversiktelig, og sliter med 
å henge med i en del av redigerings-
stammespråket – det er forsåvidt en 
erfaring som gjør det lett å forstå 
hvordan også norsk wikipedia oppleves 
for ferskinger. Dessuten synes jeg nok 
kanskje også at det er morsommere å 
være stor fisk i en liten dam (med de 
fordelene som opparbeidet «cred» gir 
meg), enn å være en liten fisk i en stor 
dam. Språket hadde nok vært greit, 
men jeg oppdager at min arbeidsstil, 
hvor jeg leser og lærer mens jeg skri-
ver, fungerer best på norsk. Hvis jeg 
deretter skulle gjenta det samme på 
engelsk, ville læregledeeffekten alle-
rede vært brukt opp, og resten er bare 
tasting. I tillegg tror jeg det er lettere 
å få arbeidsro rundt artikler jeg jobber 
med her på no:wp.

Kjennetegn på en wikipedianer
To av mine venner har diskutert 

wikipedia med meg flere ganger, og 
begge har vurdert seriøst om de skulle 
engasjere seg på wikipedia. Jeg tror 
det er typisk for både vordende og 
etablerte wikipedianere at de begge 
to vet godt hva de vil bidra med: 
han er opptatt av nord-amerikanske 
indianere, mens hun synes at norsk 
wikipedia har for lite operastoff. Begge 
oppfyller altså typiske kjennetegn for 
en wikipedianer: de liker å dele kunn-
skap, og de har selv glede av å lære 
mens de skriver. 

WikipediaWikipedia er en internasjonal inter- y
nettbasert encyklopedi. 
Ordet er en sammensetning av  y
det hawaiianske ordet «wiki» (rask, 
hurtig) og det greske ordet «ency-
klopedi». 
Startet i januar 2001 i USA. y
De første årene økte antall artikler  y
med noen hundre pr dag.
Den engelskspråklige utgaven har  y
nå 2,5 millioner artikler.
Totalt er det over 11 millioner arti- y
kler i over 200 språkversjoner av 
Wikipedia. 

Den norske utgaven så dagens lys i  y
november 2001.
Den norske versjonen av Wikipedia  y
ble grunnlagt 26. november 2001. 
Den nynorske utgaven ble opprettet  y
31. juli 2004. 
Som følge av en avstemning i 2005  y
ble det besluttet at den opprinne-
lige fellesnorske utgaven kun skal 
redigeres på bokmål.
Bokmålsutgaven nærmer seg  y

190.000 artikler, mens nynorskut-
gaven har passert 40.000 artikler.
Ifølge Alexa er wikipedia.org verdens  y
8. mest besøkte nettsted pr oktober 
2008.
Det har vært nærmere 300.000 ak- y
tive bidragsytere til alle Wikipedias 
ulike språkutgaver.
Den norske utgaven har 92.381  y
registrerte brukere. 2.521 av disse 
regnes som aktive brukere. 
Disse brukerne har foretatt over  y
4.700.000 redigeringer siden Wiki-
pedia ble opprettet.

[ WIKIPEDIA ]
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Tekst:     Kari W. Arntsen
 Barnebibliotekar
 Sande bibliotek
Foto: Ansatte ved Sande bibliotek

Lørdag 1. november var det stor festivitas 
i Sande i Vestfold: da åpnet det nye bilio-
teket i sentrum, like ved butikker, buss- og 
togstasjon, samt annen næringsvirksom-
het. Inntil nå har biblioteket vært lokalisert 
mellom en barne- og en ungdomsskole 
noen hundre meter fra sentrum. Bibliote-

Sande bibliotek i ny innpakning

Å skape noen gylne øyeblikk
ket har fungert som kombinasjonsbibliotek 
for begge skoler, en organisering som skal 
fortsette etter flyttingen også.

Et steg på veien
Bibliotek i sentrum som en del av byut-

vikling er i tiden nå, og vi kan bare skjele 
til storebror Drammen og se hvor vellykket 
det er blitt med det nye biblioteket der. I 
Sande er det mange som ønsker seg et 
kulturhus, og da vil det være naturlig at 
biblioteket får sin plass der. Imidlertid er 

dette noe som tar tid, og et steg på veien 
er altså å flytte fra skoleområdet til et ledig 
butikklokale i sentrum.

Det har vært en spennende tid for de 
ansatte. Etter vedtaket om flytting ble tatt 
på forsommeren, har alt gått veldig fort, 
og vi kunne åpne dørene allerede 1. no-
vember. Fra et slitent 70-talls interiør kan vi 
nå by på lyse og luftige lokaler med store 
vinduer, spenstige farger på møbler, nye 
hyller på hjul, en skranke i heftig limegrønn 
farge og forhåpentligvis en mer fristende 
atmosfære å sette seg ned i for brukerne. 
Målet vårt er å bli Sandes møteplass – et 
sted, ikke bare for å låne bøker og andre 
medier, men også et sted å treffes, et sted 
der mennesker kan møtes og der man får 
ta del i ulike kulturuttrykk.

Gylne øyeblikk
Biblioteksjef Tone Bahus Rødningen 

sa i sin åpningstale at vi ønsker å skape 

Ansatte ved Sande bibliotek. Fra venstre Kari 
Westheim Arntsen, Gunvor Langeland, Bjørg 
Hansen, Ruth Melinda Killingstad Haugen og 
Tone Bahus Rødningen. Wenche Irene Nilsen 
var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Sande biblioteks nye lokaler fikk en pang-start. Toralv Maurstad var 
trekkplaster, med lesing og anekdoter fra Peer Gynt. Det var taler, 
musikkinnslag og marsipankake formet som ei oppslått bok!

[ BIBLIOTEKUTVIKLING ]
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noen gylne øyeblikk, og det håper vi at 
vi klarte på åpningsdagen, og at folk vil 
oppleve det slik i tiden framover også. 
Åpningsdagen ble etterfulgt av en uke 
spekket med arrangementer - det var 
noe for både barn, unge og voksne. 
Vi hadde planlagt åpningen til innled-
ningen av Litteraturuka i Vestfold. Da 
kunne vi få drahjelp derfra mht. forfat-
terbesøk, og i tillegg har vi hatt et godt 
og fruktbart samarbeid med øvrige 
ansatte i kulturetaten.

Pangstart
Som Sande Avis skrev, ble det en 

pang-start, med selveste Toralv Maur-
stad som trekkplaster. Han imponerte 
med lesing og anekdoter fra Peer Gynt. 
Det var taler, musikkinnslag og marsi-
pankake formet som ei oppslått bok!

Videre gikk det slag i slag hele uka, 
med Margaret Skjelbred på bokkafé 
mandag, Jan Kjærstad og Tom Egeland 
i bokbad tirsdag, krimforfatterne Jan 

Mehlum, Jørn Lier Horst og Tom Kris-
tensen torsdag, flere barneforestillinger 
og ikke minst – en rappekonsert med 

”Evig poesi” for ungdomsskoleelever!
Rapperen sa at han nok aldri hadde 

opptrådt i et bibliotek før – men det var 
absolutt vellykket, og kanskje er det 
ikke siste gang rytmene dundrer utover 
biblioteket i Sande!

Fredagskvelden inviterte vi til vi-
sesang med Yngve  Kristiansen, en 
eminent Cornelius Vreeswijk-tolker, og  
som avslutning på åpningsuka hadde 
vi besøk av 91-årige Ebba Haslund i  
Skumringstimen mandag 11. novem-
ber.

Mange nye lånere
Folk har strømmet til, og vi har fått 

veldig mange positive kommentarer og 
fått mange nye lånere, blant annet er det 
mange eldre som bor i leiligheter like 
ved, og de får det mye enklere nå.

Vi er få ansatte, og en slik åpningsuke 
krever store ressurser, men vi ville 
gjerne trå til ordentlig og markere oss. 
Vi er overbevist om at det er langt flere 
i Sande som nå er blitt klar over biblio-
teket og de mulighetene som finnes her. 
Vi har brukt pressen mye og tror vi er 

blitt ganske synlige for folk flest. Til 
åpningen fikk vi også trykket et proft 
utseende program som ble delt ut i 500 
eksemplarer. Når mange flere begynner 
å bruke biblioteket, og vi viser at det er 
behov for oss, håper vi politikerne vil 
tilgodese oss både med flere stillinger 
og lengre åpningstid.

Utfordringen vår er å ”beholde” skole-
elevene, siden de får litt lenger vei å gå 
til skolebiblioteket sitt, noe som krever 
mer planlegging fra lærernes side. Men 
vi er innstilt på å finne ordninger og tror 
at dette vil ”gå seg til” etter hvert.

På Vestfold-toppen
I Sande låner barn veldig mye, vi er 

faktisk på Vestfold-toppen når det gjel-
der utlån til barn og unge. Ifølge siste 
statistikk låner barn i Sande 17,21 bøker 
pr år, mot 9,63 i Vestfold og 8,33 på 
landsbasis! Besøk pr innb. er på 7,9 mot 
4,7 i Vestfold og Norge ellers. Disse 
tallene er vi glade for, og vi satser på 
at de vil holde seg eller snarere, øke 
enda mer som følge av flyttingen til 
nye lokaler. 

Det gjelder å skape gylne øyeblikk i biblioteket. Her rapperen Jon Petter fra “Evig poesi” i aksjon under åpningen av Sande biblioteks nye lokaler.
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Lønnskompensasjon 
og foreldrefravær
SPØRSMÅL:

På jobben min er det en ordning 
som gir kvinner rett til full lønn i hele 
foreldrepermisjonen mens menn kun 
får full lønn i fedrekvoten på seks 
uker. Tillitsvalgte mener at dette er 
diskriminering av menn. Ledelsen sier 
at dette er et rekrutteringstiltak overfor 
kvinner og dermed et likestillingstiltak. 
Er dette lov?

SVAR:
Likestillings- og diskrimineringsom-

budet, LDO, ser på dette som en klar 
forskjellsbehandling av kvinnelige og 
mannlige arbeidstakere. En slik for-
skjellsbehandling er som hovedregel 
forbudt etter likestillingsloven § 3. 

Arbeidsgiverens tiltak kan allikevel 
være lovlig positiv særbehandling hvis 
det fremmer likestilling. 

LDO mener det er positivt at arbeids-
givere iverksetter tiltak som skal mot-
virke kjønnsskjevheter i arbeidsstyrken. 
Det er også positivt at arbeidsgiver 
dekker full lønn under permisjonen. 
Det har de i utgangspunktet ikke plikt 
til, men ordningen må likebehandle 
mannlige og kvinnelige ansatte.

Situasjonen på din arbeidsplass 

oppstår fordi staten dekker foreldre-
permisjon inntil seks ganger grunnbe-
løpet i Folketrygden, 421 536 kroner 
i dag. 

Slik din arbeidsgiver organiserer 
dette, vil ulik dekning av lønn ved uttak 
heller styrke tradisjonelle kjønnsrolle-
mønstre enn å fremme likestilling. Tilta-
ket vil gjøre det lønnsomt at kvinner tar 
ut mesteparten av foreldrepermisjon. 

Dersom menn blir gitt like gode vil-
kår, kan andelen menn som tar lengre 
foreldrepermisjon øke. Dette vil være 
positivt i forhold til likestillingen fordi 
det fører til en jevnere fordeling av 
omsorgs- og lønnsarbeid i familiene. 

Ulik lønnskompensasjon ved forel-
drepermisjon er derfor ikke egnet til å 
realisere lovens formål om å fremme 
likestilling.

LDO mener at din arbeidsgivers ret-
ningslinjer for avlønning under foreldre-
permisjon strider mot likestillingsloven 
§ 3. Du bør derfor ta kontakt med LDO 
og levere inn en klage. 

Med vennlig hilsen
Beate Gangås

Likestilling- og diskrimineringsombud

Dansk navn...
Når dette leses er det avgjort. Vårt danske 
søsterforbund har valgt sitt nye navn – eller 
beholdt sitt gamle. Tirsdag 2. desember 
bestemte Bibliotekarforbundets medlemmer 
i Danmark ved elektronisk avstemming om 
hvilket av tre mulige navn som skulle brukes 
på sin fagforening: 

Bibliotekarforbundet – forbundet for infor- y
mationsspecialister og kulturformidlere.
Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet] y
BF y

Det var det danske Bibliotekarforbundets 
generalforsamling i Nyborg forrige måned, 
som avgjorde at disse tre navnene var de 
eneste som skulle legges ut til avstemming, 
som begynte 18. november og altså avslut-
tes 2. desember. 

Det er hovedbestyrelsen som står bak 
forslaget om å hete Viden & Kultur [Bi-
bliotekarforbundet]. I følge vårt søsterorgan 
Bibliotekspressen, som fulgte general-
forsamlingen, ”så er der langt fra udelt 
begejstring for hovedbestyrelsens navnefor-
slag”. De merket seg også at forslaget om 
kun å hete BF, bare fikk forslagsstillerens 
støtte på generalforsamlingen. De fleste 
som gikk på talerstolen støttet det gode 
gamle Bibliotekarforbundet. 

Flere av talerne fremmet endringsforslag, 
som enten ble stemt ned, eller de ble av-
vist av formelle grunner (nye forslag skulle 
nemlig være fremmet før generalforsam-
lingen). 

En av hovedkonklusjonene på debat-
ten, skriver redaktør Henrik Hermann i 
Bibliotekspressen, er ”at mange af talerne 
nok kunne se ideen i et navneskifte, men 
at de ikke følte, at Viden & Kultur [Biblio-
tekarforbundet] er det rigtige navn – der 
rammer dem”.

BF-leder Pernille Drost påpekte at navne-
forslaget var strategisk begrunnet og skulle 
ses i lys av den BF-visjon som forbundet 
formulerte i fjor. Hun fremhevet utfordrin-
gen med at en stor del av BFs nåværende 
medlemmer, på grunn av alderssammen-
setningen, snart forlater arbeidsmarkedet. 
Hun begrunnet også forslaget med at det 
nye navnet skal forklare forbundets ”dome-
ner”, altså bibliotekarenes svært forskjellige 
arbeidsområder, så også nye medlemmer 
føler seg inkludert. 

Lis Nielsen, som satt i BF-ledelsen for 
noen år siden, argumenterte sterkt for nå-
værende navn. Hun har alltid vært stolt av 
bibliotekar-tittelen sin, selv om hun alltid har 
måttet forklare hva en bibliotekar gjør. - Hvis 
I tror, at hvis vi skifter navn til Viden & Kultur, 
at vi ikke skal forklare, hvad det er vi laver, 
så..., sa hun, og la til at alle i dagens samfunn 
gjør noe annet enn vi tror de gjør. 
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Kom på efteruddannelse i 

Danmark 

Det nyeste Kursuskatalog fra Kursus- og 
Konsulentafdelingen på Danmarks Biblioteks-
skole er udkommet med mange spændende og 
aktuelle efteruddannelsestilbud. 
 
Kursister fra Norge er velkomne til at tilmelde sig 
og deltage på kurserne. 
 
Download: 
http://www.db.dk/kurser/foraar09/  
 
Det er også muligt at rekvirere og tilpasse kurser 
fra katalogen til afholdelse lokalt i Norge.  
 
Ring og hør nærmere. 
 
 
Kursus- Konsulentafdelingen,  
Danmarks Biblioteksskole 
Birketinget 6 
2300 København S 
T: +45 3258 6066  E: konsulent@db.dk  

Tekst:     Tone Moseid
 Avdelingsdirektør
 Avd. for bibliotekutvikling
 ABM-utvikling 

Kari Frodesen kommer med en påstand 
i sin spalte ”Karis kalender” i siste num-
mer av Bibliotekaren som ikke bør stå 
uimotsagt, rett og slett fordi den tegner 
et feil bilde av hvilken rolle de ulike 
aktørene spiller i det norske bibliotek-
landskapet. 

En påstand om at Biblioteksentralen 
er en ”de facto-saksbehandler” for 
ABM-utvikling i saker som nasjonal 
transportordning og rettigheter til 
elektroniske medier mangler en begrun-
nelse, og brukes i tillegg for å under-
bygge påstander om samrøre mellom 
offentlige og kommersielle aktører - i 
dette tilfellet knyttet til Norlis aktiviteter 
inn i skolen.

ABM-utvikling la fram utredningen Bi-
bliotekreform 2014 i september 2006. 
Vår rolle er nettopp den å utforme den 
nasjonale bibliotekpolitikken, og vi gle-
der oss over at politisk ledelse følger 

Karis samrøre
opp dette med stortingsmeldinger om 
både bibliotek og digitalisering. Mange 
aktører innen biblioteksektoren har 
allerede grepet fatt i flere av de stra-
tegiene og tiltakene som ble beskrevet 
i utredningen. Hver enkelt følger opp 
innenfor sitt eget handlingsrom og med 
det der har av tilgjengelige virkemidler. 
Vi ser bibliotekplaner som bygger på 
Bibliotekreform 2014 og framveksten av 
regionale samsøk og transportordnin-
ger. ABM-utvikling legger nå fram utred-
ninger om både nasjonale lisenser og 
juridisk eierskap til katalogdata. Det er 
naturlig for en aktør som Biblioteksen-
tralen å følge opp med praktiske løsnin-
ger innenfor sine egne innsatsområder. 
Like naturlig er det at ABM-utvikling har 
blitt holdt orientert om det BS arbeider 
med av slike løsninger, enten det gjelder 
transportordninger eller løsninger for 
nettformidling av musikk, lydbøker eller 
e-bøker for bibliotekene. Å kalle dette 
for å drive saksbehandling for ABM-
utvikling bidrar til å skape uklarhet rundt 
hvilke roller ABM-utvikling og BS har 
- roller som er ulike, men med samme 

overordnede mål. ABM-utvikling håper 
selvsagt at stortingsmeldingen om bi-
bliotek vil skape en god og konstruktiv 
debatt om bibliotekenes framtid, men 
debatten må være basert på en riktig 
forståelse av både roller og virkemidler, 
og ikke ”samrøre”. 
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Foreldreutvalget for grunnskolen reagerer 
på det de kaller skjult bokreklame i skolen 
(Dagsavisen 28.10). Det de snakker om er 
bokhandlerkjeden Norlis Leselystaksjon, et 
årlig tilbud til skolene, med �otte materiell-
pakker som skal stimulere leselysten blant 
elevene, og med et bredt nedslagsfelt, hos 
både skoler, elever og foreldre. Med seg 
har Norli mange av de store forlagene, og 
i følge bedriftens nettsider deltar mer enn 
85% av skolene og bortimot 80% av alle 
elever i aksjonen. 

Årets aksjon er den syvende i rekken. 
Tiltaket står oppført som prosjekt på  
skolenettet.no under overskriften Gi rom  
for lesing!, og omtales i SINTEFs evaluering 
av regjeringens strategi med samme navn, 
som den tyngste av ”lesestimulantene” i 
skolen, adskillig større enn Foreningen !les, 
den andre store aktøren.

Foreldreutvalget får støtte i sin kritikk 
av BI-professor Tor W. Andreassen som 
kaller aksjonen et markedsmessig ”scoop” 
for Norli og materiellet ”en høstkatalog for 
bøker”. I sterk motsetning til dette står ak-
sjonens prosjektleder, Steinar Høibakk, som 
betegner kritikken som ”barnslig”.

Men hvorfor er det et problem at en 
kommersiell aktør bidrar i det som er blitt 
en nasjonal dugnad: å øke leselysten – og 
leseevnen – blant norske skoleelever? Er 
det ikke slik at skolene trenger all den hjelp 
de kan få? 

Samrøre
”Alle vil at barn skal lese bøker”, sier An-

dreassen. Og i sin presentasjon av aksjonen 
på skolenettet, sier Norli: ”Vårt felles mål er 
å motivere barn til leselyst”. Så da er det vel 
greit, da, siden alle vil det samme? 

Men vent litt: hvem er disse ”vi” og ”alle” 

Skolen – mellom biblioteket og markedet
det refereres til? 

Det jeg hører Andreassen snakke om, er 
”det store vi” – ”alle” i betydningen sam-
funnet. Norlis ”vi” refererer til en gruppe 
kommersielle virksomheter, tunge innenfor 
kunnskaps- og kulturfeltet. Jeg tviler ikke 
på at Norli og forlagene synes det er �ott 
å bidra til et viktig kunnskapspolitisk mål, 
men som kommersielle aktører er de nødt 
til å være resultatorientert, og her handler 
det om markedsandeler. Leselystaksjonen 
er ikke ren �lantropi, slik man kan få inn-
trykk av, dette er en investering i fremtidige 
kundegrupper.

Det må være lov å kalle dette for samrøre, 
og jeg undrer meg over at det kommersielle 
aspektet ved kampanjen har fått passere så 
upåaktet. Hva kommer det av at en bokhand-
lerkjede kan opptre som en semi-o�entlig 
aktør i en o�entlig kunnskapsstrategi? 

Det eneste svaret jeg kan �nne er sam-
menhengen med vår egen Biblioteksentralen 
(BS) som også er en slags ”hybrid” – både 
kommersiell og”intern” aktør. Det kommer-
sielle aspektet er uttalt og velutviklet; det 
interne viser seg ved at BS er de facto saks-
behandler for ABM-utvikling på saker som 
nasjonal transportordning og rettigheter til 
elektroniske medier. 

Sammen med BS eier Norli-kjeden 
selskapet BS Norli Skole, den største leve-
randøren av bøker til norsk skolesektor. De 
er derfor godt etablert innenfor skolesek-
toren, så de regnes kanskje som ”interne”, 
de også?

Men hva med bibliotekene?
”Skolene kunne brukt bibliotekene og 

oppnådd det samme målet”, sier Andreas-
sen til Dagsavisen og setter �ngeren rett 
på hovedpoenget. For det er jo her det 

ligger; skolene har en oppgave å løse, og 
de trenger en leverandør. Men hvem har de 
å velge mellom?

Vi vet alle hvorfor skolebibliotekene – 
den åpenbare, ikke-kommersielle konkur-
renten – ikke brukes som leverandør av en 
landsdekkende leselystkampanje. Mange 
synes kanskje til og med at det er helt greit 
at skolen i stedet tar imot gratistjenester 
fra en kommersiell aktør. Men jeg får as-
sosiasjoner til ”American corner”-saken 
fra noen år tilbake. Da gikk de prinsipielle 
bølgene i bibliotekfeltet høyt, og vi minnet 
hverandre om hvor viktig det er at våre 
fellesinstitusjoner er uavhengige av ytre 
aktører med en egen agenda. Selv om de 
er gamle kjente.

Men Norli gjør bare jobben sin; ansvaret 
for det kommersielle frisleppet i skolen hviler 
på kundesiden – hos skolen selv, hos dens 
eiere og brukere. Så til Foreldreutvalget 
for grunnskolen vil jeg si: Dere har reist et 
viktig spørsmål. Stå på! 

Og til skolebibliotekene: Tørk tårene, knytt 
nevene! Ta opp konkurransen, fokuser på 
skolens prioriterte mål og velg oppgaver 
deretter, så blir dere uunnværlige. Og les 
høstens kanskje viktigste bibliotekfaglige 
bokutgivelse: Opplevelse, oppdagelse, 
opplysning av Trude Hoel, Elisabeth Tal-
laksen Rafste og Tove Pemmer Sætre, 
som handler om det jeg tidligere har kalt 
virksomhetsperspektivet i bibliotek – her 
om skolebibliotek som virkemiddel i skole-
virksomhet.

Neste måneds spalte skal forhåpentlig 
handle om den. 

Kari Frodesen
Bibliotekar og kunnskapsgartner

[ DEBATT ]
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Tekst:     Bror v. Krogh
 Skolebibliotekar
 Kongsberg videregående skole

Kari Frodesen, spaltist i ”Bibliotekaren” 
refererer i novemberutgaven en artikkel i 
Dagsavisen om ForeldreUtvalget for Grunn-
skolen – FUG – og FUGs kritiske holdning til 
forlagenes / Norlis Leselystaksjon. Tittelen 
på Frodesens meningsytring i Bibliotekaren 
11-08, er ”Skolen – mellom biblioteket og 
markedet”.

Artikkelen handler knapt nok om skolen. 
Den holder seg til Dagsavisen og at FUG 
har fyrt seg litt opp i forhold til Norlis le-
selystaksjon. FUG er en viktig nåtidig og 
framtidig medspiller for skolebibliotekene 
i Norge. FUG er viktig for norsk skole. FUG 
mener – brytsikkert - at en offentlig finansiert 
styrking av og satsing på skolebibliotekene er 
en god vei å gå for å øke leseglede, leselyst 
og lese-evne.

Dagsavisen 28 10: ”– Jeg lurer på hvorfor 
skolene ikke er mer kritiske. Vi mener de 
burde konsentrert seg om lesekampanjer 
som ikke involverer kommersielle aktører 
slik denne aksjonen gjør, sier leder (av 
FUG) Rihel Brenna, og legger til:– Vi mener 
skolene heller bør oppfordre foreldrene til å 
bruke bibliotekene og bokhylla hjemme, slik 
at de med sårbar økonomi ikke skal føle seg 
tvunget til å bruke penger på bøker.”

For meg er dette norsk grunnskoles basis: 

Hva mener Kari Frodesen?
Lik rett til utdanning – gratis. Uten reklame-
påvirkning. Det støtter jeg. 

Norlis leselystaksjon er ikke filantropi. Nor-
lis leselystaksjon er ikke anonymt betalt av 

Norli og de store forlagene og gitt Bård 
Vegar Solhjell i skjul bak Regjeringsbygget 
for å bli distribuert fritt for reklame og gratis 
til alle skoler i Norge på lille julaften.  

Tvert i mot får deltakerne / unga med seg 
et skjema fra Norli hjem, iflg Dagsavisen: 

”– Aksjonen fungerer også som en 
markedsundersøkelse for Norli. I brosjyren 
som foreldrene får tilsendt hjem, skal barna 
krysse av for hva de synes om de ulike bø-
kene. Norli får da vite hvilke bøker elevene 
synes er interessante og ikke interessante. 
Hadde jeg jobbet for Norli ville jeg spisset 
tilbudet enda mer for å øke min inntekt.”

Står det i Dagsavisen. Mens Frodesen i 
Bibliotekaren skriver: ” Vi vet alle hvorfor 
skolebibliotekene, - den åpenbare, - ikke-
kommersielle konkurrenten – ikke brukes 
som leverandør av en landsdekkende lese-
lystkampanje”.  Hæ?  Så det veit vi alle?  Den 
åpenbare, ikke-kommersielle konkurrenten, 
lissom? Ryk og reis og greier!

Skolebibliotek i Norge har aldri – gjentar: 
Aldri! vært den åpenbare, ikke-kommersielle 
konkurrenten til noen som helst. Hvordan vi 
blir det i Frodesens øyne, er uinteressant. 
Bibliotek i grunnskolen og videregående 
skole er hjemla i opplæringslova kap.9, 
§9-2, der det står: ”Elevane skal ha tilgang 

til skolebibliotek”.
Og bibliotekarer i skolen sikrer det.  Un-

dersøker vi som er skolebibliotekarer om 
borgerlig styrte kommuner/bykommuner/
fylkeskommuner har slik (dårlig) økonomi at 
de utpeker seg framfor andre som brukere 
av kommersielle leselystkampanjer?  Nei – 
men det burde vi.

Og hviler ansvaret for det kommersielle 
frisleppet på kundesiden - hos skolen selv – 
som Frodesen skriver?  Kan det tenkes at det 
i tillegg til en ideologisk forklaring også kan 
ha sammenheng med en generell årelang 
statlig ansvarsfraskrivelse når det gjelder 
satsing på skolebibliotek?  

Og at når Noregsveldet får angst fordi 
unga leser som Pisa-sinker (Pizza-skinker) så 
ligger det faktiske økonomiske/ideologiske 
valg bak kommuners/fylkeskommuners inn-
slepp av bl.a kommersielle lesekampanjer? 

Så kommer Frodesen med trøst i form av 
boktitler fra 70/80-åra til oss skolebibliote-
karene: ”Tørk tårene, knytt nevene!” 

Akk ja. Speidermentaliteten forbigås i 
stillhet. 

Siste oppfordring fra Frodesen til skole-
bibliotekene er å lese ei nylig utgitt bok om 
skolebibliotek ” Opplevelse, oppdagelse, 
opplysning”. Ikke dumt. 

Kanskje evnen til å Oppleve virkeligheten, 
Oppdage sammenhenger og ta i mot Opplys-
ning fra alle kanter vekkes hos oss alle. 

Bokhandlerkjeden Norli når over 300.000 
skoleelever gjennom sin Leselystaksjon. 
Foreldreutvalget for grunnskolen mener 
skolene bør ta affære. – Aksjonen spiller på 
foreldrenes dårlige samvittighet og redsel 
for at barna ikke skal være gode nok til å 
lese. Jeg tror ikke Norli tenker på å heve 
skoleresultatene eller støtte skolen. Deres 
oppgave er å tjene penger på bøker, sier 
Loveleen Rihel-Brenna, leder i Foreldre-
utvalget for grunnskolen, til Dagsavisen 
28. oktober. 

Rihel-Brenna lurer på hvorfor skolene 
ikke er mer kritiske. – Vi mener de burde 
konsentrert seg om lesekampanjer som 
ikke involverer kommersielle aktører slik 
denne aksjonen gjør, sier hun, og legger 
til: – Vi mener skolene heller bør oppfor-

FUG mot skjult bokreklame i skolen
dre foreldrene til å bruke bibliotekene og 
bokhylla hjemme, slik at de med sårbar 
økonomi ikke skal føle seg tvunget til å 
bruke penger på bøker.

Dagsavisen har også bedt Tor W. An-
dreassen, professor i markedsføring ved 
BI, om å kommentere saken, og 
han støtter Foreldreutvalget og 
Rihel-Brenna: 

– Alle vil at barn skal lese 
bøker, det er den kommersielle 
baksmaken jeg ikke liker. Sko-
lene kunne brukt bibliotekene 

og oppnådd det samme målet. Hadde de 
gjort det, ville det ikke vært noen tvil om 
hva som er agendaen med aksjonen, sier 
Andreassen, som kaller materialet som 
Norli sender ut til skolene for en ”høstka-
talog for bøker”. 

– Skolene bør oppfordre forel-
dre til å bruke bibliotekene og 
bokhylla hjemme, sier Loveleen 
Rihel-Brenna. (Foto: FUG)

[ DEBATT ]
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Jeg noterer meg to gladnyheter fra sko-
lebibliotekfronten den siste måneden.  

Den første er intern; bibliotekfeltets 
egen ”bransjepris”, Årets bibliotek, er 
nok en gang tildelt et skolebibliotek 
(NBF-veven, 22. november). I fjor var det 
Stokmarknes barne- og ungdomsskole som 
stakk av med seieren; i år gikk prisen til 
skolebiblioteket på Breivang videregående 
skole i Tromsø. Jeg sakser fra juryens 
begrunnelse:

”Skolebiblioteket på Breivang er utra-
disjonelt, nyskapende og spennende. 
Ved bevisst satsing er skolebibliote-
kets potensial utviklet som alternativ 
læringsarena, sosialt rom og timeout-
arena, i tillegg til det tradisjonelle 
biblioteket. [...] Biblioteket er skolens 
pedagogiske ressurs innenfor infor-
masjonskompetanse (informasjons-
søk, kildekritikk, kildehenvisning) og 
er et integrert hjelpemiddel i den 
pedagogiske virksomheten” (mine 
uthevinger).

Den andre nyheten kommer utenfra: i 
statsbudsjettet for 2009 er det satt av 
ti (årlige) millioner i fire år for å styrke 
grunnskolebibliotekene. I presentasjonen 
av Program for skolebibliotekutvikling på 
Kunnskapsdepartementets nettside (11. 
november) sier ministeren blant annet: 

”Vi vet at tilgangen til skolebiblioteket 
jevnt over er god [omlag 98 % av sko-
lene har en form for skolebibliotek], 
men at mange ikke er godt nok 
utnyttet som pedagogisk ressurs. 
[...] En stor andel av skolebiblioteks-
løsningene er minimumsløsninger 
av relativt lav kvalitet. [...] Det nye 
programmet gir oss en mulighet til å 
utnytte skolebiblioteket bedre i 
arbeidet med tidlig innsats og for 

Vi som elsker skolebiblioteket
å styrke barns leseferdigheter og 
leseglede” (mine uthevinger).

De gode eksemplene
Alle virksomheter trenger interne glad-

nyheter, og gode eksempler kan være 
kilde til både stolthet og inspirasjon. I noen 
tilfeller kan de også være kilde til bekym-
ring, noe debatten rundt Stokmarknes i 
fjor, viser. Den gang mente flere at tildeling 
av prisen til et bibliotek med så knappe 
ressurser, kunne gi signaler til skoler og 
kommuner om at de kunne begrense res-
sursinnsatsen og likevel kreve (for) mye 
av skolebibliotek i grunnskolen.

Jeg kommenterte dette på bloggen min 
under overskriften Om å få mye ut av lite 
(Opp Amaryllis!, 2007) og oppfordret 
feltet til å bruke nyheten for alt den var 
verd i profileringen av skolebibliotekenes 
bidrag til norsk skole.

Det handler om relevans
Men selv om interne nyheter varmer godt, 

så er det hva omverdenen mener, som er det 
sentrale. Som alle andre typer virksomhet, 
må skolebibliotekene synliggjøre sin relevans 
overfor sine eiere; det er som bidragsyter til 
eiernes mål man blir målt. Og som Lena Jen-
sen skriver i sin omtale av programmet i ny-
hetsbrevet fra Skolebibliotekløftet (oktober): 
”Skolebibliotekenes viktigste oppgaver er å 
bidra til å realisere skolenes pedagogiske og 
faglige målsettinger.”

I en markedsdrevet kunnskapsøkonomi får 
man sjelden ressurser på prinsipielt grunn-
lag; det er når man har vist hva man duger til, 
at midlene kommer. Vi kan like det eller ikke, 
men pengene følger som regel suksess.

Og derfor er det at meldingen om friske 
midler til et utviklingsprogram for skolebiblio-
tek etter min mening er høstens store nyhet. 

Det viser at utrettelig arbeid med å synlig-
gjøre skolebibliotekenes relevans har båret 
frukter, og at de som sitter på pengesekken 
har tro på at dette er verd å satse på.

Ti millioner her og ti millioner der...
I budsjettet er det satt av totalt to milli-

arder til grunnskoleutvikling, likt fordelt på 
to hovedbolker: kapittel 225 [øremerkede] 
Tiltak i grunnopplæringa, og kapittel 226 
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa – en 
sekkepost for ”særskilde kvalitetstiltak og 
utviklingsprosjekt”, herunder kompetanse-
utvikling for lærere.

Sett i sammenheng med resten av 
budsjettet er ikke ti årlige millioner all 
verden. Til sammenligning er det for 
2009 (kap. 225) satt av nesten like mye 
til Tilskot til opplæring i finsk og Tilskot 
til studieopphald i utlandet (9 mill), og til 
Tilskot til organisasjonar (11 mill). Langt 
høyere ligger tilskuddene til for eksempel 
leirskoleopplæring (39 mill) og samisk i 
grunnopplæringa (47 mill).

Men det er en begynnelse.  Om dette blir 
starten på en større pengestrøm – neste 
gang kanskje som eksplisitt og øremerket 
tiltak i kapittel 225 – avhenger av hvordan 
man klarer å utnytte prosjektet. Det må 
innebære både konkrete utviklingstiltak 
på relevante områder, og en (fortsatt) 
synliggjøring av de gode eksemplene 
på skolebibliotekenes bidrag til lokale og 
nasjonale kunnskapsmål. 

Det er gledelig at forankringen av 
Program for skolebibliotekutvikling er lagt 
til Universitetet i Agder. Jeg tviler ikke på 
at de vil være i stand til å få mye ut av 
pengene.  

Kari Frodesen
Bibliotekar og kunnskapsgartner
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Tekst:     Knut Hverven
 Spesialbibliotekar
 Lovisenberg diakonale høgskole
 og vara til forbundsstyret i BF

Alle 
Bibliotekers 
Mor 
(ABM?)

En gang i tiden ble Statens bibliotektilsyn (Tilsynet) og 
Riksbibliotektjenesten (RBT) innlemmet i ABM-utvikling 
(ABM). Dette skulle bli en ny og bedre organisasjon for 
automatisering i biblioteker og museer. Undersøkelsen til 
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gir inntrykk av 
ABM som et velfungerende organ. Og det tror jeg at det 
er for departementer og politikere. De kan alltid henvise 
til et ABM-skrift, utredning eller rapport, og ut fra disse 
forklare sine handlinger eller mangel på handling. Et ideelt 
utgangspunkt for departementsbyråkrater og politikere. 
Hva synes vanlige bibliotekarer da? Sitter de med vim-
pler og jubler? Neppe. Mye er bra som kommer fra ABM, 
men vi mistet noe som Tilsynet og RBT stod for. De holdt 
politikere og andre som yppet seg mot bibliotekloven og 
vedtatte biblioteknormer litt i ørene. Bibliotekarer kunne 
til og med ringe og få personlig kontakt med en ansatt i 
RBT for eksempel. Denne personen kunne hjelpe til med 
utformingen av et nytt bibliotek, dimensjonering av bok-
stammen og annet som ligger bibliotekarhjerter nær. De 
bibliotekarene som jeg kjenner har ikke et slikt forhold til 
ABM. Det blir å vente på et skrift, en utredning eller noe. 
Imens sitter bibliotekarer med problemer som de må takle 
alene. Fagforeninger kan støtte, men kan alltid mistenkes 
for å ha vikarierende motiver for å hjelpe. Jeg har vært bi-
bliotekar i 25 år, og vi har alltid ventet på en ny biblioteklov 
eller en utredning som virkelig skal legge forholdene til 
rette for bibliotekene. Jeg vil ha et ABM (Alle Bibliotekers 
Mor) som hjelper og støtter oss bibliotekarer i hverdagen. 
Så får heller prestisjeprosjekter og alle mulige skriftserier 
reduseres litt. 

[ DEBATT ]
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Tekst:     Hanne Brunborg
 Nestleder 
 Bibliotekarforbundet

Også andre tariffområder har lignende 
arbeid på gang. Det er viktig at BFs 
tillitsvalgte deltar på møter om dette! 
Gi melding til personalavdelingen om 
hvem som er tillitsvalgt, også de som 
er alenemedlemmer i kommunen, og 
etterspør status og eventuell informa-
sjon om kartleggingen. 

Lønnsmessig uttelling
Hvorfor er dette viktig? Mange er 

våre medlemmer ønsker å få bedre 
lønnsmessig uttelling for den tilleggs-
utdanningen de har og som arbeids-
giver drar nytte av. Bibliotekarer har 
jo minimum en 3-årig bibliotekfaglig 
bachelorgrad, så dette gjelder utdan-
ning eller realkompetanse en måtte 
ha ut over dette. Noen har en annen 
bachelorgrad i tillegg, noen har et 
grunnfag i litteraturvitenskap, noen 
har en master osv. Andre har kun en 
3-årig bachelor, men har lang erfaring 
og opparbeidet spisskompetanse/
realkompetanse innen et fagområde 
gjennom kurs og praksis. Det kan være 
innen musikk, lokalhistorie, barnelit-
teratur osv. 

Lokal vurdering
Dette skal tillitsvalgte lokalt nå vur-

dere i samarbeid med arbeidsgiver, og 
stillingskoder og lønnsplassering må 
gjennomgås. Hvis det er grunnlag for 
endringer så skal det forhandles om. 
Og derfor er dette viktig!  

Kartleggingen er et resultat av en 

Kompetansekartlegging i KS-sektoren innen 1. april neste år:

Lønn etter utdanning? 

enighet mellom KS og forbundene 
under lønnsoppgjøret i vår, og protokol-
len fra forhandlingene lyder slik:

Naturlig sammenheng
”Lønnssystemet bygger på at det skal 

være en naturlig sammenheng mellom 
den enkelte arbeidstakers utdan-
ningsnivå, real- og formalkompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 
Kompetanse erverves gjennom formell 
fag-/lederutdanning, intern eller ek-
stern opplæring, faglig veiledning eller 
som realkompetanse, blant annet gjen-
nom tildelte oppgaver/arbeidsområder. 
Arbeidsgiver har ansvaret for kompe-
tansekartlegging i egen virksomhet. 
Kartleggingen i den enkelte kommune/
fylkeskommune/virksomhet skal være 
gjennomført senest 1.4.2009.

Etter en vurdering av arbeidstakernes 
kompetanse, tar lokale parter i løpet 
av tariffperioden opp forhandlinger om 
endret lønn og / eller bruk av avanse-
mentstilling / stillingsbenevnelse. (Jf 
vedlegg 1 til HTA Stillingskoder med 
hovedbenevnelser og rapporterings-/
avansementsbenevnelser).

Partene tilrår at det lokalt kan tas 

Det skal gjøre et stort ar-
beid med kompetansekart-
legging av alle ansatte ute 
i kommuner og fylkeskom-
muner fram til 1.4.09, og 
noen kommuner er allerede 
i gang.

utgangspunkt i lønnsrelasjon etter 
10 års ansiennitet mellom minstelønn 
for høyskoleutdannede og minstelønn 
knyttet til ”høyskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning” (om lag 
kr 20.000) som en veiledende norm 
for lønnstillegg etter 1 års relevant 
videre-/etterutdanning og/eller vurdert 
realkompetanse. For relevant videre-/
etterutdanning av kortere varighet 
enn 1 år, dog begrenset nedad til 3 
måneder, benyttes lønnsrelasjonen 
forholdsmessig.

Kommer partene ikke til enighet ved 
forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. 
Dersom en stillings arbeids- og an-
svarsområde er endret som følge av 
at arbeidstaker plassert i kapittel 4 har 
fullført kompetansegivende etter- og 
videreutdanning, kan forhandlinger 
opptas i henhold til pkt. 4.A.2.”

Melding om tillitsvalgt
Husk å sende melding til BFs sekre-

tariat om hvem som er tillitsvalgt i din 
kommune. Det vil bli sendt utfyllende 
informasjon om kompetansekartleg-
gingen til de tillitsvalgte så snart som 
mulig. 

BFs nestleder Hanne Brunborg forteller her om den kartleggingen som nå skal gjøres i kommunesek-
toren, for å se hvilken tilleggsutdanning arbeidstakere har. Dette er viktig for medlemmer som vil ha 
lønnsmessig uttelling for denne utdanningen, skriver hun. (Foto’: Erling Bergan)

[ TARIFF ]
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Tekst:     Åshild Sandvin
 Student ved BIBIN, Høgskolen i Oslo

I begynnelsen av oktober reiste litteraturklassen ved BIBIN (bibliotekarut-
danninga ved Høgskolen i Oslo) til København. Første post på programmet 
var dansk frokost på Schæffergården. De som har vært på Schæffergården 
kan bekrefte at dette er et perfekt sted både for ernæringsmessig, sosialt 
og faglig påfyll. 

Klassen fant seg i hvert fall godt til rette her og i løpet av oppholdet ble 
vi både klokere på dansk litteratur og en mer sammensveiset gruppe.

Fredag 3. oktober fikk vi en innføring i den historiske romanen i barne- og 
ungdomslitteraturen. Her var det Anna Skyggebjerg fra Center for Børnelit-
teratur som foreleste. Den historiske sjangeren kjenner vi også fra norsk 
litteratur, men forskjellen ligger nettopp i historien, som jo er forskjellig i 
våre to land. Inter-
essant å se hvor 
man kan trekke 
paralleller og hvor 
det er ulikeheter 
mellom to nokså 
like kulturer.

Neste foreles-
ning var ved Maj 
Misfeldt, kritiker 
f ra Ber l ingske 
T idende .  Mis -
feldt gikk gjen-
nom tendenser 
i dansk litteratur 
fra 1980- og 90-tallet frem til i dag. Dagens situasjon ble eksemplifisert 
gjennom aktuelle forfattere og deres tekster. Misfeldt fremholdt også 
posisjonen flere norske forfattere har i Danmark. Her måtte vi erkjenne at 
vi nok ikke er like flinke til å lese vår nabolitteratur, selv om enkelte av de 
presenterte forfatterne ikke var helt ukjente. En positiv ting er i hvert fall at 
lysten til å lese mer dansk litteratur er vekket.

En dansk forfatter som imidlertid alle studentene kjente til var Pablo 
Llambías som var siste innslag på timeplanen første dag. Llambías er med 
sin siste roman “...rasende...” pensum for bibliotekarstudentene. Her fikk 
vi anledning til å diskutere romanen med forfatteren. Undertegnede, som 
under møtet var halvveis gjennom boka, ble både grepet av og irritert på 
forfatteren og måtte etter dette ta en lang pause i lesingen. “...rasende...” 
er en interessant og underholdende bok som jeg så absolutt er facinert av 
og jeg tror jeg nå skal klare å avslutte den.

Lørdag og søndag hadde vi ingen forelesninger, men vi disse dagene 
hadde vi utflukter. Lørdag gikk turen til Rungstedlund og Karen Blixen 
Muséet. Det var en fantastisk tur med dyktige guider og flott vær til å 
spasere i parken. Søndag dro vi i samlet flokk til Louisiana, Museum for 
moderne kunst. I tillegg til den faste utstillingen der fikk vi også med oss 
en spesialutstiling viet Per Kirkeby.

Mandag hadde vi en innføring i noveller ved Erik Skyum-Nielsen. Han 
er en særdeles dyktig foreleser som vet å engasjere tilhørerne med sin 
humor og intelligens.

Siste post på programmet falt etter avreise for enkelte av studentene, men 
noen var også så heldige å få med seg en omvisning ved Tårnby bibliotek.

Turen var på den ene siden som en slags høstferie fra studiene her i 
Oslo. På den andre siden var den spekket med faglig innhold som gjorde 
at studiesituasjonen bare ble flyttet noen grader sørover. Dette omgivelses-
skiftet gjorde i hvert fall sitt til å gi ny lyst til å lære. 

Personlig sitter forfattermøtet som det faglige høydepunktet, men alt 
som inngikk i programmet var inspirerende. Jeg vil med dette si tusen 
takk for støtten jeg fikk til å reise og for at forbundet har et stipend for 
oss studenter.  

Rapport fra studietur 
til Schæffergården

Litteraturklassen ved BIBIN fikk diskutere romanen  
“...rasende...” med forfatter Pablo Llambías, da de var 
i København i oktober. 
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www.bseurobib.no
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Tekst:     Kristian W. Samuelsen
 Bibliotekar
 Oppegård videregående skole

Som bibliotekar, fotograf, forlagssjef og 
ivrig sportsinteressert så har jeg alltid 
mange baller i luften. Her om dagen ble 
jeg innkalt til et møte hos rektor, og det 
dreide seg om min facebook profil. Som 
så mange andre i dette land har jeg en 
slik profil. En glimrende måte å holde 
kontakt med min familie og venner som 
til tider er langt borte. Rektor syntes det 
var upassende å ha bilder av meg fra 
bryting og jiu jutsuen jeg trener. Nå er 
det engang slik at i bryting så bruker 
vi litt tighte brytedrakter, og at rektor 
mener dette er upassende er helt greit. 
At noen kan finne det støtende aksep-
terer jeg, men jeg er ikke typen som 
driver med selvsensur. Men det er slik 
sporten og reglene er, og jeg kan ikke 
alltid kle på meg heller. 

Jeg nevnte i samme møtet at bilder fra 
min russetid, og fra fester jeg har vært 
på lå fritt tilgjengelig på nettet. (hvorpå 
jeg drikker og røyker i passelige meng-
der). Dette virket ikke som et problem 
for ledelsen. Men de var bekymret for 
hva signaler disse kampsportbildene 
kunne sende til elever og lærere jam-
før det å være gode rollemodeller for 
elevene. Jeg mener det å være sporty 
og trene sender et motsatt signal da. 
Et sunt signal, men ikke her i Oppe-
gård. For hva kan jeg da legge ut på 
facebook-profilen; om skolens ledelse 
skal snoke der. Er ikke det min privatsak 
så lenge profilen min kun er synlig for 

Selvsensur og blandede roller

mine venner? Et annet spørsmål er at 
jeg ikke alltid har kontroll over det som 
legges ut fra mine venner igjen. Det blir 
tungvint å måtte kontakte alle mine ven-
ner for å si ”at på grunn av pålegg fra 
rektor må dere være forsiktig når dere 
legger ut bilder med meg på”. 

Så var det dette med roller. Jeg er fo-
tograf og tar av og til på meg oppdrag 
for modeller som skal lage portofolie. 
Noen av disse bildene legges ut på 
facebook og på min hjemmeside. De 
uttrykte også sin bekymring for hva 
slags signaler disse bildene sendte 
(Dog bildene var fine; sitat rektor). 
Men slik er det å ha flere roller. Noen 
ganger kolliderer de litt, men dette 

syntes jeg var ba-
gatellmessige kol-
lisjoner. Jeg kan 
ikke slutte å legge 
ut bilder av mine 
inntresser og det 

jeg driver med på bakgrunn av ”pålagt 
sensur”. 

Jeg var forvirret. Jeg kontaktet BF 
sentralt, som på generell basis mente 
at rektor normalt ikke skulle blande 
seg i hva de ansatte viste hverandre 
av bilder innen en vennekrets, selv om 
denne kretsen måtte kommunisere på 
nettet, og at de ikke så noen grunn 
til slik selvsensur på facebook. Så da 
ble jeg litt lettet. Jeg syns det alltid er 
ubehagelig med slike møter. Jeg er 
nyansatt og midlertidig ansatt, så jeg 
vil helst gå stille i dørene. Men i skole-
biblioteksammenheng er det ikke alltid 
det nytter. Men lenge leve ytringsfrihet 
og faceboka enn så lenge - . 

Rektor ved Oppegård videregående skole er bekymret for hvilke signaler kampsportbildene som skolens 
bibliotekar har liggende på facebook kunne sende til elever og lærere, hevder Kristian W. Samuelsen.

Er det ikke en privat-
sak hva som legges 
ut på ens egen face-
book-profil, så lenge 
profilen kun er synlig 
for egne venner, un-
drer bibliotekaren på 
Oppegård videregå-
ende skole. 

[ YRKESETIKK-DEBATT ]
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BF-sekretariatet svarer

Rett til fleksitid
SPØRSMÅL:

Jeg har en venninne som jobber et 
annet sted i kommunen (ikke biblio-
teket) og hun sier at de har fleksitid. 
Det ligger også et fleksitidsreglement 
på intranettet til kommunen. Litt rart 
at det er ulike regler som gjelder, 
jeg har fått beskjed om at det ikke 
er fleksitid på biblioteket. Kan det 
være riktig?

SVAR:
I utgangspunktet høres ikke dette 

helt riktig ut. Arbeidsmiljølovens 
§10-2 (3) sier at: ”Arbeidstaker har 
rett til fleksibel arbeidstid dersom 
dette kan gjennomføres uten ve-
sentlig ulempe for virksomheten.” 
Vesentlig ulempe vil i denne sam-
menheng si at det ikke er mulig å 
gjennomføre fleksitid uten at det 
går ut over tjenestene i kommunen. 
Det skal være mulig å ha fleksitid 
selv om en jobber i bibliotek, men 
det må tilrettelegges i en avtale 
fordi vi har åpningstider å ta hen-
syn til. Avtalen kan for eksempel 
inneholde:

a) Arbeidstiden i biblioteket,
 for eksempel: 
 Normalarbeidstiden ved …. 

bibliotek er 7 t.30 min. pr dag 
(matpause inkludert i arbeids-
tida), dvs 37t 30 min pr uke. 

 Arbeidstiden er normalt fra kl 
08.00 til 15.30, enkelte uke-

 dager fra 9.30 – 17, ved 
 kveldsvakt fra kl 11.45 -19.15.  
 Lørdagsvakten varer 

fra kl 9.45-15.15
b) Denne arbeidstiden legges
 til grunn ved beregning av
 tillegg (15-30 min. før/etter
 vakt er vanlig). 
c) Forpliktelse om at den ansatte
 møter for eksempel minimum
 15 minutter før vakt.
d) Hvordan arbeidstiden skal føres 

(timelister, stempling etc).
e) Annet som ikke står i fleksitids-
 reglementet.
f) Henvisning til kommunens 

fleksitidsreglement, som pleier 
å ha regler om hvordan av-
spaseringen skal gjøres og 
avtales, lengden på alminne-
lig arbeidstid, kjernetid osv).

Opparbeiding og bruk av fleksitid 
er basert på at en selv velger å 
jobbe kortere eller lengre dager, 
innenfor de reglene som gjelder. 
Det er viktig å skille dette fra over-
tid, som er pålagt arbeidstid og 
hvor en også kan avspasere timene 
men hvor tillegget skal utbetales. 
Se Bibliotekaren nr 12/2007.

Det er også viktig å være klar 
over at vakt-/arbeidsplaner skal 
drøftes med tillitsvalgte minst 14 
dager før iverksetting, jf. Arbeids-
miljølovens §3.

Konklusjonen blir at arbeids-
miljølovens bestemmelser om 
fleksitid gjelder også i bibliotek, 
fordi arbeidstiden og reglementet 
kan tilpasses. Du/tillitsvalgte bør 
derfor ta opp denne saken på nytt 
og be om et drøftingsmøte. Det 
skal skrives referat fra møtet, og 
blir dere ikke enige så kan saken/
referatet sendes til oss for videre 
oppfølging. Det pleier å ordne seg, 
lykke til!

Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg

Nestlleder i BF

Både Yahoo og Google har gående en 
juridisk konflikt med et titalls model-
ler og andre offentlige personer, som 
for eksempel Maradonna. Spørsmå-
let er om internettselskapene skal 
sensurere søkeresultater som gjelder 
navngitte personer. Helt siden i fjor 
har internett-brukere opplevd å få av-
kortet trefflistene fra Yahoo Argentina 
og Google Argentina, på grunn av en 
midlertidig rettsavgjørelse i landet. 

Google-sensur i Argentina
Hvis en sportsinteressert argentiner gjør et søk på landets fotballhelt 
Diego Maradonna i de nasjonale versjonene av Google og Yahoo, 
blir han skuffet. 

Dommen mot søkemotorene sier at 
de må utelate saksøkernes navn i 
trefflistene. Dommen gjelder ikke go-
ogle.com og yahoo.com, som begge 
er USA-basert. 

Google anker dommen, som de 
mener innebærer sensor. ”Vår hold-
ning har alltid vært at vi ikke skal 
sensurere internett. Hvis du går til 
en aviskiosk og sier til innehaveren at 
han er ansvarlig for å lese hver eneste 

avis og finne artiklene som kan påvirke 
andre mennesker, gir det ingen me-
ning. Vi er aviskiosken”, heter det i 
en uttalelse fra Google Argentina. De 
jobber nå med lovgivere og myndig-
heter i landet for å få en endring på 
de juridiske ansvarsforholdene knyttet 
til internett i landet. 
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Tekst:     Per Inge Østmoen
 Skribent, fotograf og 
 styremedlem i 
 Elektronisk Forpost Norge

“Bibliotekenes rolle i den digitale tidsalder er 
viktigere enn noengang”. Det er lett å være enig 
med Anne Hustad, leder for NBF, som sa dette 
ved åpningen av den bibliotekhistoriske fors-
kningskonferansen i regi av NBF 12.11 2008.

Helge Salvesen, direktør ved Universitets-
biblioteket i Tromsø fortalte om bibliotekenes 
plass i den europeiske kunnskapstradisjonen. 
Mange fag må involveres når bibliotekenes his-
torie skal skrives, og Salvesen nevnte moderne 
mediahistorie i tillegg til de utallige fagfeltenes 
historie som delaktige i denne historien. Hans 
avsluttende hovedpoeng er at over hele verden 
er bibliotekene et fenomen som ikke vil og ikke 
kommer til å dø. Det bygges flere biblioteker 
enn noengang.

Seismograf for dannelse
Forskningsleder på Danmarks bibliotek-

skole, Leif Emerek, foreleste om biblioteket i 
idehistorisk sammenheng. Emerek karakteri-
serte bibliotekene som en “seismograf” for hva 
som skjer på områdene opplysning, dannelse 
og kultur. Folkebibliotekenes historie i Europa 
skriver seg fra midten av 1800-tallet, da de 
første folkebiblioteker ble opprettet her. For-
målet med folkebiblioteket var todelt:

1. “Sivilisering av massene” og mot-
vekt mot negative kulturimpulser.

2. Frigjøringsformålet - målet om å skape  
“det myndige individ”.

Knyttet til dette er ideen om det hele men-
nesket: Borger, statsborger og individ som 
besitter fornuften i et demokrati. Vi ser her at 
forestillingen om demokrati ble knyttet opp mot 
opplysning. Idehistorisk kan det fremheves at 
folkebiblioteket etableres med modernitetens og 
kunnskapsidealenes allmenne gjennomslag.

Et annet aspekt nevnt av Emerek var at 
“nattvekterstaten” gikk over til å bli “sosialsta-
ten”. Som et ledd i dette, ble det i prinsippet 

Bibliotekhistorie, kulturarv 
og digitalisering
Bibliotekene står i et slektskapsforhold til forskere og jour-
nalister, altså kunnskapsformidlerne, og er dermed i en viss 
forstand frikoplet fra politikken, hevdet Ragnar Audunson 
på konferansen om bibliotekhistorie forrige måned. 

tilstrebet en rettferdig fordeling av samfunnets 
kapital av kunnskap og dannelse. Skriftkulturen 
var et kritisk element i disse bestrebelsene.

Noen gjennomgående trekk var:
Avstand i tid og rom ble opphevet når  y
kunnskapen ble spredt og tilgjengelig.
En mental utvikling fra det umiddelbare  y
til det refleksive/reflekterende. Vi fikk 
også begreper som “kunnskaps-
givende lesning” og “oppbyggelig 
lesning”.
Nyhumanismen i W. v. Humboldts ånd  y
var også en viktig impuls.
Den første danskprofessor, Wilhelm  y
Andersen, konstruerer en litterær 
kanon hvis formål er å “skape mennes-
ker”. Litteraturen skulle i følge denne 
lede oppover i nivå, og motvirke det 
flyktige ved å vende borgernes hori-
sont fra det flyktige til det varige.
“I dag beveger folkebiblioteket seg  y
inn i det senmoderne og vil redefinere 
sin rolle og sin berettigelse”, var Leif 
Emereks avslutningskommentar.

Bibliotek og nasjon
Professor i idehistorie ved UiO, Trond Berg 

Eriksen snakket om “Biblioteket i kunnskaps-
historisk, kunnskapspolitisk og nasjonsbyg-
gende perspektiv”.

Ved overgangen fra konge- og fyrstebiblio-
tekene til nasjonalbibliotekene er det historisk 
sett en klar sammenheng mellom bibliotek og 
nasjon. Den nasjonale litteraturen konsoliderer 
det nasjonale språkfellesskapet. I kirkelig kon-
tekst fikk vi en utvikling bort fra det universelle 
til det nasjonale da Bibelen ble oversatt til 
nasjonale språk. I tider der forestillingene og 
ideene om det nasjonale og hva dette innebæ-
rer er i støpeskjeen er slike identitetsgivende 
elementer interessante.

Nasjonens seleksjonsmekanisme
Den norske nasjonen ble langt på vei reist 

som en “bokpyramide”.
Betegnelsen “nasjonalbibliotek” er egentlig 

en “himmelropende anakronisme”, sa Eriksen, 
og fortsatte: “Men nettopp derfor kan nav-
net sette den forandrende nasjon i relieff”. 
Et nasjonalbibliotek har ikke som oppgave 
å drive politikk, men gjør det uvilkårlig. Et 
nasjonalbibliotek representerer en menings-
struktur. Det er nasjonens kunnskapstempel 
som også er sterkt delaktig i å forme vår 
nasjonale identitet. Biblioteket er nasjonens 
hukommelse, men spørsmålet oppstår da om 
hva en “hukommelse” er. Hukommelsen er 
en seleksjonsmekanisme der forglemmelsen 
eller utelatelsen administreres i like høy grad 
som erindringen. For alt er ikke, og kan ikke 
være, like viktig.

Et moderne nasjonalbibliotek er uendelig 
mye mer enn en samling bøker. Et fenomen 
som pliktavleveringsloven og kravet om full-
stendighet i bevaringen av alt som publiseres 
i Norge representerer i seg selv en definisjon 
av det nasjonale: Alt som utgis i Norge skal 
permanent tilgjengeliggjøres.

Informasjonslagring og distribusjon er i dag  y
frigjort fra geografisk lokasjon.
Ideologi er også realiteter. Den nåværende  y
pliktavleveringsloven kom som et resultat av 
forståelsen for at en kulturarv må arbeides 
aktivt med og for.
Kampen mellom distriktene og sentrum er  y
en kamp også mellom det populistiske og 
det akademiske. Plasseringen av den norske 
Nasjonalbiblioteket i Rana kan sies å være 
et poeng til populismen.
Det har blitt sagt at Nasjonalbiblioteket er et  y
fyrtårn for den norske skriftkulturen.
Digitalisering vil ikke kunne løse overflods- y
problematikken, men bare forflytte den til 
en annen arena. Eriksen tok til orde for 
seleksjon, og brukte analogien med en 
boreplattform som ser forskjell på sjøvann 
og olje. En altfor egalitær tilnærming til 
dokumentasjon og bevaring kan føre til 
manglende seleksjon. Det må ligge en 
prioritering et sted.
Bibliotekets misjon er i det hele tatt å ivareta  y
andre behov enn de øyeblikkelige.

[ DIGITALISERING ]
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Forankring og forandring
Professor Ragnar Audunson, HiO snakket 

om “Historisk perspektiv på biblioteket - i utfor-
dringen mellom forankring og forandring”.

En demokratisering av informasjonssam- y
funnet kan være et mål, men dette er i så 
fall en ideologisk målsetning.
Vektlegging av å videreføre bibliotekets  y
verdigrunnlag. Kan vi utvikle og tilpasse, 
men bevare kjernen? Hvordan er denne 
kjernen relevant i forhold til situasjonen 
nå? Hva er denne kjernen?
Folkebibliotekene har en ideologisk og  y
aksiomatisk begrunnelse, og en instru-
mentell begrunnelse om å levere varene 
og formidle kunnskap. Begge disse 
parallelle hovedbegrunnelsene er en del 
av den politiske begrunnelsen, som ut-
krystalliserer seg i politiske målsetninger 
og prioriteringer.

I følge Audunson er bibliotekets kjerne 
helhetsfunksjonen, å se og å forsones med 
helheten. Dette blir mer vesentlig jo mer in-
formasjon som finnes i verden. Han fortsatte 
med å liste opp noen viktige bestanddeler i 
bibliotekenes tradisjon:

Nasjonsbyggerprosjektet y
Industriborgerskapets moderniseringsprosjekt y
De folkelige organisasjonenes, blant annet  y
arbeiderbevegelsens, demokratiserings-
prosjekt.
Fremveksten av utdannelsessamfunnet y
Fremveksten av informasjonssamfunnet y

Dannelsesideal og offentlighet
Det Humboldtske dannelsesidealet er også 

nært forbundet med ideen om en offentlighet. 
Søken etter kunnskap kan ikke begrunnes in-
strumentelt, og oppfyllelsen av disse idealene 
forutsetter fri tilgang til kunnskapens kilder.

Om folkebibliotekene: Det har vært interes-
sant å se hvordan folkebibliotekene vokste 
frem. Tanken om folkebiblioteket har angloa-
merikanske røtter. Den fundamentale begrun-
nelsen for folkebibliotekene var opprinnelig 
formidling av kunnskap og opplysning. I Norge 
var det i en periode slik at man måtte låne fag-
bøker hvis man lånte skjønnlitterære bøker, og 
dette var bestemt med et forholdstall.

Finnes det en egen nordisk folkebibliotek-
modell, som er forskjellig fra andre lands? 
Audunson understreket at de nordiske landene 
ligger helt i topp når det gjelder bevilgninger 
til folkebiblioteker per hode per år. Idealet som 
ligger bak en slik prioritering er like muligheter 
for tilgang til kunnskap.

Et sivilisert informasjonssamfunn
En ny tendens som har kommet inn på 

bibliotekområdet siden 1980 er at kunnskap 
har blitt gjort til en vare, en salgbar artikkel. 

Audunson mente her at bibliotekenes rolle her, 
både praktisk og når bibliotekenes represen-
tanter debatterer og formidler seg til offentlig-
heten, er å forsvare og videreføre prinsippet 
om åpen tilgang til kunnskap. “Bibliotekenes 
begrunnelse og utgangspunkt må være å gjøre 
informasjon og kunnskap offentlig tilgjengelig 
for alle”, var Audunsons konklusjon, og et 
samfunn som virkeliggjør dette idealet er hva 
han kalte “det siviliserte informasjonssamfunn”. 
Audunson antydet også at bibliotekene står i 
et slektskapsforhold til forskere og journalister, 
med andre ord kunnskapsformidlerne, og at 
de dermed i en viss forstand er frikoplet fra 
politikken.

Audunson fikk spørsmål fra salen om i 
hvilken grad bibliotekenes ideologiske og 
etiske fundament er integrert i utdannelsen 
av bibliotekpersonale. Audunson bekreftet at 
dette fundamentet er fremtredende, og vektla 
viktigheten av idealet om å gjøre kunnskapen 
tilgjengelig for alle.

Biblioteket i en ny verden
Dagny Stuedahl, Universitetet i Oslo, snakket 

om “Biblioteket i den nye kommunikasjonsver-
den - i konkurranse med andre kommunika-
sjonstilbydere”.

Stuedahl begynte sitt foredrag med å gi 
noen eksempler på den kommunikasjons-
verdenen vi i dag har: Sosiale medier som 
Facebook, Nettby, Twitter, wikier og blogger. I 
tillegg har vi virtuelle verdener, hvor tilstrebet 
tredimensjonalitet etteraper den virkelige 
verden og hvor aktørene beveger seg som i 
virkeligheten.

Deretter viste hun et slående eksempel med 
den norske statsminister Stoltenbergs nærvær 
på Facebook. Facebook er et stort fenomen. 
I følge en undersøkelse Stuedahl viste til, er 

20% av de i Norge som har internett-tilknytning 
og som er mellom 15-75 år på Facebook 
hver eneste dag og kommuniserer. Stuedahl 
mente også å observere noen gjennomgå-
ende trekk:

De nye interaktive nettsamfunnene er  y
“kulturinstitusjoner uten vegger”.
Kommunikasjons- og informasjonskana- y
lene er overalt
De tilbyr tidligere ukjente typer sosiale  y
rom
De skaper nye forventninger y
Folk inviteres til å delta i produksjonen  y
av innhold
Det har skjedd en forskyvning fra passivt  y
mottak til deltakelse
Med økende kompetanse i bruk av kom- y
munikasjonsteknologi får vi øket bruk 
av nettsamfunn og brukerskapte fora 
på nettet.
Åpne fora hvor alle kan komme betyr  y
inkludering, deling, åpenhet og dialog.
Mer åpenhet og tilgjengelighet vil også  y
bli forventet av det offentlige.

Imidlertid melder det seg også utfordringer:
Hvordan sikre kvalitet på brukerskapt inn-

hold? Noen velger å skille mellom institusjo-
nens innhold og det brukerproduserte, andre 
oppmuntrer til samarbeide mellom fagfolk og 
brukere.

Andre utfordringer er personvern og ånds-
verklov/opphavsrett. Stuedahl mente likevel at 
den største utfordringen ligger i hvordan skape 
og opprettholde engasjement.

Det sentrale i den digitale virkelighet er 
tydeliggjørelse og kommunikasjon. Medier 
handler i denne virkeligheten om interaktivitet.  
En utfordring blir da å kombinere det sosiale 
og det humanistiske.  Bibliotekene har følgende 
gode forutsetninger:

Per Inge Østmoen har vært på bibliotekhistorisk forskningskonferanse, og trekker linjene videre. Han  
er styremedlem i Elektronisk Forpost Norge. (Foto: EFN)
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Nærhet til brukerne y
Nærhet til innholdet y
En lang og god tradisjon for kunnskaps- y
samling og -formidling.

En historie om frivillig innsats
Magne Njåstad, NTNU presenterte en 

spesiell historie, nemlig historien om “Det 
Kongelige Norske Videnskabers Selskabs 
bibliotekshistorie i et lærdomshistorisk per-
spektiv”.

Kjernen i dette Selskabets virksomhet 
var de tre grunnleggerne, som stiftet det 

Tekst:     Per Inge Østmoen

Et brytningspunkt mellom kulturarv og digi-
talisering ble tatt opp i et foredrag på ABM-
utviklings kulturarv-konferanse 17. november 
i år, da Clifford Lynch, Executive Director for 
Coalition for Networked Information, snakket 
om “Futures for the book in a world of digital 
culture”. Allerede overskriften - “futures” - 
impliserer flere mulige fremtidsscenarier, og 
understreker at det handler om menneskelige 
valg når dette skal avgjøres.

Han startet med å beskrive e-bøkenes 
sterke sider, og fremhevet muligheten for 
redigering og oppdatering av eksisterende 
materiale. Dette er selvfølgelig umulig i en 
bok trykket på papir. På den annen side er 
det vanskeligere å vite om innholdet har blitt 
endret.

DRM-regimet
Kjernen i Lynch’s foredrag var den rolle 

DRM (Digital Rights Management/Digitale 
Restriksjonsmekanismer (også kjent som Dine 
Rettigheter Minker) er tiltenkt fra mange inn-
holdsleverandørers side i e-bokens fremtid. 
Lynch konstaterte at DRM, i form av avspil-
lings- eller kopisperrer, har vært en eneste 
stor fiasko når det gjelder musikk.

Imidlertid later det til at utgivere av e-bøker 
til tross for erfaringer som entydig forteller at 
DRM er både nytteløst og verdiløst, likevel har 
ambisjoner om å introdusere eller beholde 
dem i e-bøkene.

Lynch problematiserte i løpet av sitt fore-
drag DRM-regimet, og fikk frem hva markedet 
og fremtidens bok-konsumenter er nødt til å 
forholde seg til og ta stilling til. For det er 
de som faktisk leser bøkene som sitter med 
nøkkelen til hvilke rettigheter over innhold vi 
skal ha i samfunnet, og som avgjør om digitale 
bøker skal låses inn med tekniske og juridiske 

E-boka og kulturarven
restriksjoner eller om informasjonen skal være 
tilgjengelig uten sperrer.

Brukerne må stille krav
Jeg vil fremheve at vi som lever i et samfunn 

som skal videreføre den litterære og kunn-
skapsmessige arv i boken må stille krav, og 
ikke blindt akseptere innholdsleverandørers 
ambisjoner og tilbøyeligheter. Vi kan sette 
opp en liste med krav eller brukerrettigheter 
som skal være tilstede og som er nødvendige 
både i et borgerrettighets- og i et kulturarv-
perspektiv, slik dette kommer til uttrykk i 
f.eks. EFN-dokumentet “Viktige brukerkrav 
til digitalt materiale”[1].

Når disse kravene eller rettighetene ikke er 
oppfylt har den elektroniske boken blitt øde-
lagt av digital “rettighets”-”beskyttelse” (som 
ikke er noen av delene). I så fall er det avgjø-
rende at bruker- og kulturarv-institusjonene, 
forbrukerne og markedet klarer å mobilisere 
politisk for å kreve restriksjonene opphevet. 
Slike restriksjoner er jo uforenlige med pre-
misset om at elektroniske bøker bør og skal gi 
minst like gode muligheter til personlig bruk, 
tilgang og bevaring som de “gammeldagse” 
papirbøkene. Og dette er et premiss som må 
legges til grunn dersom målet er at e-boken 
skal representere en positiv nyvinning og en 
tilvekst til kulturen.

Bibliotekenes rolle
Når det gjelder bibliotekenes situasjon i 

dette bildet, foreligger flere utfordringer:
Skal bibliotek lisensiere e-bøker, skal de 

gjøre det ut fra estimater av hvor mange 
som leser bøkene i løpet av ett år eller en 
annen gitt tidsperiode? Eller skal lisensen 
ta utgangspunkt i hvor mange potensielle 
lesere som befinner seg innenfor bibliotekets 
dekningsområde?

Dersom utgiverne av e-bøker ønsker at de 

elektroniske bokfilene skal låses til bestemte 
e-boklesere skaper dette store vanskeligheter 
fordi man da kan risikere at hele boksamlinger 
med ett blir utradert i det øyeblikk e-bokle-
seren forsvinner fra markedet eller av andre 
grunner blir utilgjengelig eller ubrukbar.

I tillegg vil lånerne og leserne av bøkene 
da konfronteres med en hindring mot normal 
bruk av boken. Og den normale bruken uten 
spesielle restriksjoner har hele tiden vært 
den selvfølgelige regelen og normen for 
papirbøker. Lånerne har kunnet nyte bokens 
standardformat uten behov for tilleggsutstyr 
(evt. unntatt briller).

Bibliotekenes tradisjon og verdigrunnlag 
er og har vært å gi offentligheten tilgang til 
både skjønnlitteratur og faglitteratur, og gratis 
eller for en så rimelig penge som mulig. Vi 
kan tenke oss at utgivere av e-bøker kan ha 
målsetninger som strider imot dette, og da 
er det viktig at bibliotekene er sitt ansvar 
bevisst, og fokuserer på hva som er deres 
samfunnsmessige oppgave.

Felleslisenser
Rent praktisk synes den beste veien å gå 

for å forene bibliotekenes ansvar for å tilgjen-
geliggjøre kunnskap og kultur med utgivernes 
inntjeningsbehov å satse på omfattende 
felleslisenser, slik vi kjenner fra tradisjonelle 
lisenser via rettighetsforvaltningsorganisa-
sjoner som Kopinor, TONO m.fl. Samt frikjøp 
av verk og innhold, som så kan utstyres med 
fribrukslisenser.

På denne måten kan bibliotekene videreføre 
sine verdier og formål om bevaring, tilgjengelig-
gjøring og formidling, basert på rettigheter og 
friheter. Dette må kunne sies å være en nødven-
dighet for å videreføre og oppfylle bibliotekenes 
historiske formål i nåtid og fremtid. 

[1]  Viktige brukerkrav til digitalt materiale 
      http://efn.no/digitaltmateriale-kravliste.html

i Trondheim i 1760 (da under navnet Det 
Trondhiemske Selskab) av Johan Ernst Gun-
nerus, Gerhard Schøning og Peter Frederik 
Suhm. Det dreide seg i realiteten, tross 
navnet, om en privat institusjon med et privat 
bibliotek grunnlagt av tre ildsjeler. Gjennom 
store deler av 1800-tallet støttet Selskabet 
mange gode forskere, også de som befant 
seg i utkanten av det etablerte kunnskaps-
samfunnet. Eksempler her var Ivar Aasen og 
Nils Henrik Abel. Det interessante, sett i lys 
av at det som sagt var et privat forskningsbi-
bliotek opprettet på rent privat initiativ, var at 

helt i begynnelsen startet Selskabet opp med 
noen få hundre bøker. I 1782 disponerte de så 
mange som 12 000 bind. Denne økningen av 
litteraturtilfanget var oppnådd blant annet ved 
at medlemskap i Selskabet utløste en plikt til 
å gi et antall bøker til samlingen. Eksemplet 
illustrerer et annet aspekt ved bibliotekenes 
historie, og viser hvordan en stor innsats fra et 
lite antall personer kan få stor betydning.

Her kan man jo trekke paralleller til pro-
sjekter av idag som Project Runeberg og 
selvfølgelig Open Access-bevegelsen. 
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8 av 10 nordmenn mener vi ikke bør ha særalders-
grenser i arbeidslivet. I dag har yrker som politi, 
brannmenn og flygere langt lavere pensjonsalder enn 
andre. Folk mener aldersgrensen heller bør baseres på 
individuell testing av helse og arbeidsevne, ikke alder. 
I tillegg mener 5 av 10 at det ikke burde være noen 
øvre aldersgrense i arbeidslivet i det hele tatt. I dag 
er aldersgrensen 70 år. Det viser tall fra Seniorpolitisk 
barometer 2008.

- Jeg synes det er svært gledelig at folk ser at det ikke 
er alder som er avgjørende for om du gjør en god jobb 
eller ikke. Undersøkelsen viser at seniorene de siste 
årene har fått en sterkere posisjon i arbeidslivet, og at 
det ikke er noen automatikk i at du skal slutte å jobbe 
bare fordi du passerer en aldersgrense. Kan du utføre 
arbeidsoppgavene dine og trives med å gå på jobben 
bør ikke alderen i seg selv være et hinder, sier direktør 
Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk.

Årets ”Seniorpolitisk barometer” som er en spørre-
undersøkelse gjennomført blant et landsrepresentativt 
utvalg av norske arbeidstakere, viser at 78 prosent av 
den yrkesaktive delen av befolkningen mener at vi ikke 
bør ha særaldersgrense. I tillegg mener 50 prosent at 
vi ikke bør ha en øvre aldersgrense i arbeidslivet. Dette 
er en økning på 14 prosent fra mai 2004 da spørsmålet 
ble stilt første gang.

Folks syn på at det er galt med særaldersgrenser og 
med en øvre absolutt aldergrense i arbeidslivet, følges 
også opp av de eldre arbeidstakerne i praksis. To av 
tre arbeidstakere over 60 år sier i årets undersøkelse 
at de kan tenke seg å fortsette i jobb etter at de får 
rett til pensjon. 

- Jeg synes det er interessant at 5 av 10 mener at det 
ikke burde være en øvre aldersgrense i det hele tatt. Det 
kan tyde på at vi er i ferd med å få et klimaskifte i synet 
på alder og lønnet arbeid. Dette må ha sammenheng 
med at levealderen har økt med 15-20 år i løpet av det 
siste hundreåret, mens den øvre aldersgrensen på 70 
år har stått fast. I dag forventer mange at de vil være 
i stand til å arbeide etter at de har fylt 70 år. De bør 
selvsagt få anledning til å gjøre det, sier Per Østvold, 
leder av Transportarbeiderforbundet i LO.

Østvold mener at vi må ta godt vare på de mange sli-
terne som trenger tidligpensjon, samtidig som vi trenger 
et arbeidsliv og et regelverk som legger forholdene til 
rette for de med god helse. Ett eksempel er bussjåfører 
som i dag blir tvunget til å pensjonere seg når de pas-
serer 70 år. Nå åpner Samferdselsdepartementet for at 
denne aldersgrensen skal heves. Østvold mener dette 
er en naturlig og riktig utvikling. 

Seniorpolitisk barometer 2008:

Vil fjerne 
aldersgrenser 
i arbeidslivet 
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Terrenget som folkebiblioteket opererer 
i forandrer seg. Sentrale utviklingstrekk 
er ny informasjonsteknologi og større 
etnisk hetereogenitet i det norske 
samfunnet. Det betyr ikke i seg selv at 
dagens bibliotekmodell ikke kan takle 
den nye virkeligheten. Samtidig er noen 
endringer mer dyptgående enn andre. 

Sosial arena
Innenfor forskningsprosjektet ”PLACE: 

Public Libraries – Arenas for Citizenship” 
med deltagere fra Høgskolen i Oslo, 
Universitetet i Tromsø og Arkitekthøg-
skolen i Oslo, er vi opptatt av folkebi-
bliotekenes plass som fysiske steder og 
sosiale arenaer i de samfunnsmessige 
endringsprosessene. Vi undersøker 
om og hvordan biblioteket kan spille en 
viktig rolle som møtested i bydeler og 
lokalsamfunn (Audunson, 2005).

Det står oppsiktsvekkende bra til
Tilgang til informasjonsteknologi 

gjør det mulig for de fleste potensielle 
bibliotekbrukere og allerede etablerte 
brukere å få dekket det meste av 
sine informasjonsbehov uten hverken 
å oppsøke et folkebibliotek eller fol-
kebibliotekets tilbud på nett. Bøker 
finnes som kjent også i bokhandler 
og i stadig større grad i digital form. 
Læringsarenaer og sosiale rom finner 
en også på nettet. Denne utviklingen 
er ubestridelig. Men i motsetning til 
det skremmebildet som tegnes av 
biblioteket som et utdøende fenomen, 
går ikke bibliotekbruken ned i vesent-
lig grad hverken når det gjelder utlån 
eller besøk. Tatt i betraktning kuttene i 
filialer, bokbusser og medieutgifter per 
innbygger siden midt på 1990-tallet, 
er det oppsiktsvekkende at det står så 

Folkebiblioteket 
framover

bra til. Utlån og besøk holder seg stort 
sett stabilt også internasjonalt (se f. eks. 
Huysmans & Hillebrink, 2008). I USA 
gikk utlån per innbygger i 2005 opp til 
7,3 (Institute for Education Statistics & 
National Center for Education Statistics, 
2007). Det er derfor stabiliteten i folke-
bibliotekenes utvikling framfor de store 
endringene som trenger forklaring. 

Å beholde storbrukerne
Selv som markedsaktører er mennes-

kers handlingsmønster preget av regu-
laritet. Få bytter kraftleverandør, enda 
færre bytter bank, og mange har dårlige 
erfaringer med å bytte bredbåndsleve-
randør. Dersom vi ser på hvem som er 
storbrukere av bibliotek så er det barn og 
kvinner i alle aldersgrupper (SSB, 2006). 
Kvinner låner mer av de fleste typer ma-
teriale enn menn, har langt oftere kontakt 
med bibliotekpersonalet og får oftere an-
befalinger om bøker. Storbrukerne tjener 
sånn midt i laget. Det er avgjørende for 
folkebibliotekets framtid i dagens drakt at 
disse storbrukerne ikke skifter leverandør 
av lesestoff. Med nye omsetningskanaler 
og nye dokumenttyper er leverandørbytte 
en klar mulighet. Et utviklingstrekk som 
tyder på det motsatte er de amerikanske 
bokhandlenes renessanse som kafeer 
og steder for opplevelser og lesing som 
er åpne til sen kveld. På dette området 
skulle folkebibliotekene absolutt kunne 
konkurrere.

Universelle forpliktelser
Folkebibliotekene er imidlertid ikke 

private bedrifter. I tillegg til å ivareta de 
allerede eksisterende storbrukerne er fol-
kebiblioteket et universelt tilbud, et tilbud 
til hele befolkningen. Det er derfor viktig å 
trekke underrepresenterte grupper blant 

Har du sendt inn forhandlingsprotokollen?
Er du tillitsvalgt og har gjennomført 
en lokal forhandling på arbeidsplas-
sen din? Har du husket å sende 
forhandlingsprotokollen inn til BFs 
sekretariat? Monica, Hanne, Thor 

Bjarne og Eva setter stor pris på å få 
dem inn. De utgjør kunnskapsgrunn-
laget for BFs arbeid med å jobbe godt 
med lønnsspørsmål i kommende 
oppgjør. 

Så derfor: Send inn protokollen fra 
dine forhandlinger i dag! 
Fax:    22 17 04 96. 
Epost: bf@bibforb.no. 
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bibliotekbrukere til biblioteket. Tall fra den 
nylig gjennomførte undersøkelsen av bru-
keratferd i storbybibliotek tyder på at inn-
vandrerkvinner er i klart mindretall blant 
brukerne i forhold til befolkningsandelen, 
og utgjør bare vel halvparten av andelen 
innvandrermenn (ABM-utvikling, 2008). 
Innvandrere bruker biblioteket både som 
en innfallsport til det norske samfunnet 
og som kontaktpunkt med egen kultur. 
Biblioteket kan her gjøre en forskjell. 
Likevel er det ikke slik at biblioteket har 
oppfylt sin universelle forpliktelse dersom 
det skulle vise seg at de fleste grupper 
er reprensentert i kvantitativ forstand. 
Hovedpoenget må være at brukerne får 
et tilbud som står i forhold til deres behov. 
Gjennom tilbud innrettet mot for eksempel 
innvandrergrupper, grupper som gjennom 
sin situasjon har fått de fleste røtter revet 
over, bidrar folkebibliotekene sannsynlig-
vis til å skape sosial kapital forstått som 
generell tillit, tillit til folk flest. Levende 
lokalsamfunn og økonomisk vekst er to 
av mange positive effekter av høy sosial 
kapital i samfunnet.  

Sosial kapital
Vi har innenfor PLACE-prosjektet blant 

annet studert hvordan folkebibliotekene 
kan bidra til å skape sosial kapital (Vår-
heim, 2007a, 2007b), undersøkt om fol-
kebibliotekene faktisk bidrar (Audunson, 
Vårheim, Aabø, & Holm, 2007; Vårheim, 
Audunson, & Aabø, 2008; Vårheim, 
Steinmo, & Ide, 2008), og sett på biblio-
tekaktiviteter som synes å være effektive 
i tillitsbygging. 

I amerikansk sammenheng har det 
vært en utfordring å få enkelte innvan-
drergrupper, spesielt fra Latin-Amerika 
som generelt har liten tillit til offentlige 
myndigheter og hvor folkebibliotek som 
er åpne for alle ikke er et innarbeidet 
konsept, til å komme til biblioteket. Spred-
ning av informasjonsmateriell på skoler, 
som barna bringer hjem, og oppsøkende 
virksomhet om bibliotekenes tilbud, er 
eksempler. Tilbudene er enkle og rett 
på sak som engelskkurs, datakurs og 
grunnleggende samfunnskunnskap. 
Deltagere kan være meksikanske kvin-
ner som har vært i USA i flere år uten å 
beherske engelsk i særlig grad og som 
har falt fra i annen opplæring. I bibliote-
kenes opplegg kan deltagerne komme 
når de kan, de får individuell oppfølging 
og det er parallelle aktiviteter for barna. 
Dette kan være mødre med flere barn 
og flere jobber. 

Opparbeidet tillit
I første omgang regnes det som en stor 

seier bare å få disse kvinnene på bibliote-
ket.  Mye tillit er da allerede skapt. I andre 
omgang skapes tillit gjennom kontakt med 
andre kursdeltagere og bibliotekarer. Tillit 
til andre lånere oppstår ut fra det reson-
nementet at dette er mennesker som er 
ute i samme ærend som de selv: å bedre 
kunne klare seg i det amerikanske samfun-
net og få en bedre jobb. Ifølge forskning 
på sosial kapital bidrar opparbeidet tillit 
til universelle, upartiske institusjoner, 
som biblioteket er et eksempel på, til å 
skape generalisert tillit og sosial kapital. 
Norske folkebibliotek skaper sannsynligvis 
allerede sosial kapital, men kanskje mer 
kan gjøres og at bibliotekene dermed 
står bedre rustet til å møte de nærmeste 
årene.   
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[ BIBLIOTEKFORSKNING ]
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Tekst:  Liv Gjestrum
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

I september-nummeret av Bibliote-
karen satte vi søkelyset på hva slags 
kompetanse bibliotekene trenger og 

Over og ut for 2+1

hvilke erfaringer bibliotekene har med 
kandidater som har sin bachelorgrad 
etter 2+1-modellen (dvs to år med 
bibliotekfaglige studier og et år med 
et annet fag fra høgskole eller uni-
versitet). 

Responsen fra feltet har uteblitt, men 
utdanningen har selv i lang tid sett at det 
er vanskelig både å skulle gi studentene 
en solid bibliotek- og informasjonsfaglig 

Bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsfag etter 
2+1-modellen opphører nå ved avdeling JBI

kompetanse og forberede dem på yrkes-
livet i løpet av to år. 

Avdelingsstyret ved Avd. JBI beslut-
tet på sitt november-møte å avvikle 
bachelorgraden i bibliotek- og infor-
masjonsfag etter 2+1-modellen. Det 
betyr at tredje året i bibliotekstudiet 
ikke lenger kan erstattes med et annet 
fag fra universitet eller høgskole. Ord-
ningen vil gjelde for kullene som tas 
opp fom studieåret 2009/2010.

Det vil imidlertid fortsatt være mulig 
å få en bachelorgrad med to års biblio-
tekstudier og et år med et annet fag. 
Den blir da i Kultur og samfunn som 
er en mer generell grad.

Opptaksgrunnlaget til vårt master-
studium vil fortsatt være bachelor-
grad i bibliotek- og informasjonsfag 
eller tilsvarende. Bachelorgraden i 
bibliotek- og informasjonsfag med 
tilstrekkelig godt karaktergrunnlag 
(2,7/C eller bedre i gjennomsnitt) gjør 
søkerne automatisk kvalifiserte for 
opptak. Kandidater med bachelorgrad 
i Kultur og samfunn vil komme i kate-
gorien ”tilsvarende”, og vil bli vurdert 
på individuelt grunnlag. 

Den amerikanske forfatterforeningen, 
forleggerforeningen og Google har 
blitt enige. Alle bøker blir tilgjengelige 
på nett! Men dette gjelder bare USA. 

Google meldte 28. oktober at de har 
inngått et forlik med forfatterne og for-
leggerne i USA, som løser de juridiske 
spørsmålene knyttet til Google Book 
Search. Prosjektet, som digitaliserer 
millioner av bøker og gjør dem søkbare 
over internett, ble kritisert for å bryte 
opphavsretten. Google ble saksøkt av 
forfatterforeningen Authors Guild og 
av forleggerforeningen Association of 
American Publishers i USA. Forliket 
som nå er kommet i stand, gjør at 
organisasjonene trekker sine søksmål. 
Google betaler til sammen 125 millio-
ner dollar. Disse skal gå til å etablere et 
eget register for opphavsrett til bøker, 
«Book Rights Registry», kompensere 
forfattere og forlag i samsvar med 
innleverte krav, og til å dekke opp-

Tidenes bokavtale for Google i USA
havsrettshavernes saksomkostninger. 
Og forliket gjelder bare USA.

Ifølge Google kan forliket oppsum-
meres i følgende punkter:

Mange millioner titler blir igjen til- y
gjengelig selv om de har gått ut av 
produksjon
Det opprettes et nytt elektronisk  y
marked for bøker under opphavs-
rett
Det opprettes en abonnementsord- y
ning som gir høgskoler, universiteter 
og andre organisasjoner tilgang til 
samlingene til USAs mest omfat-
tende bibliotek
Alle amerikanske bibliotek kan gi  y
alle brukere fri og full tilgang til alle 
skannede bøker, fra angitte arbeids-
stasjoner i bibliotekene
Forfattere og forlag får en ordning  y
som sikrer dem kompensasjon og 
kontroll over tilgangen til deres 
bøker. Registeret «Book Rights Re-

gistry» skal drives uavhengig og på 
ideelt grunnlag, og opphavsrettsha-
verne står fritt til å velge hvilke verk 
som skal omfattes av ordningen.
Google mener de har gjort tidenes 

bokavtale, og etablert en ordning som 
innleder en ny epoke for tilgang til og 
bruk av bøker.

Informasjonssjef Bjarne Buset i Gyl-
dendal sier til digi.no at en tilsvarende 
avtale ville vært interessant for norske 
forhold. – Hvis forliket i USA er et tegn 
på at de er i ferd med å finne måter å 
samhandle på i samsvar med opphavs-
retten, er det veldig positivt, under-
streker Buset. – Google-prosjektet er 
vakkert i våre øyne, og vi tror at norske 
forfattere og forlag kan tjene på å få 
til noe slikt i Norge. Utfordringen vår i 
forhold til Google er å komme i dialog, 
og få aksept for at norsk rettspraksis 
skal legges til grunn for et tilsvarende 
prosjekt i Norge. 
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Innledning

Innenfor rammene av prinsippro-
grammet foreslås det at YS særlig 
fokuserer på følgende 3 områder i 
2009. Satsingsområdene er i tråd med 
de målene YS har satt seg i prinsip-
programmet. De aktuelle områdene 
som foreslås er:

Pensjonsreformen y
Kompetanse- og utdanningspolitikk y
Klima- og miljøpolitikk y

Pensjon foreslås videreført som 
hovedsatsingsområde også i 2009. 
Bakgrunnen for dette er blant annet 
utsettelsen av pensjonsreformen fra 
2010 til 2011. Det er i tillegg nedsatt 
flere offentlige utvalg innenfor pensjon, 
hvor YS har egne representanter. 

Kompetanse- og utdanningspolitikk 
anbefales som nytt hovedsatsings-
område for 2009. Mer utfyllende 
begrunnelse for valget følger i det 
nedenstående. 

Klima- og miljøpolitikk ønskes 
videreført fra 2008 og inn i 2009. 
2009 blir et viktig år for klima- og 
miljø, særlig med henblikk på FNs 
klimakonferanse i København, der det 
skal forhandles om en ny internasjonal 
klimaavtale, som etterfølger til Kyoto-
protokollen. 

Når det gjelder hovedsatsingsområ-
det i 2008 internasjonalt arbeid, fort-
settes dette arbeidet som en ordinær 
del av den daglige YS virksomheten

Satsingsområdene forutsettes im-
plementert i YS forbundenes strategier 
og aktiviteter, for at YS skal kunne 
opptre med tyngde og oppnå best 
mulig resultater. 

Hovedsatsingsområder 
for YS i 2009

1. Pensjonsreformen som 
    hovedsatsingsområde

Målsetting: Videreutvikle gode 
lønns- og arbeidsvilkår for medlem-
mene

Vi viser i denne sammenheng til YS` 
prinsipprogram pkt 5. om et arbeidsliv 
for alle: 

”YS vil arbeide for at virksomhetene 
skal føre en aktiv livsfasepolitikk som 
legger til rette for at den enkelte kan 
fortsette en yrkesaktiv karriere lengst 
mulig. Samtidig må det være mulig-
het for en verdig avgang for dem som 
trenger det. ”

Pensjonsreformen ble påbegynt i 2001 
og gjennomføringen er nå vedtatt utsatt til 
2011. Det betyr at arbeidet vil ha pågått i 
et tiår når reformen omsider er på plass. 
YS har hele tiden hatt pensjonsreformen 
som prioritert område og den vil fortsatt 
være det inntil reformen er endelig gjen-
nomført.

Hovedtrekkene i en ny alderspensjon i 
folketrygden, ny uføretrygd og privat AFP 
med overgangsordninger er nå på plass. 
Fremdeles gjenstår imidlertid mye. 

Et viktig tema fremover vil være AFP, 
tjenestepensjon og særaldersgrenser i 
offentlig sektor, hvor det er nedsatt et 
eget offentlig utvalg til utredning av dette. 
YS har to representanter med i utvalget, 
en hver for henholdsvis YS Stat og YS 
Kommune.

I det videre arbeidet blir det viktig å 
sikre de opparbeidede rettighetene til 
ansatte i offentlig sektor, og å få til gode 
løsninger for ansatte som har behov for 
særaldersgrense, og som av forskjellige 
grunner ikke kan stå lenge i jobb.

Andre sentrale temaer er tilpasning av 

tjenestepensjon og særaldersgrenser i 
privat sektor. 

YS deltar også i et regjeringsoppnevnt 
utvalg som utreder ”brede pensjonsord-
ninger”, det vil si en annen måte å orga-
nisere tjenestepensjonene i privat sektor. 
Utvalget skal vurdere tjenestepensjons-
systemene både ut fra arbeidstakernes 
og bedriftenes ståsted, og det er derfor 
viktig at arbeidstakerorganisasjonene 
og YS er med på utredningen. Utvalget 
skal blant annet vurdere tiltak i det nor-
ske tjenestepensjonssystemet som kan 
bedre innflytelsen over ordningen fra 
arbeidslivets parter, gjøre det enklere for 
arbeidstakere å skifte jobb eller stilling 
uten og tape pensjon, og tiltak som kan 
redusere kostnadene i tjenestepensjons-
systemet.

I tillegg gjenstår mange viktige detaljer 
i både folketrygden, uførepensjon og AFP. 
Blant annet gjelder dette spørsmålet om 
hvorvidt ansatte som tar ut AFP etter 
gammel ordning kan arbeide ved siden 
av å heve pensjon.

YS forbundene involveres i pensjonsar-
beidet blant annet gjennom sektorrepre-
sentasjon i YS` interne pensjonsgruppe.

2. Kompetanse – og ut-
    danningspolitikk som 
    hovedsatsingsområde

Målsetting: Opprettholde høy sys-
selsetting og verdiskaping i det 
norske samfunnet

Kompetanse er det viktigste grunnlag 
for verdiskaping og utvikling av velferds-
samfunnet. Dersom velferden i samfunnet 
skal sikres, må vi ha et utdanningssystem 
av høy kvalitet, slik at norske arbeidstakere 
kan konkurrere i et internasjonalt marked. 

Hovedorganisasjonen som BF er med i har nettopp ved-
tatt sine viktigste satsingsområder for det kommende 
året. Og det er kanskje punkt 2 som fanger størst inter-
esse blant våre medlemmer.

[ HOVEDORGANISASJONEN VÅR ]
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Utdanningspolitikk er et samfunnsan-
svar. YS som hovedorganisasjon har en 
svært viktig rolle, når det gjelder å sikre 
at utdanning på alle nivåer svarer til kra-
vene i arbeidslivet. Dette er avgjørende 
for utviklingen av arbeidslivet, noe som 
understreker behovet for finansiering av 
EVU-reformen og gjennomslag for prinsip-
pet om livslang læring. 

For tiden er det et sterkt behov for å 
styrke yrkesfagopplæringen, da vi ser at 
søknaden til mange yrkesfagutdanninger 
faller alarmerende, samtidig som at fra-
fallsprosenten er veldig høy. YS har mange 
medlemmer med en høyere utdannings-
bakgrunn som også skal ivaretas. 

Regjeringen oppnevnte 24. mai 2006 
Stjernø-utvalget for å utrede den videre 
utviklingen innenfor høyere utdanning. 
Med et tidsperspektiv på 10-20 år ble 
utvalget bedt om å foreslå tiltak for å sikre 
at strukturen av universiteter og høyskoler 
bidrar til å møte samfunnets behov og 
sikrer en god ressursutnyttelse. Utvalget 
avga sin innstilling (NOU 2008:3) til Kunn-
skapsdepartmentet den 22. januar 2008. 
Det er behov for at YS fortsatt engasjerer 
seg i oppfølgingen av kvalitetsreformen 
og konklusjonene fra Stjernø-utvalget. 
Kunnskapsdepartementet har dessuten 
bebudet en forskningsmelding.

Utdanningspolitikk har også utviklet 
seg til å bli et av de fremste internasjo-
nale politikkområdene. Lisboa strategien 
anser utdanning og forskning som et av 
de viktigste virkemidlene for å realisere 
målet om å gjøre EU til verdens mest 
konkurransedyktige og kunnskapsbaserte 
økonomi innen 2010.

Cedefop (European Centre for the 
Development of Vocational Training) har 
gjennomført en analyse av framtidige 
kompetansebehov i Europa. Prosjektle-
der Tormod Skjerve besøkte YS den 11. 
september 2008, hvor han presenterte 
deler av analysen.  

OECD har også besøkt Norge for å se på 
hvordan den videregående opplæring

gjennomføres. Denne rapporten skal 
være ferdig i desember 2008.

Karlsen utvalgets innstilling som om-
handler fag- og yrkesopplæringen i Norge 
ble levert i 2008. 

På denne bakgrunnen vil det være riktig 
av YS å ha et særskilt fokus på utdanning 
og kompetanse det kommende året. Ytter-
ligere argumenter for en slik satsing er:

Samfunnet blir stadig mer avhengig av 
godt kvalifiserte arbeidstakere med riktig 

kompetanse (omfatter også etterutdan-
ning).

Utdanning er viktig for den enkeltes mu-
lighet til selvrealisering og for samfunnets 
behov om å løse stadig mer komplekse 
oppgaver.

Relasjonen mellom utdanning og ar-
beidsmarkedet blir stadig tettere, både 
fordi utdanning er en forberedelse til ar-
beidslivet, og fordi en stor del av utdannin-
gen foregår i tilknytning til arbeidslivet.

Globalisering og økt tilføring av arbeids-
kraft over landegrensene, styrker krav til 
faglig utvikling og fornyelse. Norsk utdan-
ning må være på høyde med internasjo-
nale kompetansekrav, samtidig som vi må 
kvalitetssikre tilførselen av internasjonal 
arbeidskraft i Norge.

Som en konsekvens av økt fokus på 
klima vil vi få flere grønne jobber som 
fører til endringer i arbeidslivet og nye 
arbeidsoppgaver, med tilhørende krav til 
kompetanse.

Hvordan kan YS og forbundene ar-
beide med utdanningspolitikk?

Det er flere måter å markere at YS setter 
fokus på utdanning og kompetanse. Det 
vil være naturlig å se på både interne tiltak 
og eksterne påvirkningsmuligheter. 

Det foreslås en utvidet ressursgruppe 
på området. Det eksisterer en res-
sursgruppe på temaet utdanning i dag, 
men denne bør vurderes utvidet med 
utdanning som hovedsatsingsområde. 
Dokumentet her er overordnet i forhold 
til hvilke temaer som er anbefalte hoved-
satsingsområder. Vi ser for oss at det 
utarbeides en egen strategi og hand-
lingsplan for YS og forbundene, hvor de 
viktigste områdene for  engasjementet på 
utdanning defineres og prioriteres. Det vil 
være naturlig å involvere ressursgruppen 
i dette arbeidet.

3.  Klima- og miljø-
     politikk som hoved-
     satsingsområde

Målsetting: Ha et samfunn foran-
kret i kulturelle, menneskelige og 
miljømessige    verdier som sikrer 
fremtidige generasjoner

Klima-, miljø- og bærekraftig utvikling 
topper fortsatt de fleste agendaer i 
dagens samfunnsdebatt. Det er i 2008 
gjort mye fra YS sin side for å øke kom-

petansen og høyne bevisstheten rundt 
klima- og miljø i egen organisasjon, 
både i et makro- (overordnet politikk) 
og et mikroperspektiv (arbeidsplass og 
individ). YS sekretariatet og et stort antall 
YS forbund arbeider intenst for at egen 
organisasjon skal bli Miljøfyrtårnsertifi-
sert ved utgangen av 2008. 

YS konferansen 2008 satte temaet 
grundig på dagsordenen. Klima- og miljø 
beslutninger synes klart å innvirke på 
hvordan næringslivet og samfunnet vil 
organisere seg og utøve sin virksomhet. 
Dette vil i neste omgang ha betydning 
for arbeidsplassene og arbeidsproses-
sene, arbeidstakernes helse m.v.

Det er utarbeidet en egen klima- og 
miljøpolitisk strategi for YS, hvor de vik-
tigste områdene for vårt engasjement 
er definert. Den politiske strategien over 
hva YS vil er svært konkret innenfor alle 
nivåer; globalt, nasjonalt, i lokalsamfun-
net på arbeidsplassen  og internt hos 
oss selv. 

Det ble i 2008 oppnevnt egen res-
sursgruppe på området med represen-
tanter fra sektorene. Ressursgruppen 
bærekraftig utvikling skal jobbe for YS 
sitt mål om et samfunn forankret i kul-
turelle, menneskelige og miljømessige 
verdier, der økonomisk vekst og utvikling 
er i balanse med naturens tåleevne og 
fremtidige generasjoners livsstandard. 
Ressursgruppen skal fremme forslag til 
miljøbevisste aktiviteter og klimatiltak 
overfor YS, sektorene og forbundene.

En ytterligere konkretisering av YS` 
prioriteringer og aktiviteter er fremmet 
i egen handlingsplan for bærekraftig 
utvikling i 2008 og 2009. 

En ser behovet for å ha noe mer kon-
tinuitet på dette hovedsatsingsområdet, 
slik at YS kan få enda større uttelling for 
den innsatsen som allerede er gjort. Med 
et fortsatt trykk på dette området, vil YS 
raskere å kunne nå sine mange målset-
tinger innenfor bærekraftig utvikling. 

FNs klimakonferanse i København 
2009, der det skal forhandles om en 
ny internasjonal klimaavtale som etter-
følger til Kyoto-protokollen, anses som 
en viktig milepæl i klima- og miljøsam-
menheng. 

Utfyllende dokumenter: 
YS`klima og miljøstrategi y
YS` handlingsplan for bærekraftig utvik- y
ling i 2008 og 2009  

[ HOVEDORGANISASJONEN VÅR ]
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Traust trysling
En mann og en hund kommer inn på et bibliotek i 
Oppland. Det er vanligvis ikke tillatt med hunder, men 
det er lite folk og hunden ser snill ut. Da biblioteket 
en liten stund seinere får besøk av en skoleklasse 
fra barneskolen, går bibliotekaren bort til mannen 
og ber ham om å holde hunden til klassen har gått, 
siden mange unger er redd for hunder.

Etter en halvtime er klassen ferdig og bibliotekaren 
henvender seg til mannen og sier at nå kan han godt 
slippe hunden sin.

- Det er ikke min hund. Den kom riktignok inn med 
meg, men jeg trodde en av dere som jobber her, 
eide den, svarer mannen, som hadde vært så snill 
at han satt og holdt i en annen manns hund i tretti 
minutter - uten å gjøre noe annet. Slikt er det bare 
en traust trysling som gjør!

Dei tjene’ jo ingenting på det
To gutter i tolvårsalderen har lånt et par filmer. På vei 
fra skranken sier den ene til den andre:
- Æ skjønne ikkje at dei gidde å låne ut alt det dærre 
bøge’ og filme’ og det. Dei tjene’ jo ingenting på det.

Historier fra 
bibliotekenes 
(vid)underlige 

verden

Fra boka ”Dei tjene’ jo ingenting på det”.
Historier samlet inn av Svein Bendik 
Hansen, biblioteksjef i Rygge. Utgitt på 
Biblioteksentralen 2008. Gjengitt med 
tillatelse fra forfatter og illustratør.

Har du en bibliotekhistorie å dele med oss?
Send den inn til redaksjonen (erling.bergan@bibforb.no). De beste 
historiene blir trykket i Bibliotekaren i 2009, og belønnet med et eksem-
plar av Svein Bendik Hansens bok ”Dei tjene’ jo ingenting på det”.

«Fullt på høyde med  internasjonale  
trender  når  det  gjelder rollespill-
design.»
 Gateavisa #184

«Itras by er en fornem bog.»
 bloggen Stemmen fra Ådalen

«Fra en teaterviters synspunkt er 
Itras By nær sagt unikt i sin form.»
 bloggen God’s Lips are Apocalips

et surrealistisk rollespill 
skrevet av Ole Peder Giæver
og Martin Bull Gudmundsen
illustrert av Thore Hansen

 www.itrasby.no

Bestill boka direkte fra forlaget: www.kolofon.no ISBN 978-82-300-0449-4

et surrealistisk rollespill 
skrevet av 
og 
illustrert av 

 www.itrasby.no www.itrasby.no

Bestill boka direkte fra forlaget: www.kolofon.no ISBN 978-82-300-0449-4

 www.itrasby.no www.itrasby.no

Bestill boka direkte fra forlaget: www.kolofon.no ISBN 978-82-300-0449-4

Illustrasjon © Atle Lillehovde

90-kullinger 
på Norges tak

En gjeng fra 1990-kullet ved Statens bibliotek- og informa-
sjonshøgskole (SBIH) møtes en helg på høsten hvert år. Her 
er de på Norges tak i september 2008. Bak fra venstre ser 
vi Randi Lystad Iversen, Kari Fjose og Anita Svedal. Foran frå 
venstre: Liv Jorunn Wøien, Barbro Romstad, Mariann Schjeide, 
Olga Skrinde og Ingunn Lindvik. (Foto: Mariann Schjeide)

Det er mange klasser og kull som har årlige treff, 
sporadiske gjenforeninger eller store jubileums-
feiringer ved runde år. Har du et bilde fra en 
slik seanse, trykker vi det gjerne i Bibliotekaren. 
Send gjerne med navn på de som er avbildet. 
OG får du med hvor de jobber, blir det desto mer 
interessant for leserne av bladet. 

Har du bilder fra 
kull-treff?
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Tekst  Styret i FlerKult (www.flerkult.no):
&  Ann-Britt Svane, leder
foto Solveig Bjordal, nestleder
 Ingeborg Westerheim, sekretær
 Ulla-Britt Waagaard, kasserer
 Karianne Albrigtsen Aam, vev-redaktør
 Eldrid Sørnes, styremedlem
 Ardashir Esfandiari, styremedlem

Bakgrunn og formål 
med studieturen

Norge i dag består av mange kul-
turer og bibliotekene er vant til og 
opptatt av å yte gode tjenester til alle. 

Samer og kvener 
i fokus for FlerKult

Spesialgruppa for flerkulturelle bibliotektjenester i NBF har vært på studietur 
til Porsanger. 8. - 11. september. De ville øke kunnskapen om to kulturelle og 
språklige minoriteter som har vært og er en del av landet vårt.  

Styret i FlerKult består i stor grad av 
medlemmer som er ansatt i bibliotek 
hvor befolkningen er sammensatt, 
flere jobber i bibliotek i byer som har 
en stor andel innvandrere og ulike mi-
noriteter. Bakgrunnen for studieturen 
til Porsanger var å øke kunnskapen 
om to kulturelle og språklige mino-
riteter som har vært og er en del av 
landet vårt. Styret ønsket om å lære 
mer om hvordan det flerkulturelle har 
vært en del av historien både i før- og 
etterkrigstid i Finnmark. Porsanger 
kommune har i dag tre offisielle språk, 

og det var naturlig å ta utgangspunkt i 
kommunen både på grunn av dette og 
fordi leder i FlerKult har førstehånd-
skunnskap om området, kulturen og 
språkene. 

Formålet var derfor å øke kunnska-
pen om samer og kvener for styret i 
FlerKult. Det var i forkant satt sammen 
et tett og interessant program over 
tre dager, hvor den ene dagen hadde 
fokus på den kvenske kulturen og 
språket, mens den andre dagen hadde 
fokus på samisk kultur og språk. Det 
ble også satt av tid til et ordinært 

Eldrid Sørnes, Ulla-Britt Waagaard, Solveig 
Bjordal, Karianne Aam og Ardashir Esfandiari 
foran Kvensk institutt – Kainun institutti.

Kvensk institutt – Kainun institutti. Silja Skjelnes-Mattila, instituttleder ved Kvensk 
institutt.
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styremøte i løpet av turen.
Studierapporten er skrevet av ulike 

medlemmer i styret. Turen bar preg 
av at vi alle opplevde det vi lærte og 
så på vår egen måte og det er styrets 
ønske å både framheve og ta vare på 
det i rapporten vår. 

Program mandag 8. september
Styremedlemmene fløy til Alta for så 

å kjøre over vidda til Porsanger. I nyde-
lig høstvær viste Finnmark seg fram til 
de langveisfarende. Etter ankomst til 
hotellet i Lakselv og litt mat i kroppen, 
var det avsatt tid til et styremøte på 
Porsanger bibliotek. 

Program tirsdag 9. september: 
Tema kvener

Tirsdag 9. september dro vi av 
gårde til Børselv for å besøke Kvensk 
institutt – Kainun institutti. http://www.
kvenskinstitutt.no/  Vi fikk se mye av 
det vakre landskapet i Finnmark, og 
hadde fantastisk vær. På Kvensk in-
stitutt ble vi møtt av instituttleder Silja 
Skjelnes-Mattila som hadde ansvaret 
for dagens faglige innhold.

Selve bygningen til instituttet var 
meget spesiell, og gled fint inn i ter-
renget. Instituttet har vært i full drift 
siden januar 2007. Her skal man 
normere et kvensk språkråd som bl.a. 
skal lage læremidler, og det skal også 
formidles kvensk kultur og språk. Insti-
tuttet har mange oversettingsoppdrag, 
og har problemer med å finne ord for 
nyere begreper. Det jobbes også med 
å lage en elektronisk ordbok.

Kvensk ble i 2005 anerkjent som 
språk.  En kven er definert som alle 
med finsk bakgrunn som kom til Norge 
før 1945 og deres etterkommere. Ikke 
alle ønsker å vedstå seg sin kvenske 
bakgrunn, og meningene i befolknin-

gen er delte om det er riktig å blåse liv 
i dette språket og kulturen.  Det finnes 
ingen statistikk på hvor mange kvener 
som bor i Norge i dag, men det bor 
mange i Porsanger kommune, som er 
trespråklig; norsk, samisk og kvensk.  
Kvensk språk er levende i Porsanger, 
der det snakkes en gammel dialekt av 
kvensk.  I Nord-Troms, som geografisk 
ligger nær Finland, er dialekten helt 
annerledes. Skjelnes-Mattila forteller 
at det ikke er sikkert at en kven kan 
forstå en finne, men en finne kan 
kanskje forstå en kven.

Fornorskning og assimilering
Nedbrenningen av Finnmark ble et 

hardt slag for kvensk språk og kultur. 
Fornorskning og assimilering av kve-
nene gjorde at mange i dag ikke kan 
kvensk. Dessuten ble kvenene misten-
keliggjort under den kalde krigen, de 
ble av noen sett på som en trussel i 
og med at de var finske innvandrere 
og dermed kunne ha sympati med 
russerne. (http://www.kvenskinstitutt.
no/kvener/einar-niemi-kulturm-ter-og-
minoritetspolitikk.html)

Den finske folkeminnesamleren 
Samuli Paulaharjo og hans kone 
reiste rundt i Finnmark i tidsrommet 
1926-1934. De tok også mange bilder 
av kvener og deres liv og virke. Bildene 
er nå oppbevart i Helsinki. Kvensk in-
stitutt har fått en del av bildene, og vi 
fikk se en meget interessant utstilling 
av disse. Vi fikk også høre en lydut-
stilling med mennesker som snakket 
kvensk. Denne utstillingen var i artige 
små, lukkete rom med glassvegger 
ut mot den trolske naturen. (http://
www.kvenskinstitutt.no/aktuelt/mei-n-
net-lydutstilling-om-kvensk-hverdag.
html)

Filmomtaler
I løpet av dagen så vi to svært ulike 

filmer over det samme temaet, kvensk 
kultur og språk. Den ene filmen så vi 
på Kvensk institutt – Kainun institutti, 
mens den andre ble vist på Porsanger 
bibliotek.

Skjelnes-Mattila forteller om bildene som utgjør 
Paulaharjo-utstillingen

Hovedbibliotekar ved Samisk spesialbibliotek 
Liv Inger Lindi forteller styremedlemmene om 
Sametinget

Styret får omvisning på Samisk spesialbiblio-
tek

The language  
of my heart
av 
Sirkka Seljevold

Filmen tar ut-
g angspunk t  i 
So lgunn,  som 
i godt voksen 
alder tar opp det 
kvenske språket hun har vokst 
opp, men ikke brukt på mange år. 
Hun starter opp studier i kvensk 
ved Universitetet i Tromsø og vi 
får følge med på veien hennes. 
Hun kjenner på hvordan tapet av 
et morsmål har betydd noe for 
hennes selvfølelse og hennes 
oppbygging av egen identitet. Vi 
møter også andre som aktivt tar 
del i arbeidet med å ta opp igjen 
en språktradisjon som ble nektet 
dem i etterkrigstida. Det er et 
sterkt møte med en privat historie 
og man klarer ikke å la være å bli 
berørt av hvor sterkt språk og 
identitet henger sammen for flere 
av de som deltar i filmen.

Mer om filmen: http://www.
kvenskinstitutt.no/aktuelt/the-
language-of-my-heart-av-sirkka-
seljevold-2.html  

[ FLERKULTURELT I FINNMARK ]

 



34 | Bibliotekaren 12/2008

Program onsdag 10. september:
Tema samer

Dagens program startet i Karasjok 
med besøk på Sametinget - Sámediggi. 
(http://www.sametinget.no/) 

FlerKultstyret ble tatt i mot av ho-
vedbibliotekar Liv Inger Lindi som viste 
oss rundt i bygningen og fortalte om 
biblioteket og sametingets funksjon 
og virke.

Sametinget er en folkevalgt forsam-
ling i Norge med 43 representanter 
som velges hvert fjerde år samtidig 
med stortingsvalget. Sametinget skal 
styrke samenes politiske stilling og 
fremme samenes interesser i Norge. 
Det arbeider for at samen skal utvikle 
sitt språk, sin kultur og sitt samfunns-
liv. Sametinget forvalter en del av 
de midler som bevilges til samiske 
formål over statsbudsjettet som går 
til kultur, språk, opplæring, kulturmin-
nevern, næring, helse og sosialsat-
sing, bibliotek, regional utvikling og 
internasjonalt arbeid. Sametinget har 
et eget råd som møtes 10-12 ganger 
i året. Sametinget sin administrasjon 
har over 100 ansatte, som er delt opp 
i tre avdelinger som hver har ansvar 
som fagpolitisk sekretariat for Same-
tingsrådet.

En avgjørende grunn for oppret-
telsen av Sametinget er at samene 
ved å være i mindretall ikke når frem 
i ordinære demokratiske organ basert 
på flertallsdemokrati. Samtidig har 
samen som urfolk rett til innflytelse 
over sin framtid. Som urfolk står sa-
mene i en annen stilling enn andre 
minoritetsgrupper i Norden. Samen 
levde i sine bosettingsområder lenge 
før nasjonalstatene ble opprettet. 
(http://www.sametinget.no/artikkel.
aspx?AId=37&back=1&MId1=11)

Styremedlemmene i Flerkultstyret 
var mektig imponert over Sametings-

Fra vandrehallen på Sametinget Dekorasjon som viser minne fra åpningen av 
Sametinget

Leder ved Samisk språk- og kultursenter Alf 
Nystad foreleser  

bygningen som er et staselig bygg i 
Karasjok. (http://www.sametinget.no/
artikkel.aspx?AId=2&back=1&MId1=1
&MId2=147)

Sametinget ble offisielt åpnet 2. 
november 2000 av Kong Harald..

Sametinget er formet som en halv-
sirkel i to etasjer og framstår som en 
tiltalende bygning. Sentralt i bygnin-
gen er Samisk spesialbibliotek, som er 
stort og flott. Biblioteket er lokalisert 
med fellesresepsjonen i ankomsthal-
len.

I enden av halvsirkelen ligger ple-
numssalen som et lavvuformet amfi 
for møtene i samenes folkevalgte 
parlament. Salen er dominert av et 
praktfullt kunstverk av Hilde Skancke 
Pedersen. Bygningen har ellers en 
rekke flotte kunstverk som sammen 
med arkitekturen gjør Sametinget 
både monumentalt og harmonisk.

Samisk språk- 
og kultursenter

Etter besøket på Sametinget, satte 
styret seg igjen i bilene og kjørte mot 
Lakselv for å delta på et program 
på Samisk språk- og kultursenter – 
Sámi giella- ja kulturguovddáš, hvor 
vi ble mottatt av leder Alf Nystad på 
en meget varm og vennlig måte. Vi 
ble hilset på både samisk og norsk. 
Lederen til språksenteret viste oss 
bygningen som innholdt en utstilling 
av klær, og bruksgjenstander laget 
av bein, tre og horn, materialer som 
tilhører det naturlige miljøet. Informa-
sjon som fulgte med gjenstander på 
ustillingen, var skrevet på samisk. 
Dette er fordi senteret først og fremst 
er til for å arbeide med bevaring og 
videreformidling av samisk språk og 
kultur i Porsanger. 

Alf Nystad underviste oss i samisk 
fonetikk, lyder, og alfabet. Vi lærte 

Det tause folkets 
stille død? 
En reise i 
kvenenes verden, 
i fakta og 
følelelser
av 
Anstein Mikkelsen

Denne filmen er 
drevet av filmre-
gissørens ønske 
om å utforske 
den k venske 
kulturen i Barentsområdet. 
Hans egen bestemor mister 
det norske språket da hun 
blir gammel, kun språket hun 
vokste opp med henger igjen; 
det kvenske. Mikkelsen og 
to andre legger ut på reise 
og besøker både Sverige og 
Russland. De finner en svært 
levende kultur i Russland, 
både når det gjelder musikk, 
dans og språk. I Norge proble-
matiseres bruken av det kven-
ske språket i større grad blant 
etterkommere av de finske 
innvandrerne. Filmen gir ikke 
et entydig svar på hvordan 
kvener ser på seg selv og sin 
egen framtid.

Mer om filmen: 
http://www.nordbib.no/0/4249
http://www.tromsoby.no/
node/004039239 
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Styremedlemmer lærer samiske fraser Sigvald Persen, Sjøsamisk kompetansesenter, Alf 
Nystad, Samisk språk- og kultursenter og kokk 
Dagny Larsen koser seg med finnebiff i gammen. 

Ann-Britt Svane, leder i FlerKult, kledd i sjøsa-
misk kofte fra Porsanger.

også enkelte fraser som ofte er brukt i 
dagligtale, fraser som ”god dag”, ”vær 
så god”, ”tusen takk” etc.

Vi følte at de var stolte av å ha fått 
en stor del av sin identitet tilbake gjen-
nom institusjoner som ”Sameting” og 
”Språksenteret”. Nå er det dessuten 
mulig å studere samisk på universitets-
nivået i motsetning til tidligere praksis 
av undertrykking.

Sjøsamisk 
kompetansesenter

Sigvald Persen, leder ved Sjøsamisk 
kompetansesenter – Mearrasámi 
diehtoguovddáš i Billefjord var også 
invitert til arrangementet på Samisk 
språk- og kultursenter. Sjøsamisk 
kompetansesenter har som mål å være 
med på å fremme sjøsamiske saker 
og være med på å synliggjøre det 
sjøsamiske, som er den eldste samiske 
kulturen i Porsangen. Han fortalte om 
hvordan kompetansesenteret arbeidet 
og hvilke prosjekter de har vært og 
er engasjerte med nå. (http://msn.
mearrasapmi.no/Omoss/tabid/415/
Default.aspx)

Etter forelesningen fortsatte samlin-
gen i en gamme som var bygget på 
tradisjonelt vis. Benkene var dekket 
med reindyrskinn. Vi fikk god mat til-
laget på samisk vis av reinsdyrkjøtt. 
Gammen hadde ildsted og vi satt 
rundt flammen. Under måltidet ble vi 
kjent med hverandre. Styremedlem Ar-
dashir Esfandiari, opprinnelig fra Iran, 
brukte anledning for å fortelle om sin 
bakgrunn. ”Jeg følte en samhørighet 
p.g.a. min status som flyktning i Norge. 
En følelse om at du er annerledes enn 
majoriteten. Jeg har selv noe kurdisk 
blod i meg. Tenkte hva det kunne bety 
for et folk fordelt på fire nasjoner som 
arbeidet for å få forståelse og respekt 
av språk og kultur. Jeg ble glad å se 

hvordan gjennom en alminnelig og 
jordnær holdning som vanlige men-
nesker har. Den storslåtte naturen, 
høye vidder og fredlige reindyr i 
flokk gjorde også en sterk inntrykk 
på meg.”

Rapportering
Etter besøket på Samisk språk- og 

kultursenter hadde styret et møte hvor 
vi begynte arbeidet med reiserapport. 
Vi bestemte oss for å fordele rap-
porteringen mellom oss i styret slik 
at ulike personer skrev ulike deler av 
rapporten.

Styreleder hadde ansvaret for å 
planlegge programmet og å inngå 
avtaler for studieturen til Porsanger. 
Hun er fornøyd med det faglige pro-
grammet på Kvensk institutt – Kainun 

”Jeg følte en samhørighet 
p.g.a. min status som 
flyktning i Norge. En følelse 
om at du er annerledes enn 
majoriteten. Jeg har selv 
noe kurdisk blod i meg. 
Tenkte hva det kunne bety 
for et folk fordelt på fire 
nasjoner som arbeidet for 
å få forståelse og respekt 
av språk og kultur.”

Ardashir Esfandiari
Styremedlem i FlerKult

institutti i Børselv, på Sametinget - 
Sámediggi i Karasjok og på Samisk 
språk- og kultursenter – Sámi giella- ja 
kulturguovddáš i Lakselv. 

Studieturen ble finansiert med egne 
midler, med støtte fra Overskuddsfon-
det og med personlige stipender fra 
Norsk bibliotekforening og Bibliote-
karforbundet. 
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Biblioteksjef
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for 
fast tilsetjing.

Nærmare opplysningar ved biblioteksjefen telefon 
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon 
53483195/91531487.

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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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



Oslo • Drammen • Tønsberg • Porsgrunn • Kristiansand • Stavanger • Bergen • Trondheim
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Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

DAG OG TID

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

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!

Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 

utgåvene av DAG OG TID, ei fri 

vekeavis for kultur og politikk 

gratis utan å binde deg. 

Blir du årsabonnent, kan du

velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:

Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 

Fyndord frå Olav Duuns dikting

redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 

di dummare fram-

side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa

blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo

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

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)

Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

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

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerte to 
studieturer til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte 
nå i november. Tidspunkt for tilsvarende turer neste år er 
ikke avklart ennå, men interesserte må gjerne melde seg 
allerede nå - selvfølgelig helt uforpliktende. 

Send en epost til erling.bergan@bibforb.no eller ring Erling 
Bergan på eller 91 31 80 01 hvis du har spørsmål. Se ellers 
på BFs nettsider www.bibforb.no for mer informasjon.
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”Vi bør ha en storstilt dugnad. Hvis alle 
som tjener over et visst nivå, la oss si 
375.000 kroner, avstår fra årets lønnsøk-
ning, kan mye være gjort. Såpass bør vi 
gjøre for å bevare arbeidsplasser. Jeg er 
gjerne den første til å kutte i lønna.”

Biblioteksjef i Stokke kommune, 
Hanne Ottoson, til Tønsbergs 
Blad 28. november, etter at de 
folkevalgte ville ta ytterligere en 
stilling fra biblioteket, noe som 
sannsynligvis ville føre til kraftig 
reduksjon av åpningstidene. 

Antikkens Alexandria var en internasjonal by, en 
verdensby, etter hva som gjaldt som ”den store 
verden” for datidens kulturområde rundt Mid-
delhavet og det nære Østen. Biblioteket i Ale-
xandria hadde også en internasjonal tilnærming. 
Dette var en av de viktige forutsetningene for at 
det fikk en slik voldsom størrelse og betydning. 
En annen viktig forutsetning var den kraftfulle 
oppblomstringen av fornuftsbasert tenkning 
og vitenskap, i konkurranse med tenkningen 
som var basert på myter. En tredje forutsetning 
var Alexandrias plassering, innenfor den vitale 
greske kultursfæren, men utkant nok til ikke å 
lammes av de tunge institusjonene i Athen. En 
fjerde forutsetning var de fysiske mulighetene 
for fysisk å kunne samle så mye nedskrevet 
kunnskap. Og det var sikkert en femte og sjette 
forutsetning også. 

Bibliotek har – fram til for noen tiår siden – 
hatt få ”konkurrenter”, når det har dreid seg om 
bred leveranse av dokumenter. Allmenngjøring 
av nettilgang og digitalisering har forandret 
dette. Men de siste tiårene har også utvidet 
mange biblioteks formål og virkemåte. Begrun-
nelsen for bibliotek er mer enn samfunnsmes-
sig effektiv tilgang til dokumenter for store 
befolkningsgrupper. Begrunnelsene er bredere 
nå. Og de varierer kanskje mer mellom ulike 
bibliotektyper.

For et bibliotek er ikke et bibliotek. I betydnin-
gen: Et universitetsbibliotek er ikke det samme 
som et folkebibliotek, en bokbuss er ikke det 
samme som et forskningsbibliotek, et skolebibli-
otek er ikke det samme som et nasjonalbibliotek. 
Så det som er forutsetninger for framveksten 
av en viss type bibliotek i et visst samfunn til 
en viss tid, er ikke nødvendigvis de samme 
forutsetningene som gjelder for andre typer 
bibliotek, på andre steder til andre tider. Noe er 
kanskje felles, men mye kan være ulikt.

Dette resonnementet virker kanskje selvføl-
gelig og trivielt, ved første øyekast. Men det er 
langt fra selvfølgelig. Og det har konsekvenser 
å tenke slik. Det nye Alexandria-biblioteket er 
et glimrende eksempel. For vil det ikke være 
riktig å si at det som anses som gode vekst-
vilkår for Alexandriabiblioteket i antikken, ikke 
nødvendigvis er det samme som vil gi dagens 
nye Bibliotetheca Alexandrina gode muligheter 
til å vokse fram og gi mening? Og hva skal vi da 
si om slagordet ”Revival of the ancient library”, 

Et bibliotek og dets samfunn - eller omvendt

Redaktør

Erling Bergan

som brukes om dette biblioteket? 
Et viktig kriterium – blant flere andre, selvføl-

gelig - for å vurdere et biblioteks levedyktighet, 
bør være dets evne til å formulere en negativ 
politikk for samlingsutvikling: Vi anskaffer ikke 
sånn og sånn litteratur. Vi kjøper ikke bøker på 
de og de språkene. Vi vil neppe være interessert 
i de og de fagene. 

Dersom et bibliotek ikke tør å avgrense seg 
på en slik måte, kan det se ut som man ønsker å 
lage et bibliotek av all verdens litteratur. I antikken 
gjorde Alexandria-biblioteket det, og datidens litte-
raturtilfang i kombinasjon med Alexandrias sentrale 
plassering midt i handelsveiene, gjorde det mulig 
å tenke slik. De hadde trolig over halvparten av 
datidens papyrusbaserte litteratur i sine hyller. 

Litteraturtilfanget har økt noe i de to tusen 
årene som har gått, for å si det mildt. Og Ale-
xandrias plassering i forhold til handelsveier og 
globalisering er blitt perifer. ”Revival of the an-
cient library” kan derfor fortone seg som en tom 
frase. Hvis det da ikke er snakk om gjenfødelse 
av underverket, heller enn biblioteket…?

For store menneskemengder strømmer til 
det nye Alexandria-biblioteket, men de har fram 
til nå kommet av helt andre grunner. Det er i 
hovedsak tre grupper som velter inn dørene 
der. For det første egyptiske skoleklasser som 
kommer på kjapp visitt for å se Alexandrias nye 
stolthet. For det andre pakketurister fra hele 
verden, som vil se Snøhettas arkitektur. Og for 
det tredje de unge studentene som kommer over 
gaten fra Alexandria-universitetet, for å bruke 
leseplassene og pc-ene, men kanskje også noe 
av litteraturen.

Alexandria kan altså være en ypperlig by for 
bibliotekarer å se på, hvis vi ønsker å ha en 
kritisk drøfting av forholdet mellom et samfunn 
og dets bibliotek. Det finnes ikke noe større 
biblioteksymbol i verden enn Alexandria. Og 
det finnes kanskje heller ikke noe bibliotek med 
større sprik mellom mål og realitet. Uten at det 
ser ut til å bremse besøksstrømmen. 


