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Lederen har ordet
Rett før jul i fjor hadde Aftenposten et lengre
intervju med kulturminister Giske der han uttalte
seg om kulturpolitikken i tiden fremover, under
overskriften: ”Nytt kulturløft kommer nå”. Kulturløftet versjon 2.0, styrking av kulturbudsjettet
og finansiering var hovedelementer i intervjuet.
I denne sammenhengen trakk også ministeren
frem biblioteksektoren flere steder.
”.. biblioteksektoren, som er overmoden for
reform med sine kompliserte, byråkratiske strukturer og fryktelig mange institusjoner og nivåer.
Den står også ovenfor fundamentale endringer
som følge av digitaliseringen” sa kulturministeren til Aftenpostens Knut Olav Åmås.
Frustrasjonen i bibliotekmiljøet over de
kompliserte byråkratiske strukturene er gammel og velkjent. Ropene om større samordning
mellom de ulike bibliotektypenes eiere har
blitt til en jevn dur, så ofte og jevnt har de
dukket opp i debatter i bibliotekmiljø. Det at
kulturministeren fokuserer på dette i et intervju
om kulturpolitikk i tiden fremover, må sees på
som et kraftig signal om at han har planer om
å gjennomføre forbedringer på området. Det er
positivt, og det ER nødvendig med en sterkere
samordning i biblioteksektoren. Dette har Bf
satt fokus på flere ganger, senest i innspill til
KKD den 28. november i fjor, hvor vi som en av
våre forventninger til bibliotekmeldingen trekker frem: ”Realisering 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
eierinstitusjoner og departementer. Dette viktiggjør en overordnet bibliotekpolitikk som skisserer
klare mål om sømløse tjenester”.
Bfs utgangspunkt er at en samordning må til
som grunnlag for satsing på bibliotektjenester,
utvikling av tilbudet og realisering av sømløshet. Det er et sentralt element for oss at det
utmeisles overordnet norsk bibliotekpolitikk
med ambisiøse mål og reelle virkemidler.
Vinterens budsjettrunder i kommunene
har vist oss at trange tider har en tendens

til å ramme kultur, og ikke minst bibliotek.
I flere saker rett før jul har vi måttet reise
beredskap i forhold til et truet bibliotektilbud.
Vi har også måttet engasjere oss for å verne
medlemmenes stillinger enkelte steder. Disse
øvelsene er kjente. Budsjettbehandlingen fører
til trusler om stenging av filialer eller reduksjon av tilbudet. Ofte fører det til folkeopprør
i nærmiljøet, som igjen kan medføre redning
av filialen. Videre drift fortsetter da med
minimale ressurser og dermed får man et til
dels mangelfullt tilbud. Slik foregår en langsom forvitring av det lokale bibliotektilbudet
mange steder.
Giske sier i intervjuet i Aftenposten at han
er misfornøyd med kommunenes satsing på
bibliotek og kulturskoler. Han trekker videre
frem disse to sektorene som eksempler på
områder der man sliter med at forventningene
til kulturløftet er store, samtidig som hele ansvaret for virksomhetene er delegert til det lokale
styringsnivået. Dette fører igjen til store lokale
forskjeller i kvalitet og ytelser fremholder han.
Kulturministeren åpner for både øremerkede
midler og klarere lovgivning som mulige verktøy
i denne sammenhengen, men påpeker at det
er et problem å forene lokalpolitikeres krav om
desentralisert makt samtidig som rikspolitikere
ønsker felles ambisjoner og ytelser uansett
hvor man bor.
Det er positivt at kulturministeren åpner
for større statlig styring av biblioteksektoren.
Vi vet at folkebiblioteksektoren har behov for
en sterk bibliotekpolitikk for å demme opp for
lokale nedskjæringstiltak i tider med trange
kommunebudsjett. Det er også positivt av
kulturministeren allerede nå signaliserer en
byråkratisk opprydning.
Imidlertid er det nok slik at en del av oss
mener å vite at når politikere snakker om
forenkling mener de forvitring, reform betyr
nedbygging og nytenkning er politiker-ord
for nedskjæring. I biblioteksektoren er vi
generelt sett disponert for slik tenkning. Og
det har sin begrunnelse i reelle erfaringer,
snarere enn paranoia.

Skuffelser er vi vant til. Vi er vant til å
bekjempe nedskjæringsforslag, vant til å gå
til kamp mot uthuling av lovverk. Motstandskamp, eller forsvarskamp, er biblioteksektorens ”default-modus”, altså det vi gjør hvis
ikke annet er bestemt. Det forhåndsdefinerte
valget. Når jeg leste intervjuet med kulturministeren rett før jul, fikk jeg imidlertid følgende
tanke i hodet: ”Tenk om vi et stykke ut på
senvinteren får en bibliotekmelding i fanget
som tar opp alle de riktige spørsmålene og
besvarer dem godt?” Hva om vi faktisk FÅR
en overordnet norsk bibliotekpolitikk meislet
ut slik vi ville? Hva om vi får det vi har bedt
om? Takler vi det?
Kulturministeren signaliserer lov, struktur og
ressurser som sentrale temaer. Han signaliserer overordnet bibliotekpolitikk, men skisserer
også at dette må vektes mot respekten for
det lokale styringsnivået. Dermed har vi fått
gode pekepinner om viktige temaer som det
er naturlig å tro blir fulgt opp i bibliotekmeldingen.
Når digitaliseringsmeldingen og bibliotekmeldingen kommer skal Bf skal være forberedt
på å komme med reaksjoner. Vi skal ikke være
redde for å problematisere eller tilkjennegi
misnøye og skuffelse. Men vi skal vokte oss
vel for å være innstilt på forsvars-default.
Vi har hørt og lest Trond Giske uttale seg
om bibliotek i mange sammenhenger etter at
han tok over som kulturminister i 2005, og jeg
må innrømme at jeg liker bedre og bedre det
jeg hører og leser. I starten ble jeg alltid noe
skuffet over oppskriftsmessige, men relativt
innholdsløse ”bibliotek er viktig” uttalelser.
Der lovordene er mange, men det politiske
innholdet magert. Nå, derimot, mener jeg
han i treffsikre formuleringer peker på reelle
utfordringer, og gir uttrykk for at han har
ambisjoner om å løse dem.
Med det er et lite håp tent om at det faktisk
kan bli et godt nytt år.

Monica Deildok
Forbundsleder
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Faglig aktivitet/kurs 1.halvår 2009
5.februar: Temakurs om arbeidstid
6.februar: Temakurs om diskriminering – NYTT!
Mars (dato kommer!): Temakurs om tjenestemannsloven (staten) – NYTT!
18.mars: Jobbsøkerkurs for studenter ved HiO, JBI (arr. BF Oslo/Akershus)
Mars (dato kommer!): Jobbsøkerkurs for studenter ved Univ. i Tromsø (arr: BF Troms)
25. mars: Styrekurs for styrerepresentanter i fylkeslagene
26.-27.mars: Grunnkurs for medlemmer/tillitsvalgte
Uke 22 – 25 + høsten: Kick-off - lokale forhandlinger (i alle fylkeslag)

Bf

BIBLIOTEKARFORBUNDET

Temakurs om diskriminering og tjenestemannsloven er åpne for alle. Kursavgift for ikke-medlemmer er kr 800.
Påmelding sendes bf@bibforb.no senest 14 dager før kursstart. NB! Det er viktig at du oppgir e-postadresse og telefonnummer vi
kan nå deg på. Du må også oppgi om trenger hotell. Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter for medlemmer. Du bestiller selv reise,
enten direkte eller fra VIA travel. Bibliotekarforbundet booker hotell.
Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i forbindelse med kurset, BF tlf 48020900.

Temakurs 1.halvår 2009:
Arbeidstid i bibliotek –
hva er lov og hva er mulig?

Diskriminering i arbeidslivet – hva gjør vi?
Nytt dagskurs!

Dette er et dagskurs for medlemmer
med tema arbeidstid. Vi ser av de
henvendelsene vi får om arbeidstidsrelaterte spørsmål at temaet er aktuelt.
Noen planlegger søndagsåpent eller
utvidet åpningstid, andre lurer på om
de har jobbet for mye, om de har rett
på overtidsbetaling eller turnustillegg.
Det er viktig at våre medlemmer har
kunnskap om hvilke muligheter og
rammer (lovverk) som ligger innenfor
dette temaet. Vi vil gjerne ha påmeldte
medlemmer som er ledere og tillitsvalgte
fra samme arbeidsplass med på kurset.
Kurset er gratis.
Innholdet i kurset vil bl.a. være:
yy Hva er rammene for arbeidstiden?
Arbeidsmiljøloven, forskrifter, reglementer etc
yy Fleksitid og overtid
yy Avtaler og løsninger for kveldsvakter
og lørdagsarbeid
yy Avtaler og løsninger for søndagsarbeid
yy Erfaringsutveksling og gruppearbeid

Både medlemmer og ikke-medlemmer
er velkomne. Kurset er gratis for
medlemmer og koster kr 800 for ikkemedlemmer. BF ønsker å sette fokus
på arbeidslivsrelatert diskriminering
og hvilke virkemidler vi har i ”verktøykassen” både som ledere, tillitsvalgte
og ansatte. Diskriminering foregår på
mange ulike grunnlag – kjønn, alder, etnisitet, religion/livssyn, funksjonsevne
og seksuell orientering. Hvordan kan vi
forebygge og bruke lovverket? Kurset
vil ha et særlig fokus på alders- og
kjønnsrelatert diskriminering, bl.a. i
forbindelse med tilsetting og lønn.
Vi har vært så heldige å få to engasjerte kapasiteter på området til å
holde kurset:

Praktiske opplysninger:
Torsdag 5.februar 2009 kl 10–17 i Oslo
(NITO konferansesenter,
Lakkegata 3). Kursansvarlig:
Hanne Brunborg, nestleder i BF.
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yy Advokatfullmektig Else Leona McClimans fra Advokat Frøland & co,
tidligere ansatt i UNDP og Likestillingsombudet, se http://www.
arbeidsrett.no/forfatterne/internasjonal_arbeidsrett
yy Seniorrådgiver Hege Herø fra YS.
Hun arbeider som fagansvarlig for
YS’ likestillingspolitikk og har vært
engasjert i offentlig utredningsarbeid på ulike områder.
Praktiske opplysninger:
Fredag 6.februar 2009 kl 10-16 i Oslo
(NITO konferansesenter, Lakkegata 3)
Kursansvarlig: Hanne Brunborg,
nestleder i BF

Tjenestemannsloven (staten) – innhold og endringer.
Nytt dagskurs!
Kurset vil ta for seg tjenestemannsloven og dens virkeområde, og ha
hovedfokus på ansettelser og opphør
av arbeidsforhold, samt midlertidige
tilsettinger i staten.
Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne, kurset er gratis
for BF medlemmer, ikke-medlemmer

er også velkomne til å melde seg på
(kursavgift kr 800).
Mer informasjon kommer!
Praktiske opplysninger:
Tidspunktet annonseres senere.
Kursansvarlig:
Monica Deildok, leder i BF

[ BIBLIOTEKARFORBUNDET ]

Bf

Årsmøter i BFs fylkeslag

BIBLIOTEKARFORBUNDET

Vintermånedene er tida for årsmøter i BFs fylkeslag. De fleste har fastsatt tid og
sted, men et par fylkeslag skal få dette på plass ganske snart. Følg med på BFs
nettsider, kontakt BF sentralt eller din fylkesleder for nærmere informasjon.
Alle medlemmer av fylkeslaget har møte-, tale og stemmerett på årsmøtet. Saker
som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagets styre i hende før årsmøtet begynner. Vel møtt!
Finnmark BF

Telemark BF

Fredag 6. mars
kl 12.00
Rica hotell
Alta

Tirsdag 27. januar
kl 19.00
Porsgrunn bibliotek
Porsgrunn

Troms BF

Vestfold BF

Onsdag 11. mars
kl 19.00
Fylkeshuset
Tromsø

Onsdag 4. mars
kl 17.00
DSBs lokaler
Kaldnes
Tønsberg

Nordland BF

Buskerud BF

Mandag 16. mars
kl 17.00
Narvik bibliotek
Narvik

Torsdag 19. februar
kl 18.00
Papirbredden,
Drammen

Trøndelag BF

Hedmark/Oppland BF

Torsdag 12. februar
kl 19.00
Gunnerusbiblioteket,
Kalvskinnsgt. 1B,
Trondheim

Hordaland BF
Onsdag 18. februar
kl 16.00
Bergen offentlige bibliotek
Bergen

Torsdag 26. februar
kl 14.00
Hotel Central
Elverum

Møre og Romsdal BF

Rogaland BF

Oslo/Akershus BF

Onsdag 4. mars
kl 18.00
Molde bibliotek
Molde

Sogn og Fjordane BF
Sannsynligvis uke 8
(Melding kommer til medlemmene)
Gloppen folkebibliotek,
Sandane

Torsdag 26. februar
kl 13.00
Sølvberget,
Stavanger

Agder BF
Onsdag 25. februar
kl 18.00
Kristiansand folkebibliotek
Kristiansand

Onsdag 4. mars
kl 17.30
BFs lokaler,
Lakkegt.21, 4.etg,
Oslo

Østfold BF
Ikke avklart ennå
(Melding kommer til medlemmene)
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2009, 2010, 2011, ....

Er det lys i enden av reolen?
Kommentar: Erling Bergan

De kommende årene kan bli svært spennende for oss bibliotekarer. Vi står overfor mulighetenes tiår, hvis vi forvalter vårt pund rett. Etter å ha blitt oppfattet som reolryddere
i generasjoner, kan vi nå rydde oss plass i lyset. Men er vi mentalt innstilt på endringene
vi må ta?
Det er bare noen uker til kulturminister
Trond Giske legger fram sin stortingsmelding om bibliotek. Mange i biblioteksektoren
vil nok reagere slik de har for vane å gjøre
overfor offentlige utredninger og meldinger,
med å kritisere de dårligste forslagene. Men
denne gangen er det grunn til å stille seg
spørsmålet: Er det mulig å forestille seg en
mer bibliotekpositiv ledelse i Kulturdepartementet enn Giskes regime? Hvis ikke, vil
en negativ fokusering på meldinga kunne
fortone seg underlig og kontraproduktiv i
ettertankens klare lys.
Nå skal selvfølgelig stortingsmeldinga
leses først. Departementet og de rødgrønne har ikke noe frikort til vår applaus.
Men signalene som har sevet ut så langt
i prosessen, tyder på at minister Giske
og statssekretær Harsvik tar på alvor det
potensialet som biblioteksektoren har til å
bidra til å løse store samfunnsutfordringer.
Og mye kan tyde på at de ser hvilke endringer biblioteksektoren selv bør gjennomgå
for å bli bedre og mer effektiv. Dermed kan
vi igjen måtte smake på den bitre pillen som
heter strukturendringer.
Sist bransjen diskuterte struktur, var det
i forhold til forslaget om konsolidering i

6|

Bibliotekaren 1/2009

Bibliotekreform 2014. Det ble den n-te versjonen av en klassisk norsk politisk øvelse:
periferi mot sentrum. Dersom dette gjentar
seg også etter at stortingsmeldinga legges
fram, er mye tapt allerede i starten. Det
gjelder å styre unna fristelsen…
Samfunnskontrakten
Da er det viktigere å diskutere hva som
kan være den beste ansvars- og arbeidsdeling mellom enhetene på feltet. Hvilket

Foto: Guri Dahl

tjenestetilbud skal de ulike bibliotektypene
ha? Hvordan kan de samhandle best mulig?
Og hvordan skal samfunnskontrakten ”se
ut”, som skal gi de ulike bibliotektypene
bred legitimitet i lang tid framover. For
denne legitimiteten må ikke være knyttet til
fysiske bøker eller digitaliserte dokumenter,
men være på et overskridende plan. Dersom
både Trond Giske, Trine Skei Grande, MayHelen Molvær, Ulf Erik Knudsen, Olemic
Thommessen, Monica Deildok og Ola
Nordmann kan nikke gjenkjennende til en
”raison d’être” for ulike bibliotektyper, så vil
kampen om budsjettmidler kunne gi bedre
resultater i årene framover.
Økonomisk bølgedal
Virkningene av finanskrisa har ikke blitt
så store her til lands. Men de kommer.
Arbeidsløsheten vil stige merkbart, folks
økonomiske og politiske valg blir mer
kyniske. Det blir økt press for å få det
offentlige til å satse på grunnlagsinvesteringer for en bedre morgendag. Slike
investeringer kan være vei og jernbane,
det kan være offentlige bygg, og det kan
være miljøformål.
Men utdanning, kompetanse og krea-

Illustrasjonsfoto: Erling Bergan

tivitet kan også være investeringer for
framtida. Kanskje de til og med er viktigere enn vei og jernbane. Og da må den
brede ”samfunnskontrakten” tilsi satsing
på bibliotek, som arena og kilde. Slik sett
kan finanskrisa bli en positiv spore for
utvikling i vår bransje.
Obama satser på bibliotek
For hva sa ikke kommende USA-president
Obama i en tale 3. januar i år: ”To make
America, and our children, a success in
this new global economy, we will build 21st
century classrooms, labs, and libraries.” Han
hadde begrenset plass i talen sin, men valgte
altså bibliotek som ett av satsingsområdene
i krisetider. Talen hadde tittelen ”American
Recovery and Reinvestment” og handlet om
”challenges that face us in the new year” og
Obamas ”plan for taking them on”.
Som framtidsrettet krisepolitikk, kan vel
satsing på bibliotek være noe også en Siv
Jensen kan forfekte?
BIBSYS, Agder, Deichman, bachelor, ...
Men mulighetene som bibliotek nå har,
er ikke bare knyttet til bedre formulert
vilje til å satse. Det er andre spennende

veiskiller av ulik type:
Hva skjer med det akademiske biblioteksamarbeidet, når BIBSYS nå stopper utviklingen av eget system og går til anskaffelse
av et kommersielt biblioteksystem?
Hva skjer med skolebibliotekene, når
Kunnskapsdepartementet har etablert
utviklingsprogram og Universitetet i Agder
stiler mot å tilby bachelor og master innen
fagområdet? Her får vi spennende nye
bibliotekarkollegaer, gjør vi ikke?
Hva skjer med arrangements-mangfoldet i folkebibliotekene når bibliotekmeldinga markerer satsing på biblioteket som
fysisk møteplass?

Presidentkandidat Barack Obama fører valgkamp
på Onawa Public Library i Iowa 31. mars 2007.
(Foto: IowaPolitics.com)

Hva skjer med søkninga til bibliotekarutdanningene når ungdom ser at det ikke blir
like lett å få jobb i det private framover?
Her kan vi få spennende nye bibliotekarkollegaer framover, ikke sant?
Hva skjer med etterspørselen etter bibliotekarenes kildekritiske kompetanse, når
digitalisering og teknisk konvergens øker
brukertilgangen samtidig som tilgangsmengden i seg selv blir et problem?
Og hva skjer når vi får konkretiseringer
av planene for nye Deichman i Bjørvika,
et folkebibliotek verden - i følge biblioteksjefen - aldri har sett maken til?
Deildok, Frodesen og åpne sinn
Både forbundsleder Monica Deildoks
leder og Kari Frodesens spalte i dette nummeret, inneholder tanker om å møte den
nærmeste tida med åpent sinn. ”Hva om vi
får det vi har bedt om? Takler vi det?” spør
Deildok. Mens Frodesen drar fabelen om de
blinde menn og elefanten, og hevder at ”vi
også er preget av våre respektive ståsteder
når vi skal beskrive vår elefant”.
Med åpne sinn, skarpe debatter og offensive holdninger, kan 2009 bli året da
vi så lyset ved enden av reolene.
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[ ETIKK I ARBEIDSLIVET ]

BF engasjerer seg i Oppegård-saken:

- Et grovt overtramp
Tekst og foto: Erling Bergan

- Her har arbeidsgiver invadert en arbeidstakers private sfære. Det er et grovt overtramp. En arbeidstakers private facebook-profil er ingen sak for arbeidsgiver.
Det er forbundsleder Monica Deildok
i BF som sier dette til Bibliotekaren.
Etter at skolebibliotekar Kristian
Samuelsen skrev sitt innlegg om
”Selvsensur og blandede roller” i forrige nummer, er det mange som har
reagert kraftig på hvordan ledelsen
ved Oppegård videregående skole
har opptrådt.
Innkalt til møte
Saken dreier seg om en rektors reaksjon på bildene Samuelsen hadde
lagt på sin facebook-profil. Han ble
innkalt til et møte hos rektor om dette.
Samuelsen skriver: ”Rektor syntes det
var upassende å ha bilder av meg fra
bryting og jiu jutsuen jeg trener.” Det
dreide seg om ”litt tighte brytedrakter”, som rektor mener er upassende.
Hun er bekymret for hvilke ”signaler
disse kampsportbildene kunne sende
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til elever og lærere jamfør det å være
gode rollemodeller for elevene”, skriver Samuelsen.
Privatsak
BF-lederen er fortørnet over at en
arbeidsgiver kan behandle en ansatt på
denne måten. - Jeg synes Samuelsen
selv treffer spikeren på hodet når han i
innlegget sitt spør om ikke dette er hans
privatsak så lenge profilen kun er synlig
for egne venner, sier Monica Deildok, som
kan bekrefte at forbundet tok opp dette
med ledelsen ved Oppegård videregående skole i et møte før jul.
- Vi kan ikke ha det slik i norsk arbeidsliv,
at sjefer blander sine egne synspunkter på
de ansattes privatliv og fritidssysler inn
i arbeidsforholdet. Det er likegyldig hva
disse fritidssyslene går ut på, eller hva
slags holdninger sjefen måtte ha. Hvis
ikke en leder er i stand til å se den klare

grensen mellom arbeidsliv og privatliv, har
vedkommende et problem, sier en krystallklar forbundsleder, som ikke aksepterer
at hennes medlemmer utsettes for slike
problemer.
Personalsak
Bibliotekaren har bedt ledelsen ved
Oppegård videregående skole om å
komme med et tilsvar til Samuelsens innlegg, men de har avslått dette.
”Dette er en personalsak som ikke kan
brettes ut i pressen. Av den grunn vil vi
ikke be om spalteplass for noen kommentar til Kristians innlegg”, skriver assisterende rektor Svein Magne Sirnes i en
epost til oss. Men han legger til: ”Bildene
som er tatt inn i Bibliotekaren, er ikke de
samme som var gjenstand for et møte
mellom ham og skolens ledelse”.
Personalsaker brettes selvfølgelig
ikke ut i Bibliotekaren. Men innlegget til

[ ETIKK I ARBEIDSLIVET ]

Samuelsen må leses som et eksempel
på et prinsipielt spørsmål, og godt egnet
til å drøfte hvor grensene skal gå mellom
private og arbeidsmessige forhold, ikke
minst i lys av nye nettbaserte arenaer. Vi
finner derfor ingen grunn til å holde saken
vekk fra spaltene, og ba Sirnes sende oss
bildene som skoleledelsen mener at saken
gjelder, hvis det er noen andre enn de
som er gjengitt i Bibliotekarens desembernummer. Til det svarer Sirnes: ”To av
skolens ansatte kom til ledelsen etter å ha
sett dem på Facebook - og reagerte på
dem. Bildene er der ikke nå - og verken
rektor eller jeg har tilgang til dem.”
Trakassering
Noen av oss husker tilbake til Inger Lise
Rypdals 60-tallshit ”Fru Johnsen”, der ”tilsynet for høg moral” får så hatten passer.
Hvilke holdninger som ligger til grunn for
Oppegård skoles noe angstbiterske reaksjon, kan man bare spekulere i.
Men BF-leder Monica Deildok holder
seg strengt til fakta:
- Det kan ikke bli stående at arbeidstakere i skolen skal frykte hva skolens
ledelse måtte ha av synspunkter på hva de
gjør på fritida, eller hvilke bilder de legger
ut i lukkede nett-album.
Prinsipielt viktig sak
Monica Deildok finner saken prinsipielt
viktig.
- Dersom denne sammenblandingen blir
akseptert, vil alle arbeidstakere - 24 timer

i døgnet - i realiteten være underlagt sin
arbeidsgivers personlige holdninger om
hva som er ”god holdning” eller ”god
rollemodell”. Og dermed vil man egentlig
aldri være utenfor arbeidsgivers kontroll
eller innflytelse. Man vil i prinsippet aldri
ha fritid, eller aldri ha mulighet til fritt å
dyrke egne interesser, med mindre man
kun holder seg til interesser og måter å
dyrke dem på som arbeidsgiver finner
akseptabelt.
Forbundslederen minner om at facebook-profilen, i tillegg til å være privat,
ikke er en åpent tilgjengelig nettside.
Man må være logget inn og registrert i
vennekretsen for å kunne gå inn på disse
sidene.
Yrkesetikk
Monica Deildok påpeker at dette er en
sak med mange aspekter. For henne er det
viktigste å hjelpe et medlem som utsettes
for noe uakseptabelt i arbeidsforholdet
sitt. I tillegg er det yrkesetiske sider ved
saken, ikke bibliotekspesifikk yrkesetikk,
men mer generell arbeidslivsetikk.
- Og så har vi rollen som facebook spiller i det offentlige liv. Selv om facebook
er et sosialt internett-fenomen, er det
ikke dermed sagt at det som legges på
facebook er å betrakte som offentliggjort,
sier Deildok, som mer betrakter det som
en svært praktisk måte å vise sitt private
fotoalbum til vennene sine, uten å måtte
be dem hjem hver gang det er kommet
til noe nytt.

- Det kan ikke bli stående at arbeidstakere i skolen
skal frykte hva skolens ledelse måtte ha av synspunkter på hva de gjør på fritida, sier BF-leder
Monica Deildok.

Arbeidsmiljølova
På denne bakgrunn trekker hun fram
den universelle hevdvunne retten folk
har til et privatliv. Deildok mener at arbeidsgiver har vist manglende respekt
for denne retten.
Forbundslederen trekker også fram
arbeidsmiljølovens bestemmelser om
psykososialt arbeidsmiljø, som hun
mener skolens ledelse bryter ved sin
handlemåte.
- Jeg mener vårt medlem har krav på en
uforbeholden unnskyldning. Arbeidsgiver
vil gjøre klokt i å erkjenne at dette har
vært et overtramp og at de ikke vil handle
på lignende måte i framtida, avslutter BFleder Monica Deildok.

[ YRKESETIKK-DEBATT ]

Selvsensur og blandede roller
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 aksepterer 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 mengder). Dette virket ikke som et problem
for ledelsen. Men de var bekymret for
hva signaler disse kampsportbildene
kunne sende til elever og lærere jamfør 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 Oppegård. 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

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.

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 venner 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 fotograf 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 bagatellmessige kollisjoner. 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 skolebiblioteksammenheng er det ikke alltid
det nytter. Men lenge leve ytringsfrihet
og faceboka enn så lenge - .

Er det ikke en privatsak hva som legges
ut på ens egen facebook-profil, så lenge
profilen kun er synlig
for egne venner, undrer bibliotekaren på
Oppegård videregående skole.
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Skolebibliotekar Kristian Samuelsens innlegg
i forrige måneds Bibliotekaren.

Fra «Arbeidsmiljøloven”:

§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet
ivaretas.
(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og
uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

Fra «Verdenserklæringen om menneskerettighetene»:
Artikkel 12.
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens
beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.
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Karis kalender

Å spise en elefant
Ved årsskifter blir jeg gjerne litt
filosofisk, og jeg får en hang til refleksjon – over tilværelsen generelt
og spesielt over året som gikk og det
som kommer.
I den store sammenhengen – den
som i økende grad utgjør vår daglige
referanseramme – domineres verden av finans- og miljøkrise, av krig
og folkemord, globale økonomiske
strukturer, informasjonsstrømmer og
medievirkeligheter, av digitalisering
og teknologiske sprang – og av forventninger knyttet til et forestående
maktskifte i det som hittil har vært
verdens dominerende land.
Men midt oppe i alt dette er det de
nære forhold som berører oss mest,
og det er de små sammenhenger som
preger hverdagene. Og i vår lille sammenheng (vi som i vårt fredelige, lille
hjørne utgjør en tusendel av verdens
befolkning – og bibliotekfeltet knapt
en milliondel), er vår dagsorden preget
av de små bitene av helheten.
Sammensatt og fragmentert
Når jeg ser på det norske bibliotekfeltet, ser jeg et sammensatt, men
også et svært fragmentert felt. Det
første er en ressurs; det andre er etter
min mening en hemsko som innebærer dårlig utnyttelse av (knappe)
ressurser, og som underminerer
ideen om et demokratisk, nasjonalt
bibliotektilbud.
Noen felles strukturer finnes, og
flere er, i hvert fall i teorien, i ferd
med å ta form, som felles lånekort og
fellessøk. Men faktum gjenstår at det
er langt frem til det samhandlende
og velfungerende Norgesbiblioteket
som ble forsøkt tegnet i utredningen
Bibliotekreform 2014.
Stort sett driver vi alle med vårt.
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Noen er opptatt av brukerorienterte
og utadvendte aktiviteter som litteraturformidling og lesetrening, dataspillarrangementer og forfatterkvelder,
IKT-opplæring og støtte til forskning
og utdanning. Andre konsentrerer seg
om interne prosjekter som webutvikling, søkealgoritmer og biblioteksystemer basert på åpen kildekode. For ikke
å forglemme logistikk, organisasjonsog lederutvikling og markedsføring. Alt
dette, og mere til, utgjør den helheten
vi kaller bibliotekutvikling.
De fleste er enige om at det trengs
et nasjonalt krafttak for å møte de
utfordringer bibliotekene står overfor.
Jeg sammenligner dette ofte med å
spise en elefant; som kjent kan det
bare gjøres på en måte: en bit av
gangen. Samtidig er det nødvendig å
holde fast ved bildet av helheten, av
hele elefanten, så å si.
Å tegne en elefant
Det rinner meg i hu en fabel som
visstnok finnes i flere kulturer, og som
de fleste bibliotekarer sikkert kjenner,
om seks blinde menn som skulle beskrive en elefant:
”Den første rørte ved dyrets side
og erklærte at det liknet en mur.
Den andre tok tak i den ene øret og
mente at elefanten liknet en vifte.
Den tredje holdt rundt et ben og
sa at elefanten føltes som et tre.
Den fjerde fastslo etter å ha rørt
ved snabelen at elefanten liknet
en slage. Den femte følte på en
støttann og mente at dyret hadde
form som et spyd, mens den sjette,
som hadde tatt i halen, erklærte at
elefanten liknet er rep. Det oppstod
en stor uoverensstemmelse mellom
de blinde, inntil en forbipasserende
kunne fortelle dem at de alle hadde

rett. ” (The Blind Men and the Elephant)
Uten sammenligning for øvrig, så
tenker jeg at vi også er preget av
våre respektive ståsteder når vi skal
beskrive vår elefant. Men selv om vi
konsentrerer oss om hver vår bit, så er
det samme ”vesen” vi er opptatt av.
Samtidig slår det meg at vi fra tid til
annen slett ikke er enige om hvilket
vesen bildet faktisk bør forestille.
Kanskje er det ikke den litt distanserte
og majestetiske elefanten vi snakker
om? For å holde oss i dyreanalogien,
så vil noen kanskje foretrekke det mer
offensive neshornet? For andre gir,
kan hende, den avslappede flodhesten
mest mening?
Mens vi venter på Giske
Det bildet mange venter på nå ved
inngangen til 2009, er selvfølgelig det
som tegnes i stortingsmeldingen som
skal komme. Men uansett hvilket bilde
Giske kommer opp med, så tenker jeg
at bibliotekene skal være broen mellom det nære og detaljerte, og den
store sammenhengen; en ”stargate”
som kan gi menneskene den innsikten
de trenger for å mestre sine liv – og
sin verden.
Godt nytt bibliotekår!
Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
PS. I 2009 skifter denne spaltist beite;
bibliotekfeltet lokket stadig mer, så fremover vil jeg være å finne ved Læringssenteret på Høgskolen i Oslo.
Endelig bibliotekar!

Musee du Louvre, Paris

foto: www.parissnapshot.com

Foredlet gjennom flere år
og hypermoderne!
Et biblioteksystem med skjulte skatter; små gullkorn
som ligger i løsningen!
Bibliofil er foredlet gjennom mange år nå, i tett
samarbeid med de som bruker det til daglig drift av
biblioteket.
Men samtidig: Bibliofil er hypermoderne, med bruk
av de siste teknikker og løsninger.

BIBLIOFIL er bygd for fremtiden; et system du kan
vokse med.
Man river ikke det som er solid. Man bygger videre
på det.
Så også med Bibliofil.
Godt nytt år !
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[ BIBLIOTEKPOLITIKK ]

Venstre fikk nei

Ønsket omfattende
litteratur- og biblioteksatsing
- Det er svakt av de rødgrønne partiene å ikke prioritere litteratur- og
bibliotekfeltet tilstrekkelig i statsbudsjettet for 2009, mener
Venstres nestleder Trine Skei Grande.
Noen uker før jul avga Stortingets Familie- og kulturkomité sin innstilling til
statsbudsjettet for 2009. Venstre foreslo en samlet styrking av litteratur- og
bibliotekfeltet på 80 mill. kroner, men
fikk ikke støtte av regjeringspartiene
i innstillingen.
I tråd med tidligere hovedprioriteringer på kulturfeltet lanserte Venstre
en omfattende litteratur- og biblioteksatsing i sitt alternative statsbudsjett
for 2009. Bibliotekene har en nøkkelrolle i både å formidle litteratur
og annen kunst og samtidig være et
opplevelsessenter og samlingspunkt
for kunnskap og informasjon.
- Statsråd Giske forsøker å utsette
investeringsbehovet i påvente av bibliotekmeldingen, mens Venstre vil ta
grep allerede nå. Vi tok blant annet til
orde for å bevilge 3,2 mill. kroner til
styrking av flerkulturelle bibliotek, 5
mill. kroner til å starte opp et investeringsprogram for biblioteklokaler og
10 mill. kroner til kompetanseutvikling
for ansatte i bibliotekene, sier Skei
Grande.
Skolebibliotek
Skei Grande er fornøyd med at Regjeringen har varslet igangsettelsen
av et eget program for skolebibliotekutvikling. Dette er noe Venstre lenge
har etterlyst fordi et velutstyrt og
bemannet skolebibliotek er en ideell
arena for differensiert undervisning,
og for å lære seg å lære.
- Jeg er imidlertid også opptatt av å
sikre skolebibliotekene har et godt og
oppdatert bokutvalg, noe som ikke er
tilfelle per i dag. Den foreslåtte økningen i innkjøpsordningene er heller ikke
tilstrekkelig for å sikre at skolebibliotekene er oppdaterte. Venstre foreslo

12 |

Bibliotekaren 1/2009

derfor å bevilge totalt 55 mill. kroner
for å utvide innkjøpsordningen for litteratur til å omfatte alle skolebibliotek
i grunn- og videregående skole, sier
Skei Grande.
Sakprosa
I henhold til Regjeringens forslag
vil det kunne kjøpes inn inntil 67
sakprosatitler i 2009, noe Skei
Grande mener er for lite.
- Det hjelper ikke at kulturministeren har uttalt
at han ser for seg en
opptrapping til 100 titler i løpet av noen få
år. Den opptrappingen
burde kommet allerede nå. Vi foreslo
derfor å bevilge 6,8
mill. kroner, noe som
muliggjør at det kan
bli kjøpt inn inntil
100 sakprosatitler i 2009. Heller
ikke dette fikk vi
støtte for, sier
S ke i G r a n d e ,
som lover å
ta dette opp
med kulturminis te re n
når budsjet tinnstil lingen skal
debat teres
i Stortinget
mandag 15.
d e s e m b e r.

Foto: Venstre

Relevante merknader
i budsjettinnstillingen:

Sakprosa
Komiteens medlemmer fra FrP, Høyre, KrF og Venstre mener det er viktig
å øke bevilgningen til innkjøpsordningen for sakprosa. Innkjøpsordningen
for sakprosa ble opprettet i 2005, og skal sikre utgivelser av ny norsk
sakprosa og gi et godt tilbud til lånerne i folkebibliotekene. Ordningen
er sjangerorientert og omfatter først og fremst essays, biografier, reiseskildringer og dokumentarlitteratur. I henhold til Regjeringens forslag
vil det kunne kjøpes inn inntil 67 titler i 2009, noe disse medlemmer
mener er for lite.
Komiteens medlem fra Venstre viser i denne forbindelse til Venstres
alternative statsbudsjett hvor det foreslås å bevilge ytterligere 6,8 mill.
kroner, noe som muliggjør at det kan bli kjøpt inn inntil 100 sakprosatitler
i 2009.
Kap. 326.78
Komiteen mener det er av stor betydning å ha et velfungerende bibliotektilbud. Bibliotekene er en viktig kilde for leseglede for både barn, ungdom
og voksne. Bibliotekene har en nøkkelrolle i både å formidle litteratur og
annen kunst, og samtidig være et opplevelsessenter og samlingspunkt
for kunnskap og informasjon.
Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative budsjett
hvor det – i påvente av den varslede stortingsmeldingen om bibliotek –
foreslås å bevilge 18,2 mill. kroner til ulike tiltak på bibliotekfeltet. Summen skal blant annet fordeles på følgende tiltak: Styrking av flerkulturelle
bibliotek (3,2 mill. kroner), investeringsprogram for biblioteklokaler (5 mill.
kroner) og kompetanseutvikling for ansatte (10 mill. kroner).

Mikromarc
finner stadig
flere venner!

Mikromarc 3
er veloppdragen,
trofast og ekstremt
hjelpsom…
Bibliotekenes
beste venn!

Mikromarc 3 er på full fart inn i norske bibliotek.
Nå står 39 skolebibliotek i Bærum for tur, og Breivang
videregående skole i Troms er godt igang.
Etter flere års utvikling fremstår Mikromarc 3 som et
helt nytt og banebrytende biblioteksystem, unikt i
bibliotekverdenen. Dette systemet møter bibliotekarenes behov på en enestående måte; helintegrert,
intuitivt og moderne.
Vi er svært opptatt av å kvalitetssikre det nye
systemet underveis, og bruker god tid slik at alt skal
fungere optimalt med hver eneste installasjon.
Derfor bør du ta kontakt med oss snarest dersom du
ønsker å bli kjent med “bibliotekenes beste venn” og
komme raskest mulig igang.

www.bibits.no • Tlf.: 22 08 34 00

Bibliotekenes IT-senter AS • Malerhaugveien 20 • Pb. 6458 Etterstad • 0605 Oslo
Tlf: 22 08 34 00 • Faks: 22 08 98 80 • salg@bibits.no • www.bibits.no

Kap. 326.55
Komiteens medlemmer fra FrP, Høyre, KrF og Venstre ønsker på generelt
grunnlag å styrke skolebibliotekene, fordi et velutstyrt og bemannet skolebibliotek er en ideell arena for differensiert undervisning, og for å lære seg
å lære. Disse medlemmer har med interesse merket seg at Regjeringen
i St.prp. nr. 1 (2008–2009) varsler igangsettelsen av et eget program
for skolebibliotekutvikling. Disse medlemmer er imidlertid også opptatt
av å sikre at skolebibliotekene har et godt og oppdatert bokutvalg, noe
som ikke er tilfelle pr. i dag.
Komiteens medlem fra Venstre viser til at innkjøpsordningen for
skjønnlitteratur garanterer pr. i dag innkjøp av 1 550 eksemplarer av
hver innkjøpte tittel av barne- og ungdomsbøker. Av de totalt 1 550
eksemplarene blir 1 000 eksemplarer fordelt til folkebibliotekene og
550 til skolebibliotekene i grunnskolen. I følge SSB eksisterer det om lag
3 100 barne- og ungdomsskoler i Norge. Av disse har enkelte bibliotek
en fellesløsning med folkebiblioteket. Dersom ordningen skal utvides til
å omfatte alle skolebibliotekene, vil det måtte kjøpes inn om lag 2 500
flere eksemplarer pr. tittel enn i dag, noe som forutsetter en økt bevilgning
på 39 mill. kroner pr. år.
Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne garanterer tilsvarende
for innkjøp av 1 000 bøker, og disse blir fordelt til de 807 folkebibliotekene. De resterende bøkene blir fordelt blant annet til høgskoler med
norsk- og lærerutdanning, nordiske bibliotek og universiteter i utlandet
med norskundervisning. Videregående skoler har også anledning til å
søke om bøker fra denne ordningen, og de får innvilget søknadene i stor
utstrekning. Det er i dag totalt om lag 453 videregående skoler, og om
lag 55 av disse får allerede bøker fra innkjøpsordningene etter søknad.
Totalt vil en utvidelse av innkjøpsordningen for skjønnlitteratur/voksne til
videregående skoler koste om lag 16 mill. kroner pr. år.
Dette medlem viser i denne forbindelse til Venstres alternative
statsbudsjett hvor det foreslås å bevilge 55 mill. kroner for å utvide innkjøpsordningen for litteratur til å omfatte alle skolebibliotek i grunn- og
videregående skole.
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Hvorfor skal ikke lærebøker telles med?

Foto: Erling Bergan

Tekst: Kjell Helge Moe, Bibliotekar, Mesna videregående skole

Elever i videregående skoler har som kjent
fått gratis læremidler de to siste årene. Jeg
vil tro at det i de fleste tilfellene er biblioteket som administrerer ordningen. Det
har medført mye ekstra arbeid.
Aktiviteten i biblioteket skal jo komme

fram i statistikkskjemaet som vi skal levere
hvert år, både utlån, besøk, spørsmål,
brukeropplæring osv.
Men da er det merkelig at utlån av lærebøker ikke skal telles med. Vi fikk ved siste
årsskifte tydelig melding fra ABM-utvikling
at lærebøker ikke skulle være med i statistikken. Begrunnelsen var at det ikke ville
bli riktig sammenligningsgrunnlag i forhold
til bibliotek som ikke lånte ut lærebøker (!).
Men skal ikke nettopp aktiviteten avspeiles
i statistikken? Store bibliotek har sikkert
mye større utlån enn de små bibliotekene,
men vil de små bibliotekene synes at det
er urettferdig?
Hvorfor skal ikke vi få synliggjøre alt
arbeidet vi har med utlån av lærebøker.

Faktorene for å utelate dem
veier tyngre

Foto: Tord Høivik

Erlend Ra, Seniorrådgiver, ABM-utvikling

Bibliotekar Kjell Helge Moe ved Mesna videregående skole spør hvorfor lærebøkene
i ordningen for gratis læremidler ikke skal
telles med i den årlige nasjonale skolebibliotekstatistikken. Dagens statistikk fanger ikke
opp bibliotekarens økte arbeidsbelastning
ved de skolene der biblioteket står for utlån
av gratis lærebøker. Dette kan, som Kjell
Helge Moe skriver, tale for å inkludere disse
mediene i oppgavene over utlån.
Vi mener imidlertid at faktorene som taler
for å utelate disse mediene, veier tyngre.
Den viktigste faktoren er at indikatoren utlån
per elev ikke lenger ville være nyttig for å
se på elevenes bruk av skolebiblioteket og
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skolebibliotekets øvrige samlinger, de samlingene som bibliotekaren bygger opp. Utlån
per elev sier i utgangspunktet noe om skolebibliotekets kvalitet, mens utlån per årsverk
sier noe om bibliotekarens arbeidsbelastning. Vi har vurdert det første aspektet
som viktigst i denne sammenhengen. Hvis
utlånet av gratis lærebøker ble tatt med, ville
vi på dette området få et brudd i tidslinjen,
miste muligheten til å sammenlikne skoler
som har organisert utlånet av gratis lærebøker forskjellig, og på aggregerte nivåer ville
indikatoren miste sin verdi. En annen faktor
er at omløpshastighet ikke lenger vil kunne
brukes når en skal vurdere aktualiteten til
skolebibliotekets samlinger og arbeidet med
samlingsutvikling.
I mange sammenhenger vil det være
behov for å fremskaffe data som går ut
over det som rapporteres inn i forbindelse
med den nasjonale statistikken. Moe har
hentet fram utlånstall for å vise arbeidsbelastningen knyttet til ordningen med gratis
lærebøker. En annen mulighet kan være å
registrere tiden som går med til dette. Vi
anbefaler alle å vise fram tallene når det er
bruk for dem, selv om de ikke inngår i den
årlige nasjonale bibliotekstatistikken.

Vi har registrert disse bøkene i egen
base i katalogen, så det er lett å få fram
forskjellig statistikk. Jeg foretok en rask
opptelling i begynnelsen av desember i
fjor. Vanlig utlån så langt det året utgjør
ca 700 bind. Men utlån av lærebøker i
samme periode utgjør over 1300 bind.
Utlånet av lærebøker er altså dobbelt
så stort som vanlig utlån i mitt bibliotek.
Til neste skoleår skal alle 3 årskullene
ha gratis lærebøker. Kanskje utlånet av
lærebøker da blir 3 ganger så stort som
”vanlig” utlån.
Hvorfor skal ikke dette arbeidet komme
fram i statistikken? Hvorfor skal dette
være skjult?

I ABM-utviklings ”Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007”
heter det bl.a.:
”I samband med innføring av
ordninga med gratis læremidlar til
elevar i vidaregåande opplæring
fekk skulane beskjed om å ikkje
rekne desse med i bestand- og
utlånstala. Berre sju av skulane
som har levert statistikktal har
opplyst at dei ikkje har klart å
skilje ut desse tala. Men ein skal
vere merksam på at noko av
auken i tilvekst, utlån og rekneskap medium kan vere resultat
av at einskilde skular har rekna
læremiddel inn i desse tala.”

statistikk for arkiv,
bibliotek og museum 2007
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Om roller og røre

Bortfall av
reisestøtte

Tekst: Kari Frodesen, Spesialbibliotekar og Bibliotekaren-spaltist

Tone Moseid i ABM utvikling går i
desembernummeret av Bibliotekaren
i rette med det hun ser som min manglende forståelse av rollefordelingen i
bibliotekfeltet. Bakgrunnen er novemberutgaven av Karis kalender, hvor jeg
henviser til det jeg mener er samrøre
mellom ABM og Biblioteksentralen
(BS). Synspunkt er gjerne avhengig
av ståsted, og jeg ser ikke bort fra
at saken ser annerledes ut inne fra
ABM utviklings lokaler. Men for meg
som engasjert utenforstående, ser
det ut som om ABM ”abdiserer” i en
del saker og lar andre (blant annet
BS) kjøre løpet. Jeg har to konkrete
eksempler:
Ved Bibliotekmøtet i Bergen i mars
2008, stilte jeg med forventning på
sesjon 63, Oppfølging av Bibliotekreform 2014, hvor representanter for
ABM skulle redegjøre for status. Stor
var min forundring da også ledelsen i
BS satt på scenen.
Det viste seg at BS var der for å
snakke om sine planer for en nasjonal
transportordning. Det ble ikke gitt
noen forklaring på deres deltakelse,
og heller ikke på hvorfor den andre leverandøren, Norsk Bibliotek Transport,
ikke var til stede. På direkte spørsmål
om hvilken rolle BS var gitt i denne

sammenheng, fikk jeg ikke noe klart
svar. Jeg var ikke alene om å reagere
på denne konstellasjonen, noe Anders
Ericsson refererte på NBF-veven 17.
april.
Det andre eksemplet er debatten på
Biblioteknorge-listen i mai/juni 2008
om rettighetsspørsmål knyttet til PCspill. Flere innlegg etterlyste initiativ
fra ABM, men det var BS som – helt
forbilledlig – forbarmet seg over sine
kunder og sa de ville ta et initiativ
overfor leverandørene for å prøve å
få avklart spørsmålet. I hvilken grad
initiativet ga resultater vet jeg ikke,
men da ABM omsider svarte på anrop,
var budskapet bare at de hadde medvirket til å få laget en veiledning. Og
det var det.
I ”gamle dager” var skillet mellom
offentlig og kommersiell virksomhet
tydelig; i dagens kunnskapsøkonomi
er grensene mer utvisket, og markedslogikken finner veien inn i de fleste
sammenhenger. Da blir det etter min
mening ekstra viktig at det ikke kan
stilles spørsmålstegn ved rollefordelingen mellom en offentlig instans som
skal ivareta våre allmenne interesser,
og en kommersiell aktør som, selv om
den har offentlige eiere, alltid vil ha sin
egen agenda.

[ DEBATT ]

Tekst:

Tone Moseid
Avdelingsdirektør
Avd. for bibliotekutvikling
ABM-utvikling

Kari Frodesen kommer med en påstand
i sin spalte ”Karis kalender” i siste nummer 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 biblioteklandskapet.
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 begrunnelse, og brukes i tillegg for å underbygge påstander om samrøre mellom
offentlige og kommersielle aktører - i
dette tilfellet knyttet til Norlis aktiviteter
inn i skolen.
ABM-utvikling la fram utredningen Bibliotekreform 2014 i september 2006.
Vår rolle er nettopp den å utforme den
nasjonale bibliotekpolitikken, og vi gleder oss over at politisk ledelse følger

opp dette med stortingsmeldinger om
både bibliotek og digitalisering. Mange
aktører innen biblioteksektoren har
allerede grepet fatt i flere av de strategiene 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 transportordninger. ABM-utvikling legger nå fram utredninger om både nasjonale lisenser og
juridisk eierskap til katalogdata. Det er
naturlig for en aktør som Biblioteksentralen å følge opp med praktiske løsninger 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 ABMutvikling bidrar til å skape uklarhet rundt
hvilke roller ABM-utvikling og BS har
- roller som er ulike, men med samme

Karis kalender

Karis samrøre
Skolen – mellom biblioteket og markedet
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 flotte materiellpakker 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 aksjonens 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 Andreassen. 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”

det refereres til?
Det jeg hører Andreassen snakke om, er
”det store vi” – ”alle” i betydningen samfunnet. Norlis ”vi” refererer til en gruppe
kommersielle virksomheter, tunge innenfor
kunnskaps- og kulturfeltet. Jeg tviler ikke
på at Norli og forlagene synes det er flott
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 filantropi, slik man kan få inntrykk 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 bokhandlerkjede kan opptre som en semi-offentlig
aktør i en offentlig kunnskapsstrategi?
Det eneste svaret jeg kan finne er sammenhengen med vår egen Biblioteksentralen
(BS) som også er en slags ”hybrid” – både
kommersiell og”intern” aktør. Det kommersielle aspektet er uttalt og velutviklet; det
interne viser seg ved at BS er de facto saksbehandler 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 leverandøren av bøker til norsk skolesektor. De
er derfor godt etablert innenfor skolesektoren, så de regnes kanskje som ”interne”,
de også?
Men hva med bibliotekene?
”Skolene kunne brukt bibliotekene og
oppnådd det samme målet”, sier Andreassen til Dagsavisen og setter fingeren 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 konkurrenten – 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 assosiasjoner 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 Tallaksen Rafste og Tove Pemmer Sætre,
som handler om det jeg tidligere har kalt
virksomhetsperspektivet i bibliotek – her
om skolebibliotek som virkemiddel i skolevirksomhet.
Neste måneds spalte skal forhåpentlig
handle om den.
Kari Frodesen
Bibliotekar og kunnskapsgartner
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overordnede mål. ABM-utvikling håper
selvsagt at stortingsmeldingen om bibliotek 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”.

Fra og med 2009 vil ikke
ABM-utvikling lenger kunne gi
reisestøtte til ansatte i arkiv, bibliotek og museum. Dette omfatter
alle de støtteordningene de har
i dag: deltaking på kurs/seminar
i utlandet, deltaking på kurs/
seminar i Sør-Norge for ansatte
i Nord-Norge, og videreutdanning i utlandet som det ikke blir
undervist i i Norge.
Dette betyr at ABM-utvikling
heller ikke har mulighet til å gi tilskudd til norske deltakere i IFLAs
komiteer og ledende organer.
Hele budsjettposten som hittil
har dekket denne typen tilskudd
ble fjernet i statsbudsjettet for
Kultur- og kirkedepartementet i
2009.

Fornøyde brukere
i Sandefjord
Folk er stort sett godt fornøyde
med tilbudet ved byens folkebibliotek, melder Sandefjords Blad.
402 personer har sagt sin mening om Sandefjord bibliotek i en
brukerundersøkelse. På en skala
fra én til seks, fikk for eksempel
påstanden ”Biblioteket er et godt
sted å være” en score på 5,6.
Mange hadde imidlertid ønsker
om utvidede åpningstider, både
søndagsåpent og åpne dører
lengre utover på fredags- og
lørdagskveldene.
Publikum satte mest pris på bibliotekets ansatte (5,5), utvalget
av barnebøker (5,4) og voksenbøker (5,2). Minst fornøyde var
publikum med utvalg av andre
medier (dvd-er, cd-er, lydbøker)
for voksne (4,5) og barn (4,7),
åpningstider og internettilgang
(begge 4,9).
Brukerundersøkelsen kommer som følge av at kommunen
i 2007 bestemte seg for å få
”bedre kunnskap om innbyggernes oppfatninger av tjenestene”,
skriver avisa.

Kom på efteruddannelse i

Danmark
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[ UTDANNING ]

Nytt fra BIBIN

Bibliotekarutdanninga
ved Høgskolen i Oslo

Studiet i arkiv og
dokumentbehandling
På sikt vil kanskje framveksten av nye utdanninger på ABM-feltet
føre til endringer i JBIs utdanningsstruktur...
Tekst: Liv Gjestrum
Studieleder
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag
Bibliotek- og informasjonsstudiene

De aller fleste av Bibliotekarens lesere
kjenner JBIs studium i Bibliotek- og informasjonsfag hvor vi tilbyr en årsenhet, et bachelor- og et masterstudium.
Mange vet sikkert også at det er mulig
å ta første studieår som fjernundervisning, og etter bestått eksamen søke
om opptak som ”ordinær” student
annet studieår.
Men at vi har studietilbud på hele
ABM-feltet (arkiv, bibliotek, museum)
er kanskje ukjent for mange. Vi tilbyr
studier både i Arkiv og dokumentbehandling og i Museumsformidling, og
denne gangen vil vi gi en presentasjon av arkivutdanningen.
Første studentkull i Arkiv og dokumentbehandling startet høsten
2003. Hovedfokuset i utdanningen
er arkivdanning (i motsetning til
arkivbevaring som er det sentrale i
universitetenes historiker-orienterte
tilbud), med spesiell vekt på digitale
arkiv. Studiet er profesjonsrettet, og
kvalifiserer for ledende arkivstillinger
i offentlige og private virksomheter.
Det er et samlingsbasert deltidsstudium med fire til fem samlinger
i semesteret, og foreløpig tilbyr vi
90 stp, tilsvarende halvannet års
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heltidsstudier.
Utdanningen kom i stand etter initiativ fra arkivfeltet selv. Etter hvert
som kravene til dokumentasjon i
de enkelte virksomheter økte og
utfordringene med digitale arkiv ble
påtrengende, oppsto det et behov
for medarbeidere med større faglig
og teoretisk ballast enn det mange
”tradisjonelle” arkivmedarbeidere
hadde.
Studiet består foreløpig av en
årsenhet med emnene:
yy Arkiv og samfunn (15 studiepoeng)
yy Arkivteori, arkivsystem og arkivbeskrivelse (15 studiepoeng)
yy Arkivbevaring, utvalgsteori og -metodikk (15 studiepoeng)
yy Tilgjengeliggjøring og bruk av arkiv.
Etikk og rolleforståelse (15 studiepoeng)
Studentene tar ett emne i semesteret, og bruker altså to år på
årsenheten.
I tillegg er det en påbygningsenhet
med emnene
yy Digital arkivdanning (15 studiepoeng)
yy Digital arkivbevaring (15 studiepoeng)
Også på påbygningsenheten tar
man ett emne i semesteret.
Neste studieår tar vi sikte på å ha på
plass ytterligere to emner, og regner
med å kunne tilby en full bachelorgrad
i løpet av et par år.
Studiet har vært en suksess. Vi

utdanner årlig ca 25 studenter på
årsenheten og 15-20 studenter annet
hvert år på påbygningsmodulen.
Søkningen er god, og kandidatene
er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.
Bibliotekarer har jo alltid vært rekruttert som medarbeidere i arkiv.
Deres kunnskaper i kunnskapsorganisasjon og gjenfinning er svært
relevante for arkivsektoren, og deres
digitale kompetanse har vært etterspurt. Vil denne karrière-veien nå
forsvinne?
Vi tror fortsatt bibliotekarer vil få
seg arbeid i arkiv. De vil nok imidlertid
merke konkurransen fra kandidatene
med studiet i arkiv og dokumentbehandling hvor utdanningen er spisset
mot arkivfaglige problemstillinger og
arbeidsoppgaver.
På sikt vil kanskje framveksten av
nye utdanninger på ABM-feltet føre
til endringer i JBIs utdanningsstruktur. Flere av kjernefagene er jo felles
for alle utdanningene på feltet, og vi
ser verdien i å starte med en felles
plattform for deretter å spesialisere
seg. Men dette vil neppe skje i nær
framtid. Vi konsentrerer oss i første
omgang om å lage et solid separat
studietilbud i arkiv og dokumentbehandling. Og så får både vi utdanningsaktører og alle andre aktører på
ABM-feltet fortsette diskusjonen om
hva slags kompetanse institusjonene
i sektoren er best tjent med.

BF-sekretariatet svarer

Kursing i nytt biblioteksystem
SPØRSMÅL:
Vi skal bytte biblioteksystem til
neste år. Økonomien er dårlig på
biblioteket og det er snakk om at da
trenger ikke alle å gå på grunnkurs
i nytt biblioteksystem. Dette synes
jeg er feil. Biblioteksystemet blir jo
hovedverktøyet til bibliotekarene,
og på kveldsvakter sitter vi jo alltid
alene. Det hjelper ikke en bibliotekar
alene på kveldsvakt at en kollega
har vært på kurs. Jeg må tydeligvis
argumentere for at alle bibliotekarene
skal få komme på kurs. Er det noen
paragrafer i arbeidsmiljøloven eller
liknende som jeg kan henvise til?
SVAR:
Ja! Jeg vil henvise til Arbeidsmiljølovens § 4-2, der det tydelig
står at det skal gis nødvendig
opplæring for å sette seg inn i nye
systemer. Det er særlig § 4-2 (1)
og § 4-2 (2) e) og § 4-2 (3) jeg
mener du kan bruke i argumentasjonen. Jeg gjengir §4-2 (1)-(3)
slik at du ser formuleringene og
helheten i lovteksten. Jeg har
markert de formuleringene jeg
mener er mest relevante i denne
sammenhengen.

Arbeidsmiljøloven
§ 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert
om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet.
De skal gis nødvendig opplæring
for å sette seg inn i systemene, og
de skal medvirke ved utformingen
av dem.
(2) I utformingen av den enkeltes
arbeidssituasjon skal:
a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og
personlig utvikling gjennom sitt
arbeid,
b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den
enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige
forutsetninger,
c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innfly telse og faglig
ansvar,
d) arbeidstaker så langt som
mulig gis mulighet til variasjon og f or å se sammenheng mellom enkeltoppgaver,

e) det gis tilstrekkelig informasjon og
opplæring slik at arbeidstaker er i
stand til å utføre arbeidet når det
skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon.
(3) Under omstillingsprosesser som
medfører endring av betydning for
arbeidstakernes arbeidssituasjon,
skal arbeidsgiver sørge for den
informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig
for å ivareta lovens krav til et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø.
Du finner arbeidsmiljøloven på
lovdata.no, hvis du vil gå rett til
kilden.
Jeg mener med bakgrunn i loven
at det er HELT KLART at dere skal
på kurs og at det faktisk er et
arbeidsgiveransvar i henhold til
arbeidsmiljøloven å SØRGE for at
dere får komme på kurs.
Ta kontakt igjen ved behov for
ytterligere bistand.

Med vennlig hilsen
Monica Deildok
Forbundsleder i BF

Stabil økonomi i BF
Regnskapsåret 2008 er ikke gjort opp
da dette nummeret av Bibliotekaren
gikk i trykken. Men under BFs styremøte 9. desember, det siste før jul, ble
det gjort opp økonomisk status pr 31.
oktober 2008. Det vil si at 83 % av
året var unnagjort.
I forhold til 2008-budsjettet som
forbundsstyret arbeidet etter i fjor, var
inntektssida på 83,62 % og utgiftssida
på 83,32 %. Styret kunne konstatere
at dette var en lovende utvikling, selv
om ikke alle budsjettposter utvikler
seg lineært gjennom året. I forhold til

2008-budsjettet som ble vedtatt på
BFs landsmøte i 2005, er inntektssida
på 107,56 % og utgiftssida på 108,62
% av budsjettert årstotal. Dette er resultatet av at BF i landsmøteperioden
har vokst mer enn 2005-landsmøtet
forutsatte.
Fra sekretariatet ble forbundsstyret
orientert om at endringen i kontingentsatser som fjorårets landsmøte
vedtok, har begynt å bli registrert på
inntektssida. På utgiftssida ble det orientert om at en sak om tilbakebetaling
av moms på BFs kontorlokaler har fått

et positivt utfall og fører til kr 47.000
i refusjon på husleien. De fikk også
vite at BF heretter fører 20 % av alle
administrative utgifter på tidsskriftet
Bibliotekaren, en praktisk og korrekt
ordning som også gjøres av andre
forbund på grunn av momsfritak som
tidsskriftet har.
Dersom BFs regnskap for 2008 går
med overskudd, vil det først overføres
til konfliktfond i tråd med målsettinga for oppbygging av dette. Er det
overskudd ut over dette, vil det gå til
styrking av egenkapitalen.
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Fra sitt kombinerte ståsted som
bibliotekar og Wikipedia-insider ser
Morten Haugen flere sider ved Wikipedia
som kan bety sårbarheter ved kvaliteten.

Wikipedia i et
kildekritisk perspektiv
Tekst: Morten Haugen, biblioteksjef i Ørland kommune

Siden Wikipedia ble etablert for 7 år
siden har det blitt en av verdensvevens suksesser, med økende bruk og
anerkjennelse, både blant folk flest og
fra avisenes side. Her hjemme kan vi
muligens datere den endelige anerkjennelsen til søndag 26. oktober 2008,
da Aftenpostens erfarne journalist Ulf
Andenæs skrev en kommentar med
tittelen ”Fra mistro til flittig bruk”. Han
begynner med å skildre sin opprinnelige skepsis, og fortsetter med nyvunnen tillit:
”Gradvis har jeg vendt tilbake, og
blitt en flittig bruker. Kvalitetskontrollen
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er opplagt blitt bedre. Det er flere år
siden jeg har knepet Wikipedia i grove
feil. Som millioner andre har jeg lagt
meg til grepet når noe skal undersøkes
i all hast: Jeg taster søkeordet inn på
Google, der Wikipedias bidrag gjerne
troner i toppen, som den mest benyttede
henvisning. (Dette viser seieren både for
Google og for Wikipedia.) Nettleksikonet
er blitt en brukbar opplysningskilde, som
oftest. Anvendeligheten er uovertruffen;
det er også stofftilfang, oppdatering, og
utvalget av aktualiteter som kanskje ikke
anses verdig en plass i et tradisjonelt
leksikon.”

Den vanligste innvendingen mot Wikipedia er at hvemsomhelst kan herpe
artiklene, gjennom aktiv sabotasje eller
ondsinnet hærverk. De fleste jeg snakker med blir beroliget når jeg demon-
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strerer hvordan vi i kjernegruppen går
gjennom alle nye bidrag, og godkjenner,
avviser eller forbedrer dem.
Skadeverk
Det er fremdeles mange som husker
saken om Stoltenbergs påståtte sedelighetsdom, som ble stående en viss
tid på engelsk Wikipedia. Den slags
barnesykdommer er for det meste
overvunnet av Wikipedias internkontroll. Lærdommen fra den saken er
likevel at kvalitetssikringen er best
innenfor de artiklene som kontrollørene har nærhet til, og på de hyppig
redigerte artiklene. Dersom jeg la inn
en setning i biografien om f.eks. en
finsk statsråd om etterforskning for
korrupsjon, og underbygger med å
lenke til en avisartikkel om ham i en
finskspråklig avis (som få norske kan
lese og etterprøve), vil det antagelig
bare være tilfeldigheter som avgjør om
det blir oppdaget: språkbarrieren er én
ting, men like viktig er det at lese- og
endringshyppigheten på en slik artikkel er lav.
En student ved Høgskolen i Nesna,
Robert Fjellstad, har nylig forarget
Wikipediasamfunnet med en masteroppgave hvor han testet hvordan
Wikipedias internkontroll-system reagerte på provoserte feil. Forargelsen
ligger dels i at dette fra feilretternes
side oppleves som helt ordinær vandalisme, selv om det er gitt et akademisk
ferniss; og dels i at denne typen provokasjoner ikke nødvendigvis er den
typen vandalisme som er mest typisk
for Wikipedia.
En av hans oppdagelser var imidlertid positiv for Wikipedia: ”Undersøkelsen kan også underbygge en påstand
om at administratorer i Wikipedia har en
egen praksis for oppretting av feil i artikler” (sitat fra sammendraget i Bibsys
Brage). Han oppdaget også at han oftere ble lagt merke til av kontrollørene
da han skulle fjerne feilene, enn da
han la dem inn, og at norsk Wikipedia
var noe bedre på feilretting enn den
engelske. Wikipediaskribenten Trond
Trosterud, som er førsteamanuensis
ved UiTø, oppsummerte kritikken av
oppgava slik i en diskusjon på Wikipedias diskusjonsside ”Tinget”:
”Ein ting er at dette er uetisk, og med
rette oppfatta som sand i eit maskineri
vi legg mykje arbeid i, men det viktige

poenget er at metoden er metodisk svak:
Vi har ikkje noko grunnlag for å hevde at
oppkonstruerte feil av Fjellstad sin type
på noko som helst vis er representative
for genuine feil (enten det er slurvefeil,
vankunne, pseudoteoriar eller rein vandalisme av bannskap-typen).”
Wikipedia ikke alene om å ha feil
De fleste av feilene på Wikipedia er
samme type feil som finnes i flere situasjoner av kunnskapstilegnelse og –reproduksjon med korte frister og varierende
forkunnskap: blant journalister, studenter
og utredere. Selvsagt vil feilmengden variere etter situasjon og sjanger, men det
er en rimelig hypotese at den individuelle
variasjonen i kvalitet innenfor veiledede
studentarbeider er større enn forskjellen
mellom et godkjent studentarbeid og et
godt Wikipediabidrag. Og omvendt: det er
større variasjon mellom gode og dårlige
Wikipedia-bidrag enn det er mellom gode
Wikipedia-bidrag og en bakgrunnsartikkel
i Aftenposten.
Isfjell-artikler
Det vanligste problemet på Wikipedia
er antagelig bidragsytere som skriver i
overkant av sitt kompetanseområde. I
min forrige artikkel nevnte jeg romanen
”Markens grøde” som eksempel. En
moden gymnasiast kan skrive et godt
referat av romanen, forsynt med bibliografiske opplysninger om utgiverår og
illustratører, og etterordsaktige opplysninger om hvor Hamsun oppholdt
seg mens han skrev romanen. Men
gymnasiasten vet for lite om tekstens

omgivelser: de lange linjene i Hamsuns
forfatterskap, om jorddyrkelsen i mellomkrigstidas kultur og litteratur, og
om bureisinga tidlig på 1900-tallet; og
denne mangelen på bakgrunnskunnskap gjør at artikkelen skrives inn i et
vakuum. Slike artikler har Wikipedia
dessverre mange av. En moden leser
kan avsløre at en slik leksikonartikkel
ikke er på høyde med sitt emne, men vi
vet at ikke alle lesere er modne lesere.
(Min favorittanekdote om kildekritikk
og relevansvurdering er videregående
skole-elevene som hadde gruppearbeid
om indianerstammen Cherokee, og prydet omslaget på rapporten med et bilde
av en chippendale-danser på skinnfell
foran peisen, kun iført lendeklede - ”ja,
for det sto jo på hjemmesiden hans at
han var cherokee, så da” - og dermed
har vi fått demonstrert hva vi har vunnet ved at Google har avløst Store
Norske…)
Jeg tror ”isfjell-artikler” er en treffende karakteristikk av et segment av
problemartiklene på Wikipedia. Den som
skriver, skriver det han ser og vet. Han
presenterer enkeltopplysninger som
han kjenner, og forsøker å binde dem
sammen til noe helhetlig ved å konstruere relasjoner mellom de enkeltopplysningene han har. Problemet med isfjell
er at den tiendedelen som er synlig ikke
røper noe om hvordan de 9/10 som ligger under havoverflaten oppfører seg.
Slik kan det også være i kunnskapens
verden, og det setter begrensninger for
hvor mye den som er i læringsprosessen
kan gjenskape innsiktsfullt. Jeg innrømmer at da jeg skrev artiklene om Bhutans
historie, måtte jeg flere ganger tilbake
og omarbeide mine første versjoner slik
at de stemte med det nye jeg nettopp
hadde lest.
Kjede av tillit
Et annet eksempel: jeg hjalp en dyktig amatør-lingvist med å oversette en
artikkel om et asiatisk språk fra svensk
til norsk Wikipedia. Han hadde gjort
grunnoversettelsen og jeg skulle vaske
ut svesismer og hjelpe han med å oversette noen vanskelige restord. Mens
jeg holdt på med dette, slo det meg at
dersom hovedoversetteren hadde visst
nok om emnet, så ville han ha forstått
hva disse siste svenske ordene betød, ut
fra deres sammenheng i teksten.
For brukeren av leksikonet, vil dette
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 innebære

at kjeden av avsendertillit til
teksten blir ekstra lang. Du må stole
på at oversetterne både forstår emnet
og tekstens vertsspråk godt nok til å
begå en oversettelse uten feil, og du
må stole på at de opprinnelige, ukjente
forfatterne på det andre språket kjente
emnet godt nok til gi en holdbar innføring i emnet, og dertil må du ha tillit til
at emnet fremstilles på en måte som er
relevant også for norske lesere.
En variant av isfjell-artiklene er den
hvor bidragsyteren i tillegg til uferdig
forståelse av emnet også mangler
terminologien, eller er ukjent med leksikonsjangeren for dette emnet. Derfor
forekommer det nå og da ubehjelpelige
artikler med uvesentlige opplysninger,
og oversettelser fra engelsk, hvor språket er greit oversatt, men hvor utvalget
av opplysninger ikke har gått gjennom
noen sil av refleksjon mht relevans og
skrivestil.
Mitt tips er: lær deg å lese mellom
linjene. Lær elevene å lese mellom linjene. Når du har brukeropplæring kan
du finne 3-5 artikler som eksempler på
gode og dårlige skriveposisjoner og
tekstdisposisjoner.

Illustrasjon: Randall Munroe

Norsk perspektiv?
Vi har gjort det til en del av vår ”stilmanual for landartikler” at det skal inngå
avsnitt om norske relasjoner til landet.
Kravet om norsk vinkel kunne med fordel
ha blitt utvidet til flere artikkeltyper. Her
er noen eksempler på hvorfor:
Artikkelen om Gustav V av Sverige er
oversatt fra svensk. Gustav var konge
1907-50, en tid med flere interessekonflikter mellom våre to land. For den
grundige leseren blir det etterhvert tydelig
gjennom teksten at denne artikkelen er
oversatt språklig, men at det ikke er tilført
noe norsk perspektiv gjennom overset-
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telsen. Dette bekreftes også gjennom
litteraturlisten.
Motsatt ble det under arbeidet med
artikkelen om ”Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen”
tilført et norsk perspektiv i noen små
avsnitt, noe som også kommer til syne i
litteraturlisten.
Mitt tips er: Sjekk litteraturlista. Norske
titler i litteraturlista vil normalt være en
indikator på at artikkelens forfatter(e)
har arbeidet med stoffet også utenfor
skjermen.
Oppstykket kunnskap
Det er lett å finne feil både i Wikipedia,
i papirleksika og i større historieverk, hvis
du selv har detaljkunnskaper innenfor et
smalt felt. Men den som har mye detaljviten om f.eks. Ingebrigt Davik har ikke
nødvendigvis tilstrekkelig oversiktskunnskap til å sette detaljene om ham inn i den
rette konteksten: norsk barnelitteraturs
historie fra 1959 til 1980-tallet. Og dette
er en fordel ved helhetlige verk som Store
Norske Leksikon.
Det redigerte leksikonet har noen
fortrinn framfor Wikipedia. Relevans og
proporsjoner er to av dem. Men Store
Norske Leksikon & co har særlig den fordelen at én forfatter har et samlet ansvar
for alle artikler innenfor et emne. Det betyr
at artiklene om Gerhardsen, Torp, Lyng,
Borten og Bratteli er skrevet samtidig, i
lys av, og i dialog med hverandre og med
hovedartikkelen om norsk etterkrigshistorie. På Wikipedia har vi mange eksempler
på at hovedartiklene mangler, selv om vi
har detalj-artiklene. Vi har f.eks. grundige
artikler om den finske vinterkrigen og om
Mannerheim, men mangler en god hovedartikkel om Finlands historie.
Mitt tips er: Stol mer på helhetlige
artikler av typen ”Belgias historie” enn
på frittstående biografier om den enkelte

statsminister. (Men sjekk redigeringshistorikken: det kan jo hende at de er skrevet
samtidig, og av samme person(er).).
Kritisk masse og subjektivitet
Wikipedia er et eksempel på ”crowdsourcing”, manges samarbeid om et felles
mål. For at slike prosesser skal fungere
optimalt trengs det et visst antall deltagere, som må overstige en kritisk masse.
Begrepet kritisk masse er hentet fra kjernefysikken, hvor det betegner den minste
masse radioaktivt stoff som trengs for å
skape en kjernefysisk reaksjon. I overført
betydning anvendes begrepet i sosiodynamisk forstand.
De største utgavene av Wikipedia er
så store at deltagerne klarer å utvikle og
vedlikeholde et leksikon i hele dets faglige bredde og dybde, mens de minste
versjonene vil ha åpenbare problemer
med dette. Enten mangler teamet enkelte
typer fagkompetanse, eller man er prisgitt
én eller få bidragsytere som derved får et
monopol på fremstillingen av dette stoffet, uten en korrigerende dialog. For mitt
eget vedkommende har jeg både jobbet
med stoff som få andre har bidratt til eller
har kunnet kontrollere (Bhutans historie
er utelukkende skrevet av meg), og med
stoff som mange kjenner til og kan bidra
til. (Theodor Kittelsen, Urho Kekkonen og
de norske nasjonalparkene er eksempler
på det)
I Wikipedias artikkel om ”crowdsourcing” står følgende avsnitt som trolig må
oppfattes både som en virksomhetsidé, en
utopi, og som en erfart mulighet:
”Innen åpne prosjekter uten sentral styring vil enkeltbrukere prøve å nå suboptimale mål. Det vil si at det som for en enkelt
bruker oppfattes som en riktig løsning kan
vedkommende forsøke å skrive inn som den
eneste riktige løsningen. Dette vil helt klart
gi en løsning utfra denne enkeltbrukerens

ståsted, det vil si at vedkommendes bidrag
representerer et point of view. Når neste
bruker dukker opp vil forrige brukers bidrag
modereres og justeres. Etter vedvarende
iterasjoner vil arbeidet i teorien fremstå som
noenlunde balansert og representere et
globalt eller dominerende optimum. Denne
prosessen kan ta svært lang tid og pågå
over mange år.”
Det er mange skjær i sjøen under seilasen fram mot den optimale artikkelen
og den optimale artikkelmengden. I noen
artikler finnes det bevisste agendaer
som forsøkes redigert inn. For eksempel
har artikkelen ”Islamisme” blitt utsatt for
flere angrep av brukere som har forsøkt å
redigere inn den forståelsen at islamisme
er islams normaltilstand.
I andre artikler er det subjektive perspektivet mindre graverende, men like
tydelig. Artikkelen ”Nazistenes kunsttyverier”, som i prinsippet er generell og
handler om alle kunsttyveri under hele
2. verdenskrig, må være skrevet av en
valdris. Av artikkelens 37 linjer handler
26 linjer om at Snartemosverdet flyttes til
Fagernes, og at Nasjonalgalleriets skatter
gjemmes på Bagn bygdetun.
Subjektiviteten kan også komme inn i
artikkelen i ettertid. En artikkel som er
gjennomarbeidet og balansert kan få en
tilføyelse som i og for seg er sann nok,
men som forrykker proporsjonaliteten.
Et tenkt eksempel kunne være dersom
norske Wikipedias utmerkede artikkel
om Bjørnøya får en lengre tilføyelse om
et nytt firma som tilbyr pakketurer til øya.
Reelle eksempler: Øystein Djupedal - hvor
60% av artikkelen plutselig besto av
henvisning til hva misfornøyde austegder og opposisjonspolitikere mente om
administrasjonsministerens utnevnelse
av Djupedal til fylkesmann i Aust-Agder;
Roald Dahl - hvor 70% av teksten på ett
tidspunkt handlet om hans antisemittisme;
og Stavanger - hvor det var satt inn et
kampreferat fra en cupsemifinale som
Viking tapte.
Ikke minst er Wikipedia en dårlig
indikator for et emnes relevans eller
proporsjonale betydning. Store Norske
Leksikon-redaktør Petter Henriksen har
tidligere pekt på at kyndig relevansvurdering er det klassiske leksikonets
adelsmerke (”Kunnskap til det norske
folk”, 1995, s 134: ”Pave Innocens 8 er
ansett som betydelig nok, [...] men ikke
Innocens 9.”). I Wikipedia kan man bare
i begrenset grad trekke konklusjoner om

Illustrasjon: Andrew Weldon
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relevans eller betydning av at et emne er
omtalt, eller av hvor lang omtalen om. Et
ofte brukt mantra er ”Wikipedia er ikke et
papirleksikon: vi har ikke plassproblemer”.
Det er en invitt til å skrive om det som
opptar deg. Derfor er artikkelen om Tom
Clancy lenger enn den om Mark Twain.
Gjenkjenne en god/dårlig artikkel
I forrige artikkel skrev jeg at man vanligvis vurderer 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 kompetent enn en
av en student.
I Wikipedia finnes alle typer tekster
innenfor samme struktur og vertskap:
dårlige redigerte tekster, briljante tekster
og mulig usanne tekster. Da blir leserens
vurderingsevne satt på prøve: er denne
enkeltteksten pålitelig i seg selv? Er
den nøytral og ser flere sider av saken?
Skrytende og egenreklamerende? Helhetlig og gjennomarbeidet? Finnes det
udokumenterte påstander? Stemmer den
med det jeg vet fra før? Den lærdommen
om kildekritisk holdning som vi lærer av
Wikipedia kan vi siden bruke aktivt på alle
andre tekster. Og da vil vi kunne avsløre
hvilke grep i teksten som øker eller redu-

serer vår tillit til en hvilkensomhelst artikkel
uansett kontekst.
Wikipedias struktur gir oss flere muligheter til å finne forskjellen på gode og dårlige tekster. En kritisk gjennomlesning av
teksten i seg selv vil som regel avsløre den
dårlige artikkelen: teksten er opplistende
uten struktur, den motsier seg selv, er ikke
korrekturlest, eller det mangler åpenbare
elementer i et resonnement eller en disposisjon. Disse forholdene er ikke spesifikke
for Wikipedia, og det gjelder her som ellers at den erfarne leseren ser manglene
bedre enn den uerfarne leseren.
Å oppdage skjevheter i teksten krever
en erfaren leser. I artikkelen om filmen
”Lasse & Geir” vil en kritisk leser se at
handlingsreferatet ikke er et reelt handlingsreferat, men har form som en teaser
/ baksidetekst: det forklarer bakgrunnen
for det som skal skje i filmen, og slutter
med setningen ” Sammen gir de to guttene seg ut i byen...”.
Artikkel-merking
Wikipedia er et skrivekollektiv hvor
eietrangen vanligvis er lav. Det vil si at
alle kan flikke på alt. Derfor er det min
rett / plikt å markere når jeg finner en
dårlig artikkel. Slike redigeringsinngrep
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 kan være alt fra et korrekturbidrag til et

Illustrasjonsfoto: Erling Bergan

forslag om at artikkelen bør slettes eller
totalt omarbeides; eller bare en påvisning
av noen strukturelle svakheter.
Det finnes en lang rekke slike standardiserte artikkelmerker. Noen av dem er
vennligsinnede, mens andre signaliserer
mangler eller uenighet. Her er et utvalg
av de vanligste:
yy Språkvask: Denne artikkelen trenger
språkvask og korrektur for å oppnå
en høyere språklig standard
yy Uoversatt: Denne artikkelen er delvis
på [annet språk], og ikke fullstendig
oversatt til norsk
yy Denne artikkelen har forbedringspotensial: [utdypende forklaring]
yy Opprydning: Denne artikkelen trenger en opprydning for å oppnå en
høyere standard.
yy Geografisk omfang: Perspektivet
og/eller eksemplene i denne artikkelen/seksjonen fokuserer på norske forhold, og representerer ikke et
globalt ståsted.
yy Antroposentrisk: Artikkelen bør utvides slik at den ikke kun omhandler
mennesket, når temaet har relevans
for mange flere organismer.
yy Uencyklopedisk: Denne artikkelen
bør enten slettes eller få en grundig
opprydning i henhold til våre standarder og retningslinjer.
yy Nøyaktighet: Denne artikkelens faglige presisjon er omstridt, eller den
kan inneholde faktafeil.
yy Objektivitet: Denne artikkelens
objektivitet er omstridt. Redigeringer
som mangler referanser og/eller avviker fra en objektiv fremstilling, kan
bli fjernet.
Disse artikkelmerkene er for det
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første en standardisert melding fra en
erfaren skriver til den skriveren som
startet artikkelen; og for det andre et
signal til sluttbrukeren om at akkurat
denne teksten ikke er optimal. Wikipedia kan selvsagt ikke garantere at alle
u-merkede tekster er gode, men det at
slike merker finnes er et memento for
hele Wikipedia, ja, for hele internett, om
at man skal vokte seg for å gjøre ukjente
avsendere til autoriteter.
Redigeringshistorikken
Du kan lære mye av en artikkels
diskusjons-side og redigeringshistorikk.
(Dette er hhv andre og fjerde ”fane”
over artikkelen). På diskusjonssiden
vil du finne spor av uenighet om artikkelen, eventuelt redigeringsråd fra
bidragsytere som vet noe om emnet
men ikke har hatt tid til å gjøre med det.
I historikken, hvor du kan sammenligne
artikkelens ulike versjoner, kan du se
når artikkelen ble opprettet, når den har
gjennomgått større utvidelser, om den
utelukkende er skrevet av én person,
eller om det har vært ”redigeringskrig”
i hele eller deler av artikkelen. Hvis det
har vært uenighet, kan du se hvordan
den ble løst: var det en provokatør
som ble avvist, misforståelser som ble
rettet opp, eller var det to relevante
synspunkt som vokste seg fram til et
kompromiss?
En Wikipediaartikkels vekst og livsløp
kan følge mange ulike mønstre. Ett
mønster kan vi se i artikkelen om Liechtenstein: Opprettet tidlig (januar 2004),
og gradvis utvidet av ulike bidragsytere,
hvorav noen mer skjønnmalende enn
andre. Artikkelen har ikke vært gjenstand for vandalisme eller kontroverser,

alle nye bidrag har bygget videre på det
som allerede sto. På den annen side har
det heller ikke vært noen bidragsyter
som har tatt helhetsansvar for å gi en
samlet framstilling av landets geografi,
historie, kultur og samfunnsforhold.
(Artikkelen om landets historie ble riktignok utvidet fra 2000 til 11000 tegn
i oktober 2008, men det har ikke påvirket hovedartikkelen). Selve artikkelen,
med dens summariske eller manglende
avsnitt og fraværet av lenker til andre
nettsteder indikerer også at denne
ikke er gjennomarbeidet. Min tolkning
av historikk og tekst er at det som står
er pålitelig som quick reference, men
verken langt nok eller gjennomarbeidet
nok til bruk i en skoleoppgave.
Kildebruks-analyse
Det er mulig å vurdere artiklene etter
hvilke kilder som oppgis og hvordan de
brukes. Slik kan du også ”avsløre” de
ureflektert oversatte artiklene gjennom
hvilke kilder de har brukt, og hvilke de
ikke har brukt.
I Wikipedias idealer for gode artikler
skal analyserende, vurderende og
kontroversielle utsagn tilskrives en
ekstern, troverdig kilde, helst i fotnoteform, eventuelt kombinert med en
litteraturliste.
Artikkelen om John McCain har nesten bare engelske kilder. I slike tilfeller
lurer jeg på om oversetteren har fulgt
med på norsk debatt om emnet, eller
om han har importert det engelske
Wikipedias tekst uten å stille spørsmål
ved tekstens autoritet og disposisjon,
dens eventuelle mangler, eller ved dens
relevans for norske lesere. Når det
gjelder pensumrelevante artikler (som

Illustrasjonsfoto: Erling Bergan
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f.eks. om Søren Kierkegaard) hvor det
finnes norsk forskning og norske kilder,
bør artiklene på norske Wikipedia som
hovedregel være skrevet i tråd med –
helst endog i dialog med – fremstillinger
i andre kilder på norsk. Først da blir
artikkelen mulig å bygge videre på og
forstå som en del av det norske kunnskapsuniverset. I motsatt fall vil den leve
sitt eget, subkulturelle liv.
Litteraturlista kan også avsløre énkildeartikler: Artikkelen om Verner von
Heidenstam er en god gjennomgang av
nobelprislyrikerens livsløp, men uten å
gi særlig innblikk i Heidenstams dikt.
Den er oversatt fra svensk og av fotnotene framgår det dessuten at én bok
er brukt som gjennomgående kilde. Det
motsatte gjelder artikkelen om Hannah
Ryggen. Her omfatter litteraturlisten så
godt som alle bøker som er skrevet om
Ryggen, og av fotnotene kan man se at
alle bøkene er brukt, sitert fra og/eller
henvist til.
For min del har jeg laget meg den
tommelfingerregel at jeg synes flere
norske bøker i kildelisten er en kvalitetsindikator. Det betyr som regel at
de som har arbeidet med artikkelen har

forlatt pc’en og gått til en bokhylle; de
har trolig lest mer enn de har skrevet,
og har måttet gjøre noen vurderinger
av hva som er viktig å ta med i teksten.
(Motsatt er jeg mer skeptisk når en
artikkel på norsk bare har engelskspråklige og url-baserte kilder, da er det ren
oversettelse, eventuelt inkludert noe
googling).
En sertifisert fremtidsdrøm
Mange kommentorer har påpekt at
Wikipedias suksess og arbeidsform
er den viktigste inspirasjonskilden for
de revolusjonerende endringsgrepene
som Store Norske Leksikon og Den
Danske Encyklopedi foretar i disse
dager. Denne påpekningen sier også
Store Norske Leksikon-redaktør Petter
Henriksen seg enig i.
Min spådom, eller kanskje bare mitt
personlige ønske, er at neste generasjon av Wikipedia vil inneholde flere
muligheter for å sertifisere godkjente
eller anbefalte versjoner av artikler, med
en inspirasjon fra Store Norske Leksikons nye to-nivå-konsept, som Petter
Henriksen i sin blogg omtaler som ”to
typer artikler - a) en stor indre kjerne

med kvalitetssikrede artikler som er gått
god for av den fagansvarlige, og b) en
ytre krets med brukerartikler som venter
på evaluering av den fagansvarlige”.
Med andre ord: at Wikipedia vil lære av
Store Norske Leksikon, slik Store Norske Leksikon nå lærer av Wikipedia.
En diskret versjon av en slik løsning
finnes allerede i dag usynlig til stede på
Wikipedia: administratorer og patrollere
ser gjennom og godkjenner alle bidrag
fra ferske og variable bidragsytere.
Tysk Wikipedia – som har godt rykte
for grundighet og høyt nivå – har en
tydeligere versjon av dette, hvor det
synliggjøres at det finnes to versjoner
av artiklene: den gyldige, og den sist
endrede, som ennå ikke er godkjent.
Mine redigeringer i tysk Wikipedia blir
derfor merket med en tag hvor det står
”Dies ist eine ungesichtete Version. Alle
Änderungen müssen gesichtet werden,
bevor sie Benutzern standardmäßig
angezeigt werden”.
Jeg ser for meg at vi i fremtiden vil få
se tre typer ”sertifisering” av Wikipediaartikler. Den ene er den typen vi allerede
har i dag, for omfattende og grundige
artikler som får status som anbefalt/
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 utmerket. Den andre typen sertifisering

Illustrasjonsfoto: Erling Bergan

kan være et anonymt og Wikipediainternt ”ok”-stempel som erfarne Wikipedianere kan tildele til en artikkel som
er kortere, men dekkende i bredde og
dybde. Teksten på en ”tag” kan f.eks.
være ”Denne artikkelen er vurdert
og faktasjekket av en erfaren Wikipediabruker, og er etter vår vurdering en
dekkende fremstilling av emnet.”.
Det tredje scenariet for sertifisering
bør involvere fagfolk, og kan f.eks. være
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”Denne artikkelen er skrevet eller kontrollert av [navn], som er utdannet som
[fag] og/eller arbeider som [stilling] ved
[lærested], og er etter hans vurdering
en dekkende fremstilling av emnet.” I
realiteten har norsk Wikipedia allerede
benyttet seg av slike eksterne fagfellevurderinger i noen ytterst få tilfeller. Artiklene ”Atom” og ”Kjernefysisk fusjon”
ble begge forelagt for og kvalitetssikret
av en professor i Oslo da de ble vurdert
for status som anbefalt artikkel.

En slik ”fagmann-sertifisering” av artikler kan også bidra til å løse en annen av
Wikipedias utfordringer: å hente større
deltagelse fra den akademiske verden.
Det er ikke sikkert at slike sertifiseringer vil omfatte mer enn 5 – 15 % av
samtlige artikler, men de vil, dersom en
slik løsning utvikles, utgjøre en kvalitetskjerne, en målestokk og et ambisjonsnivå for hele leksikonet.
Svekket tillit?
Det kan hende at denne gjennomgangen har svekket din tillit til Wikipedia.
Da var den kanskje for stor på forhånd?
Wikipediaskrivere er mennesker som
lærer mens de skriver. De er ikke eksperter. Derfor ligner Wikipedianere på
vanlige mennesker.
Wikipedianere skriver for sin egen
del, og de skriver samtidig av en indre
forpliktelse til å dele kunnskap med
andre. Denne forpliktelsen er ikke alltid
nøytral, eller objektiv, men det er heller
ikke andre skribenter og andre tekster.
Min erfaring med norske Wikipedianere
er at de fleste er samvittighetsfulle og
stadig strever for å lage et mer utdypende, bedre dokumentert og mer
helhetlig leksikon.
Wikipedias styrke er det menneskelige engasjementet. Wikipedias svakhet
er de menneskelige begrensningene:
kunnskapshull og subjektive oppfatninger. Men nettopp gjennom sin svakhet
kan Wikipedia minne oss om at de fleste
andre tekster også har forbedringspotensiale, og er preget av avsenderens verdier, holdninger og kunnskapsgrenser.
Wikipedias artikler kan gi ulike typer
innsikt: grundig innsikt, rask innsikt,
kort innsikt, skjev innsikt. Kunsten er å
vite når man møter hva. Den amerikanske markedsføringsguruen Seth Godin
var inne på det samme i sin blogtekst
”The Wikipedia gap”, når han sa at ”å
finne informasjon er blitt mindre viktig,
sammenlignet med å forstå og syntetisere den” (Takk til BI-forskeren Mona
Solvoll, som i en foreløpig upublisert
artikkel om wikipedia har gjengitt en
spisset oversettelse av denne maksimen, og slik gjorde meg oppmerksom
på den).
Dette betyr en ny rolle for leseren, og
krever ny kunnskap og nye strategier av
formidleren. Det er dette som er web
2.0, bibliotek 2.0 – og kunnskapsverden
2.0. Lykke til i møtet med det!

ISDN

ISBN

Skal du søke eller arkivere må du vite
forskjellen på ISDN og ISBN

Flinke folk kjenner til den viktige forskjellen. Ønsker du å utgjøre en stor forskjell som
informasjonsforvalter, så har vi ledige jobber innen bibliotek, dokumenthåndtering, arkiv
og webpublisering. Xtra personell er spesialister på å finne riktig jobb til riktig person.
Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk.

tlf: 02360

www.xtra.no
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Det gjelder bibliotekenes kjerneverdier og identitet:

Hvordan fremme formidling
av en digitalisert kulturarv?
Tekst: Thomas Gramstad, Elektronisk Forpost Norge
Illustrasjonsfoto: Ben Woosley

Er Nasjonalbiblioteket fornøyd med å være et mer eller mindre lukket arkiv som har alt,
men med en rekke begrensninger på hvem som får tilgangsprivilegier, omtrent som
klostre og hemmelige brorskap i middelalderen, spør Thomas Gramstad.
Mange grunnleggende viktige spørsmål
om bibliotekenes kjerneverdier og identitet og om bevaring, tilgjengeliggjøring og
formidling av kulturarven ble tatt opp på
den bibliotekhistoriske konferansen nylig.
(Se artikkel derfra i forrige nummer av
Bibliotekaren.)
I denne forbindelse står digitalisering
av kulturarven helt sentralt. Nasjonalbiblioteket driver som kjent et storstilt
digitaliseringsprosjekt av gamle bøker
som er falt i det fri ved utløpet av opphavsrettens vernetid.
Her er et tilfeldig eksempel på en slik
digitalisert bok:
http://www.nb.no/utlevering/content-
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view.jsf?sesamid=c3de52cfc09e6030
a9a2af97bf37e067
Unødvendige restriksjoner
Så vidt jeg kan se er det ikke mulig å
laste ned de skannede dokumentene, og
selv om det lar seg gjøre å søke i hele
teksten kan man heller ikke markere noe
av skriften når man er inne i dokumentet.
Ikke får man ta utskrift heller. Man må
altså være på nett på NBs nettsider for
å kunne lese de digitaliserte bøkene. Og
det i et mildt sagt lite samarbeidsvillig
grensesnitt. Hvorfor er det slik?
Jeg har også forsøkt å søke på en
setning fra denne boka i Google, uten å

få treff. Med forbehold om at den er så
nydigitalisert at Google ikke har fanget
den opp enda, eller at de er i ferd med
å ordne tilgang for søkemotorene til de
digitaliserte bøkene, ser det altså ut som
at man må inn på Nasjonalbibliotekets
nettsted før man får søke i fullteksten
på de digitaliserte bøkene.
Nærmest monopol
Er det ikke opprørende at Nasjonalbiblioteket legger inn disse begrensningene, og dermed gir seg selv nærmest
et monopol på tilgang til verk som er i det
fri? Her er det jo ingen opphavsrettsinnehavere som kan stille seg i veien for en
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helt åpen og fri nettpublisering av disse
frie verkene. Nasjonalbiblioteket burde
være en frontkjemper for å formidle digitaliserte frie verk, ja de burde pumpe
dem gjennom alle fildelingsnettverk de
kan skaffe seg tilgang til!
Det er mye Nasjonalbiblioteket kunne
gjøre for å fremme formidlingen av en
digitalisert kulturarv. EFN har foreslått
at det bør øremerkes midler til utvikling
av (fri) programvare som automatisk
registrerer verk som faller i det fri dette
året ved at vernetiden utløper, og genererer og publiserer lister over disse
verkene.[1]
Etter hvert som Nasjonalbiblioteket får
digitalisert sine samlinger, kunne denne
programvarens eller tjenestens funksjoner utvides til å omfatte nettpublisering
av alle de aktuelle frislupne verkene på
en egen servertjeneste: ”Årets frie bøker”,
”Nasjonalbibliotekets nyttårsgave” e.l.
Andre forslag fra EFN som kan styrke
Nasjonalbibliotekets rolle som formidler
og pådriver for formidling av vår kulturarv
i digitalisert form, omhandler bl.a. forslag
om klarering av foreldreløse verk, digital
deponering, og utvikling av digitale metadata og semantisk web, m.m.[1]
Arkiv eller formidler?
Men det grunnleggende spørsmålet er
kanskje om Nasjonalbiblioteket egentlig
ønsker en slik aktiv formidlerrolle. Eller
er NB fornøyd med å være et mer eller
mindre lukket arkiv som har alt, men
med en rekke begrensninger på hvem
som får tilgangsprivilegier, omtrent som
klostre og hemmelige brorskap i middelalderen?
Ønsker vi demokratiske rettigheter og
tilgang til kulturarven, eller en begrenset
og inngjerdet klareringskultur basert på
privilegier?

Det offentlige, dvs. skattebetalerne,
betaler for digitaliseringen av kulturarven (og ofte også for frembringelsen av
materialet/verket), men likevel gjøres
ikke verkene tilgjengelig for alle, selv
ikke en gang når det ikke foreligger
opphavsrettslige hindringer og begrensninger.
Hvorfor bidrar ikke Nasjonalbiblioteket med frie verk til den norske digitale
kultur- og kunnskapsallmenningen?
[1] EFN: 14 punkter for en digital kultur- og kunnskapspolitikk, Bibliotekaren nr. 9 2008
http://tinyurl.com/bibliotekaren-arkiv.
h t t p : // w w w . b a l l a d e . n o / n m i . n s f /d o c /
art2008092212490835696040

Stavanger2008 er ikke slutt for Sølvberget:

Sju prosjekt videreføres
Sju av ni delprosjekter i Sølvbergets Stavanger2008 prosjekt Gjestfrihetens kunster
videreføres i 2009 og årene etter. Prosjektene som har vært i år har satt spor etter
seg, og nå er det ulike arrangører som Shahrazad – Stories for life, Kapittel, Stavanger
fribysenter og Internasjonalt bibliotek som viderefører prosjektene. – Ett av de beste
eksemplene på at Kulturhovedstaden har investert i prosjekter som har livets rett
også utover 2008, mener programsjef Anne Liv Tønnessen på Sølvberget, Stavanger
bibliotek og kulturhus.
Gjestfrihetens kunster/The Arts of Hospitality – Open Port of Literature, Politics and
Philosophy var ett av de første prosjektene som ble knyttet til Stavanger-regionen som
Europeisk kulturhovedstad i 2008. Målet med prosjektet har vært å utfordre vår forståelse og vår praktisering av gjestfrihet. Gjestfrihetens kunster har bestått av to hoveddeler, som er relatert til begrepet gjestfrihet i kunst, tanker og praksis: Gjestfrihetens
litteratur og Gjestfrihetens politikk og filosofi. Dette har resultert i en rekke delprosjekter,
og sju av de ni videreføres altså når kulturhovedstadsåret ebber ut.
Disse prosjektene videreføres:
Eksilforfatteren. - Seks forfattere har vært i Stavanger som en del av prosjektet
Eksilforfatteren i 2008. Prosjektet videreføres ved at videregående skoler i Rogaland
får tilbud om å være vertskap og arbeidsplass i én uke for en forfatter som i dag lever
i eksil på grunn av sin litteratur. Forfatteren kan delta i vanlig undervisning eller i større
skoleprosjekter. Innhold og tema planlegges i samarbeid med skolen og forfatteren.
Den nye generasjonen/1001 digitale fortellinger. - En digital fortelling er en personlig
fortelling på 1-2 minutter hvor fortelleren tar i bruk bilder, film, tekstplakater og lyd i
arbeide med å skrive sin fortelling. Dette videreføres som et tilbud til ungdomsskolen,
videregående skole og andre interesserte i Stavanger-området.
Gjestfrihetstribunalet. - Tribunalet som ble arrangert i mai 2008 var et samarbeid
mellom Gjestfrihetens kunster, ICORN (International Cities of Refuge Network) og
Shahrazad – Stories for life. Tribunalet vil gjentas i større målestokk i Stockholm i 2012.
Der vil resultatene fra tribunalet i 2008 bli lagt som grunnlag for videre diskusjon og
resultatmåling. Nye problemstillinger vil ut fra dette bli satt på dagsorden.
Symposiet Gjestfrihetens kår. - Symposiet ble arrangert som en del av Kapittel 08 i
september. Manuskriptene fra deltakerne samles nå, samtidig som det skrive nye essays fra ledende akademikere og tenkere innen gjestfrihetsfeltet som dessverre ikke
kunne delta i september. Målet er en bokutgivelse på et internasjonalt forlag med tittel
”The Conditions of Hospitality”.
Gatebiblioteket. - Det første gatebiblioteket inntok Geoparken allerede i vår. De neste
vil dukke opp i Stavanger og omegn videre utover i 2009. Her kan du låne med deg
ei bok, legge fra deg ei bok du gjerne vil dele med andre eller sette deg ned og lese.
Et gatebibliotek er en slags videreføring av det voksende fenomenet bookcrossing,
hvor folk deler bøker med ukjente. Gatebibliotekene er utviklet i samarbeid med fiuni
school of architecture + design, og vil bli stående ut 2009.
Hele byen leser. - Konkurransen der Arild Reins bok ”Kaninbyen” ble trykket opp i
15.000 eksemplarer og lest av minst halve byen, ble en snakkis i Kulturhovedstadsåret.
Fra flere hold har det vært ytret ønske om at dette prosjektet blir en årlig begivenhet
i Stavanger. Sølvberget ser nå på hvordan dette kan gjennomføres i samarbeid med
andre partnere i byen og ønsker å ta dette videre slik at en ny bok som skal leses, kan
lanseres under Kapittel 09.
Bokgaven. - Gjestfrihetens kunster fikk forfatteren Johan Harstad til å skrive ungdomsromanen Darlah. Boka ble delt ut til samtlige 9. klassinger i Rogaland høsten
2008, og Harstad vant nylig Brageprisen for beste barne- og ungdomsbok med Darlah.
Boka var også en del av Den kulturelle skolesekken i Rogalands produksjoner i høst.
Vi ønsker å ta boka med videre til neste år som et formidlingsprosjekt av Barne- og
ungdomsbiblioteket og Den kulturelle skolesekken i Stavanger.
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Leie gård i Sørvest Frankrike?

www.vagant.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 20 % rabatt!

Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i departementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Toulouse 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 svømmebasseng og egner seg til generasjonsferie, venneferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie,
golfferie og for seminarer o.lign.

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!

BF-stipend til
studentmedlemmer
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.

Godt lesestoff:
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Har du spørsmål,
ring BFs sekretariat 48 02 09 00.
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Innmeldingsskjema
Navn

Født

Adresse

Tlf.

Mobil
Postnr.

Poststed

E-post:

Forbundsstyret

Yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Student

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

Ikke yrkesativ
Arbeidsgiver

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Arbeidssted

Nestleder
Hanne Brunborg
Mobil: 99 69 64 80
E-post: hanne.brunborg@bibforb.no
Styremedlemmer
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Henriette Primberg, Forus videregående skole
Varamedlemmer
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Deichmanske bibliotek
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kari Angelsen, Bodø bibliotek

Tlf.

Adresse

Postnr.

Faks.
Poststed

Ansiennitet fra

Stilling
Stillingskode

Årslønn 100% / Lønnstrinn

Dato

Signatur

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:
Ikke-yrkesaktive:
Studenter:

Stillingsandel

1,32 % av bruttolønn. (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)
kr. 250 pr. år.
kr. 100 pr. skoleår.

Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo, vedlagt dokumentasjon av bibliotekarutdanning.

Fylkeslag
Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon: 78 92 53 66
E-post: ragnhild.maso@tana.kommune.no

Sogn og Fjordane
Torill Berge
Gloppen folkebibliotek
Telefon: 57 88 39 90
Epost: torill.berge@gloppen.kommune.no

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

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

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest kompetansesenter
Telefon: 55 92 34 99
E-post: kasper.vejen@statped.no

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon: 32 86 76 08
E-post: kbvon@online.no

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

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

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

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

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

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

Møre og Romsdal
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 70 16 22 67
E-post: vidar.kursetgjerde@mr.fylkesbibl.no

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

Oslo/Akershus
Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon: 64 84 08 50
E-post: cathrine.undhjem@akershus-fk.no

Bibliotekaren 1/2009

| 31

B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Et medisinsk bibliotek i Gaza
For snart 20 år siden ble jeg bedt om å
bidra til oppbygging av et fagbibliotek i Kairo.
Det gjaldt et medisinsk bibliotek for det palestinske sykehuset i byen. De fikk installert
engelsk versjon av Mikromarc, opplæring i
programvaren og AACR2, bokgaver og generell veiledning i oppbygging av biblioteket.
Etter dette gjorde jeg tilsvarende på den
palestinske sykepleiehøgskolen i byen. Det
ble noen meningsfylte og givende år, både
for dem og meg.
Egypt har 70.000 palestinske flyktninger.
Ikke mye, sammenlignet med de 5,5 millioner palestinske flyktningene som er spredt
rundt i verden. Men geografiske, historiske
og politiske grunner gjorde det naturlig for
The Palestine Red Crescent Society (PRCS),
som drev helseinstitusjonene, å etablere seg
i Cairo. Palestina var den gang helt okkupert
av Israel.
Så kom Oslo-avtalen, og palestinere
kunne begynne å bygge egne institusjoner
på deler av Vestbredden og Gaza. Jeg ble
spurt om å bidra til oppbygging av Gaza
Health Sciences Library, på Shiffa sykehus.
Gjennom flere runder ble personalet kurset
og veiledet, bøker ble kjøpt inn og rutiner
etablert. Et relativt stort medisinsk bibliotek,
med et tilhørende enda større leserom, ble
offisielt åpnet i mars 1997.
De gangene jeg besøkte det seinere, var
det mange som satt der og leste, og bøkene
ble flittig brukt. Leger, fysioterapeuter og
sykepleiere brukte dette som et hjelpemiddel
i sin videreutdanning. Det var åpent, gratis,
tilgjengelig og stille. En liten smak av den
nye store informasjonsverden var det også,
i form av større medisinske databaser på
CD-ROM, donert av Verdens helseorganisasjon (WHO).
Gaza var en folkerik by, med usedvanlig
hyggelige mennesker. Det var lett å komme
i prat med folk, og de satte pris på utlendinger. Men livet var hardt for palestinerne
i Gaza. ”Now we are running our own
prison”, sa de ironisk om situasjonen på
Gaza-stripen etter Oslo-avtalen. Noe ble litt
bedre, men mye var som før. Den israelske
okkupasjonen hadde trukket ut av bysentra
og flyktningleire, men holdt et jerngrep rundt
Gaza-stripen som helhet.

Jeg husker et besøk på en liten klementinfarm sør for Gaza by. Det var bibliotekaren på
Shiffa som inviterte meg dit, hun og mannen
drev fruktdyrkingen på si. For noe særlig
inntekter ble det ikke. Klementinene var nydelige, men eksport var håpløst. Lastebiler
fulle med klementin-kasser ble stoppet av
israelsk grensepoliti på vei ut av Gaza-stripa,
og innen de hadde gjort seg ferdig med
kontroll, papirarbeid og en uendelighet av
generell venting i 30-40 graders varme, var
det gått så lang tid at frukten var usalgbar i
vestlige markeder, der de konkurrerer med
israelsk frukt.
Etter nyttår har plutselig Shiffa sykehus
blitt et kjent begrep i Norge, og i hele verden. Du har sett legene Erik Fosse og Mads
Gilbert fortelle på tv fra redselsscenene i
sykehuset, etter hvert som skadde Gazapalestinere kommer inn i hundrevis og etter
hvert tusenvis.
Jeg vet ikke hva som har skjedd med Gaza
Health Sciences Library på Shiffa sykehus nå
etter at krigen startet. Det er nesten upassende å spørre Fosse og Gilbert om det nå.
Men en vakker dag må diplomatiet ha slått
inn og krigen stoppet, om enn midlertidig. Jeg
tipper at jeg da får vite at biblioteket ble gjort
om til sykerom, operasjonsstue eller lignende.
Skal de komme på fote med videreutdanning
av helsepersonell igjen, må nok Gaza Health
Sciences Library tilføres nye ressurser.
Kan vi ikke begynne med dette allerede nå?
Så har vi en skjerv å bidra med når forholdene
ligger til rette en gang om – forhåpentligvis
– ikke så lenge. Er det andre i bransjen som
lar seg engasjere til en liten innsats for dette?
Kanskje noen av bedriftene i bransjen føler seg
kallet også? Ta kontakt med undertegnede, så
kan vi finne den beste måten å gjøre dette på.
Og så kan vi melde oss i Bibliotekaren med et
tydelig opplegg om ikke så lenge.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

”Libraries have a special role to play in
our knowledge economy. Your institution
has been and should be the place where
parents and kids come to read together
and learn together. We should take our
kids here more, and we should make sure
politicians aren’t closing libraries down
because they had to spend a few extra
bucks on tax cuts instead.”

Senator Barack Obama i talen han
holdt til American Library Association (ALA) 27. juni 2005.
”To make America, and our children, a
success in this new global economy, we
will build 21st century classrooms, labs,
and libraries. And to put more money into
the pockets of hardworking families, we
will provide direct tax relief to 95 percent
of American workers.”

President-elect Barack Obama i sin
ukentlige tale 3. januar 2009.

