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Mister Dokvit
I mange år var Niels Windfeld Lund lærer for bibliotekarstudentene i Ålborg. Han var radikal og glad i
prosjektarbeid. Men da københavnerne kvelte den
nordjyske utdanningsfriheten i 1985, gikk han inn
i en eksistensiell krise. Ut kom en professor i dokumentasjonsvitenskap. Nå må Tromsø greie seg uten
ham. Makter de det?

4

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets tidsskrift og
utkommer hver måned.

Ansvarlig redaktør
Erling Bergan

Redaksjonens adresse
Runnen 4, 6800 FØRDE
Telefon: 91 31 80 01
Faks:
99 76 22 12
Epost:
erling.bergan@bibforb.no

Karis kalender: Forandring vi kan tro på

side

12

Unni Vonka: Sømløse elefanter og andre vesen

side

13

Nytt fra dokvit: Fusjon og ledelse

side

14

Åpnet framtidas bibliotek

side

15

Abonnement

Dagskurs: Tjenestemannsloven i staten

side

15

Vi minner om BF-kurs

side

15

Nytt fra BIBIN: Kunnskapsbasert praksis

side

18

Kr. 260 pr. år betales til BFs girokonto
6039.05.64093. Merk innbetalingen Abonnement.
Henvendelser om abonnement rettes til BFs sekretariat i Lakkegata 21, 0187 Oslo, tlf. 48 02 09 00,
faks 22 17 04 96, epost: bf@bibforb.no.

BF-sekretariatet svarer: Prøvetid

side

19

Stoff
Vi mottar stoff i de fleste former og formater. Usignerte artikler står for redaktørens regning.

Annonsepriser:

Likestillingsombudet svarer:
Lønnskompensasjon og foreldrefravær

side

20

Målselv kommune sier opp bibliotekavtale

side

20

”Boka kjem” til Garmo, når biblioteket forsvinner

side

20

Årsmøter i BFs fylkeslag

side

21

Nå trengs det kompetanseutvikling: BFs høringssvar

side

22

Karmøys biblioteksjef trer av etter 40 år

side

25

Ikke ny biblioteksjef

side

25

Bjørn Jacobsen kjemper for bibliotekene

side

26

YS støtter i hovedsak endringene i arbeidsmiljøloven

side

26

Rapport fra stipendreise: Database om ”usikker forskning”

side

27

Redaktørens spalte: Tromsø-utdanningen - en pilar?

side

32

-et godt valg

1/8 side
1/4 side
1/2 side
1/1 side

kr.
kr.
kr.
kr.

Stillingsannonser:
1/8 side
1/4 side
1/2 side
1/1 side

kr.
kr.
kr.

Utgivelsesplan 2009
Nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Deadline:
24. desember
28. januar
25. februar
25. mars
22. april
20. mai
17. juni
8. juli
26. august
23. september
21. oktober
18. november

Merkur-Trykk AS, Oslo

2|

Bibliotekaren 2/2009

Gratis
600
1400
2600

Mva. kommer i tillegg.
Annonseprisene gjelder både farger og svart/hvitt.
Det kan gis rabatt ved samlet bestilling av flere
annonser. Alle henvendelser om annonser rettes
til redaksjonen. (se over)

Trykk

Postboks 9102, 3006 Drammen • Tlf: 32 88 70 10 Fax: 32 88 58 55
www.bibliotekservice.no • rmapost@bibliotekservice.no

900
1600
2400
3600

Hos medl.:
14. januar
11. februar
11. mars
8. april
6. mai
3. juni
1. juli
22. juli
9. september
7. oktober
4. november
2. desember

Lederen har ordet
Hva skal bibliotekarenes kompetanse
bestå av? Hvilket nivå skal bibliotekarutdanningen være på? Hvilke behov for
kompetansetilfang har bibliotekarene for
å kunne møte fremtidens utfordringer på
arbeidsmarkedet? Dette er spørsmål som
diskuteres i mange deler av biblioteksektoren om dagen. Også i BF. Det er en av de
viktigste faglige og strategiske spørsmålene som finnes for et profesjonsforbund.
Det er diskusjonen om bibliotekarenes
framtid.
Viderutdanningstilbud
som gir studiepoeng
ABM-utvikling har mottatt høringssvar,
også vårt, på sitt rammedokument for
kompetanseutvikling i biblioteksektoren.
BFs høringssvar er gjengitt i dette nummer av Bibliotekaren. Som det fremgår
her har forbundsstyret vært opptatt av å
presisere betydningen av studiepoenggivende videreutdanningstilbud. Dette
fordi vi mener det er viktig for den enkelte
bibliotekar å i størst mulig grad få med
seg studiepoeng i sin videre karriere, for
på denne måten bygge opp sin formelle
kompetanse. Det er denne formen for
kompetanseoppbygging som blir med
videre i den enkeltes karriere som en del
av dokumenterbar kompetanse, og det
er også denne formen for kompetanseheving det vil være enklest å skaffe seg
lønnsmessig uttelling for. Når det gjelder
innholdet i videreutdanningstilbudet er
IKT, ledelse, pedagogikk og informasjonskompetanse temaer som BF spiller inn i
denne sammenhengen.
Styrking av bibliotekfaglig
grunnkompetanse
Et annet hovedelement i vårt svar ril
rammedokumentet har vært behovet for
en styrking av bibliotekarkompetansen
der den pr i dag er mangelfull eller til og
med fraværende.

”Det synes både underlig og urealistisk
å skulle utvikle et kompetanseutviklingsprogram for HELE biblioteksektoren, dersom
man ikke samtidig formulerer mål om at
den bibliotekfaglige grunnkompetansen må
styrkes i de deler av det norske biblioteklandskap der den ikke finnes i dag. Dette
gjelder både folke- og skolebibliotek. Det er
på grunnlag av bibliotekfaglig kompetanse
at videreutvikling av bibliotektjenester, realisering av Norgesbiblioteket, utvikling av
digitale tilbud og videre utvikling av kompetanse i sektoren skal bygges. I grunnskolen
(og i noen grad i videregående skole) er
behovet for bibliotekarkompetanse stort.”,
har BF formulert i vårt høringssvar.
Reell mulighet å benytte seg
av tilbudet
Videre har vi vært opptatt av å gi innspill
i forhold til at et program må inneholde
midler til stipender slik at det blir en
reell mulighet for bibliotekarer å benytte
seg av tilbudet. Et annet viktig moment i
denne sammenhengen er forankringen
hos bibliotekeierne og bibliotekarers
arbeidsgivere. Uten at et kompetanseutviklingsprogram er forankret hos dem som
skal legge til rette for at yrkesutøverne
kan benytte seg av tilbudet, vil det bli
en lang tyngre prosess for den enkelte
bibliotekar og den enkelte biblioteksjef
å benytte seg av tilbudene og mulighetene som programmet legger opp til. I
denne sammenhengen ser vi at BF og
våre tillitsvalgte kan spille en viktig rolle
i forhold til å presse på for arbeidsgivers
aksept og velvilje i en gjennomføring
av kompetanseutviklingsprogrammet. I
denne sammenhengen er det viktig at
kommunesektoren nå gjennomfører en
kompetansekartlegging som skal sluttføres innen 1. april 2009. Nestleder Hanne
Brunborg har sendt ut informasjon til tillitsvalgte med nærmere informasjon om
dette, og hvordan tillitsvalgte må bidra i

denne viktige kartleggingen. Det er både
formalkompetanse og realkompetanse
som skal kartlegges, og i kjølvannet av
kartleggingen må man diskutere hva
slags lønnsmessige konsekvenser dette
skal få.
For BF er det meget viktig å delta i
dette arbeidet, for vi vet at svært mange
bibliotekarer har utdanning utover bibliotekarutdanningen som de ikke får uttelling
for. Vi vet også at mange ikke får på langt
nær så god uttelling for realkompetanse
(ansiennitet) som de burde sammenliknet
med andre yrkesgrupper.
Fra Bachelor til Master?
Nivået på bibliotekarutdanningen er
ikke tema i rammedokumentet. Men det
er et tema som trenger seg på i takt med
økt akademisering i samfunnet for øvrig,
og stadig større og mer avanserte krav til
bibliotektjenester. Det er tendens at flere
bibliotekarer tar masterutdanning. Og når
så skjer er det naturlig å tenke at dette
har å gjøre med at man føler et behov for
å utvikle sin faglige kompetanse. Jeg tror
at bibliotekaryrket skal og bør bevege
seg i retning av en masterutdanning. At
den normale bibliotekarutdanning etter
hvert bør være på masternivå. Per i dag
er det ikke et uttalt mål for BF å drive
bibliotekarprofesjonen i denne retningen.
I BF ønsker vi naturligvis et så godt og
bredt mastertilbud som mulig, og vi ønsker
velkommen en utvikling der flere bibliotekarer tar masterutdanning. Fra dette og til
aktivt å arbeide for at normalutdanningen
for bibliotekarer skal være en masterutdanning er det et stykke vei, og hvorvidt
dette skal være en ting BF skal jobbe for
må være gjenstand for grundig vurdering
og diskusjon i organisasjonen.

Monica Deildok
Forbundsleder
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[ DOKUMENTASJONSVITENSKAP ]

I mange år var Niels Windfeld Lund lærer for bibliotekarstudentene i Ålborg.
Han var radikal og glad i prosjektarbeid. Men da københavnerne kvelte
den nordjyske utdanningsfriheten i 1985, gikk han inn i en eksistensiell krise.
Ut kom en professor i dokumentasjonsvitenskap. Nå må Tromsø greie seg uten ham.
Makter de det?

Mister Dokvit
Tekst & foto: Erling Bergan
Tegning: Mira Therese Sandaaker

Begrepet dokumentasjonsvitenskap er litt
uhåndterlig, kanskje noe uforståelig for de
fleste. Og det er ganske internt. Spesielt når
man bruker kortversjonen ”dokvit”. Eller når
man omtaler en kollega som dokviter.
Men begrepet gled inn som et hverdagsord i bransjen sammen med Niels Windfeld
Lund. Nå har professoren passert 60 år og
nærmer seg slutten av en forskningstermin.
Han har ingen eksistensiell krise. Men han
ser for seg en videre yrkeskarriere i andre
sammenhenger.
Kukostymer og Rasmus Struds
29. januar i år holdt han foredrag under
Bibliotekforum Tromsø sitt faglige treff, foran
en full sal av nysgjerrige og takknemlige kolleger og tidligere studenter. Det var å regne
som et slags punktum for sin rolle på dokvit.
Foredraget hadde tittelen ”Kukostymer, bibliografier og andre farlige dokumenter: Om
at indfange og udvikle det bibliotekfaglige
felt uden at blive fange i sin egen lille verden
og udelukke historiens og hverdagslivets
ustyrlige mangfold og dynamikk.”
Han tok utgangspunkt i forrige måneds
diskusjon på postlista biblioteknorge, om
det betimelige i å etterlyse et kukostyme
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på en – selvfølgelig – meget seriøs bibliotekdiskusjonsliste.
– Jeg ser det, i lys av mine erfaringer i
det bibliotekfaglige felt, som en gammel
diskusjon i og for seg, om hva som er det
viktige i bibliotekfaget. Som det også har
vært en diskusjon om opprettelsen av studiet her. Dette er hele tiden til diskusjon.
Jeg spør meg: Det er vel ingen her som vil
si at formidling ikke er en vesentlig del av
bibliotekfaget. Uansett hvilket bibliotek man
er på, gjelder det å kunne formidle noe. Vi
står for de åpne hyller, at bøkene skal bli
brukt, at de ikke skal gjemmes og låses inn
og skjermes for brukerne. Helt personlig, har
jeg et særlig forhold til bokformidling med
anvendelse av særlige kostymer, sa Niels
Windfeld Lund.
Professoren viste forsamlingen et avisutklipp fra 1957, der en ”Udklædningskonkurrence, hvor Børnene fik til Opgave at maskere
sig som kendte Børnebogsfigurer”. På tredjeplass ”kom lille Niels Windfeld Lund, 1. klasse,
der var en meget original Rasmus Struds”.
Polio og politikk
Vi tok lille Niels, født 1949, til sides for å
få vite mer om bakgrunnen hans. Er han en

typisk sekstiåtter?
- Både ja og nei. Jeg opplevde i polioepidemien i 1953 og var mye syk i årene
etterpå. Jeg gikk stivt. Tungen var lam. Jeg
kan fremdeles ikke kontrollere tungen, men
den ble trenet opp. Alt dette gjorde meg
redd for demonstrasjoner og slikt. Politisk
var jeg ingenting i ungdommen. Men jeg ble
en forsinket sekstiåtter.
Niels viser oss en artikkel han skrev i
festskriftet ”Bag ved bøgernes bjerg : en
hilsen til Mogens Iversen” i 1978.
- Berlingske Tidende skrev på lederplass
at det man virkelig skulle passe seg for de
røde lektorer som i tilsynelatende uskyldige
sammenhenger, som for eksempel i et festskrift i bibliotekhistorie, skriver:
”Forutsetningen for en politisk og kulturell
kamp mot kapitalen og borgerskapet, må
således være en forståelse for og viden
om den lokalhistoriske praksis, det vil si de
konkrete historiske erfaringer i området og
deres samfunnsmessige sammenhenger,
økonomisk, sosial, politisk og kulturell grad
av kapitalisering i et frigjørende perspektiv.
Man må ta sitt utgangspunkt i aktuelle og
individuelle erfaringer, av de historiske
erfaringer og sammenhenger bestemte



Mira Therese Sandaaker gikk på det første kullet på dokvit i 1996, da
hun gjorde denne tegningen av sin professor Niels Windfeld Lund.

[ DOKUMENTASJONSVITENSKAP ]
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Da Niels Windfeld Lund begynte på Th Langs skole i Silkeborg, så han at klassen ikke hadde nok materiale til stilene sine. Han opprettet ”Th Langs skoles Oplysningssentral”,
nærmest et skolebibliotek, med lånekort og det hele. Faglige spørsmål drøftet han med bibliotekarene på Silkeborg folkebibliotek tvers over gaten. (Foto: Erik V.)

 bevissthetsformer, for derifra å arbeide for

en historisk og kollektiv bevissthet med
en frigjørende kamp mot kapitalens herredømme som mål. Således må målet for den
bibliotekariske praksis i lokalsamfunnet være
å bidra til opplysning om samfunnets vesen
til støtte for de konkrete lokale kampe.”
Litt brutale
- Det gjelder å se ting i sin sammenheng,
og jeg står stort sett ved de tingene jeg
skrev der den gang, sier Niels i dag. Han
ble i 1975 ansatt som lektor ved den danske bibliotekskolens nye avdeling i Ålborg,
og fant seg godt til rette i et samfunnskritisk
og venstreorientert miljø der. Niels trekker
fram en episode fra oktober 1975 for å illustrere tidsånden:
- Jeg var 26 år gammel og hadde kun
vært ansatt i tre måneder. Min nærmeste
fagkollega var kommet til skolen som lærer
året før. Vi var begge ansatt på humanistisk
faglitteratur. Og så kom to av våre københavnske kolleger over til Ålborg. De skulle
holde en rekke forelesninger om den såkalte
informasjonseksplosjonen. Vi satt og hørte
på, og sa til hverandre at det var noe som
ikke stemte. Vi var unge… Vi dro hjem, og
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på natten så satt vi og lagde en teoretisk
kritikk av deres foredrag. Vi sa at informasjonseksplosjonen er en myte, man tror at
maskiner gir ny informasjon, men det gjør de
ikke, de omdanner bare informasjonen, og
så videre. Dette kjørte vi så på i en debatt
dagen etter, med både lærere og studenter
til stede. Etterpå ble jeg fortalt at en av kollegene var gråteferdig og sa at han aldri mer
ville reise til Ålborg. Vi må nok innrømme at
vi var litt brutale.
Th Langs Oplysningssentral
Men hvor har Niels sin interesse for bibliotek fra? Vi må tilbake til hans oppvekst på
50-tallet.
- Som barn lagde jeg mitt eget bibliotek,
med katalogkort og det hele. Jeg vokste opp
i Valby i København, og vi bodde der til jeg
var 14 år. Så flyttet vi til det sorte Jylland. Jeg
begynte på Th Langs skole i den lille provinsbyen Silkeborg. Etter et halvt år kunne
jeg slå fast at min klasse ikke hadde nok
materiale til sine stiler, så jeg opprettet ”Th
Langs skoles Oplysningssentral”, nærmest
et skolebibliotek. Jeg skrev til alle ambassadene, til tobaksfirma og jeg vet ikke hva, og
ba om opplysningsmateriale. Det fikk jeg. Så

bestilte jeg lånekort hos Biblioteksentralen.
Rett over gaten lå Silkeborg bibliotek, og
der var noen fantastiske bibliotekarer, som
aksepterte meg helt og fullt. Så jeg ble
tatt med på diskusjoner om profesjonelle
spørsmål, om hvordan man best gjør ting i
biblioteket. Så jeg fikk det til.
- Hva sa skolens ledelse til dette?
- Jeg husker en gang det var kommet
materiale til meg. Jeg fikk beskjed om å
gå til inspektøren. Da blir man jo litt usikker. Men da jeg kom inn til ham, reiste han
seg opp og sa: - Niels, vil du ta min stol?
For det var kommet en pakke adressert til
Skoleleder Niels Windfeld Lund, mens jeg
hadde bestilt til Leder ved Th Lang skoles
Oplysningssentral.
- Du søkte vel bibliotekskolen da du var
ferdig med gymnaset?
- Jeg hadde dessverre for dårlige karakterer. Jeg bodde for meg selv da jeg gikk
på gymnaset, og det har sine omkostninger.
Man har plass, og så kommer vennene…
Og så stammet jeg, så jeg kunne ikke gå
på språklinjen. Jeg måtte ta matematisknaturvitenskapelig linje, selv om jeg ikke er
god til å regne eller i naturvitenskap. For å
si det kort: Min karakterbok er ikke noe jeg

[ DOKUMENTASJONSVITENSKAP ]

Fylkesbiblioteksjef i Troms Ellen Østgård (tv), Niels Windfeld Lund og Ingeborg Motzfeldt i 1996, da utdanningen akkurat var kommet i gang. Ingeborg Motzfeldt var prosjektleder for utvalget som planla utdanninga og leverte rapporten ”Veiviser i informasjonssamfunnet” i 1993. Ellen Østgård var medlem av utvalget. (Foto: Erling Bergan)

viser fram for mine barn. Jeg fikk bestått.
Men det var bare så vidt. Dermed kunne
jeg ikke komme in på bibliotekskolen. Men
historiestudiet var åpent.
Niels fullførte sitt hovedfag i historie på
fem år. Så kom han inn på bibliotekskolen,
men altså ”bakveien”, som lærer.
Mange fighter
- Hvordan opplevde du årene i Ålborg?De var fantastiske. De var inspirerende og
konfliktfylte, men givende på alle mulige
måter. Vi var en lærergruppe på 20, hvorav
halvparten var akademisk utdannet og halvparten bibliotekarer. Vi hadde mange fighter.
Men det har gjort oss sterke, for det var ikke
noe galt i å ha store fighter. Det var nok det
som skremte livet av folk fra København. De
var sjokkert at vi kunne kjøre sånn ut. Men
det var det vi mente vi skulle.
- Dere opplevde de store feidene som
konstruktive?
- Det er nok en skjønnmaling nå, det
må jeg nok innrømme. Men det var slik
det var.
- Har du eksempler på slike store feider?
- En konflikt gikk på det politiske versus

det håndverksmessige: I hvilken grad skulle
man være eksplisitt politisk i sitt bibliotekarbeide. Og politisk betød rødt. I hvilken
grad var det håndverksmessige, altså katalogisering, bibliografi, referansearbeid, osv.,
mindre betydningsfullt. Den diskusjonen
hadde vi. Og så var det diskusjoner omkring
barnebibliotekarbeidets stilling. Barnebibliotekarene ble hele tiden kritisert for å være litt
spesielle og samtidig ta ting litt for lett. Hele
diskusjonen om seriøsitet, som altså kukostyme også berører, hadde vi også. Og vi
diskuterte i forhold til Bibliotekarforbundets
ulike faggrupper, som sier at det bør være
flere timer i oppsøkende bibliotekarbeid, at
det skal være flere timer i referansearbeid,
at det skal være flere kurs i barnebibliotekarbeid, osv. Så det var diskusjoner internt i
lærergruppen, og diskusjoner i forhold til
BF. Jeg engasjerte meg mye i faggruppen for
filialer og bokbusser og var med på å starte
gruppens fagblad FILIBUSSEN.
Dette var en svært aktiv periode bibliotekutdanninga i Ålborg. Undertegnede var med
på en nordisk bibliotekstudentkonferanse i
Ålborg på slutten av syttitallet. Vi fikk losji
i ulike kollektiv, hadde spenstige faglige
diskusjoner på formiddagen og diskuterte

bibliotekpolitikk med studenter og lærere til
langt ut på morgenkvisten. Motsetningene
til København var til å ta og føle på. Det var
kamp mot overmakta på alle områder.
Vi merket oss blant annet et nytt tidsskrift
som kom ut fra Ålborg-miljøet.
Biblioteksarbejde
- Da vi i 1978 hadde dimisjonsfest for
det andre kullet, ble det festet og diskutert
ut i de små timer. Ved syv-åtte-tiden om
morgenen var bare den harde kjerne igjen,
og vi bestemte oss for å starte tidsskriftet
”Biblioteksarbejde”, om praksisrelatert
forskning. For både studenter og lærere,
forteller Niels.
- Jeg er en rastløs fyr. I 1979-80 hadde
jeg permisjon og var i Paris for å lage mitt
doktorgradsprosjekt ferdig, noe det riktignok ikke ble noe av da. I 1983 flyttet jeg
om min familie til Fanø utenfor Esbjerg,
og i 1983-1986 hadde jeg permisjon for
å være seniorstipendiat ved daværende
Danmarks lærerhøjskole. Jeg jobbet med et
prosjekt om livshistoriske fortellinger, som et
pedagogisk redskap for å knytte elevenes
livshistorie sammen med det faktiske stoff
i skolen.
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Niels Windfeld Lund var aktivt med på initiativet for å starte tidsskriftet ”Biblioteksarbejde”, som fremdeles er høyst levende og skiftet navn til ”Dansk Biblioteksforskning”
for noen år siden. Han var også mannen bak etableringen av ”Norsk tidsskrift for bibliotekforskning” i 1994, men dette tidsskriftet gikk inn i 2001.



- Hvor lenge ble du ved bibliotekarutdanningen i Ålborg?
- I 1985 ble folkebibliotekar- og fagbibliotekarutdanningene slått sammen, og
undervisningene ble mer strukturert fra
København. Prosjektarbeidsformen som jeg
likte ble mer redusert, det ble mer fastlagt
hva man skulle si og hvordan man skulle
undervise. Samtidig merket jeg at jeg hadde
hastet av gårde i full fart med en rekke ting
helt fra studietiden. Så i 1988 begynte jeg
å tenke over hva jeg skulle med mitt liv. Jeg
kunne ikke bare fortsette på samme måten.
Jeg var knyttet til Danmarks lærerhøjskoles
avdeling i Esbjerg. Jeg organiserte kulturaktiviteter på Fanø, blant annet gateteaterfestival og kulturverksteder. Vi snakket om hele
verden som et stort kulturverksted…
Eksistensielle spørsmål
Niels Windfeld Lund forteller om hvordan
han gikk på stranden i Fanø og kjempet med
de store eksistensielle spørsmål for seg selv.
Hva skulle han gjøre med livet, skulle han
realisere seg selv, skulle han forlate familien,
kjøre motorsykkel, eller …
- I 1988 sluttet jeg ved Ålborg-skolen, og
var plutselig uten lønn. Vi hadde to barn, et
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hus og min kone hadde en 40 % bibliotekarstilling. Vi spiste grøt 3 dager i uken. Det var
en vanskelig periode, innrømmer Niels.
Men før han sluttet ved bibliotekskolen,
hadde han møtt en norsk fagforeningsdelegasjon som ville kikke Ålborg-utdanninga
i korta, med tanke på en ny bibliotekarutdanning i Tromsø. Det hadde fanget hans
oppmerksomhet. For under etnolgistudiet
hadde Ottar Brox ”Hva skjer i Nord-Norge”
vært en viktig bok.
- For oss var det en bibel på linje med Kapitalen. Vi leste og diskuterte hvert kapittel.
Da Brox var gjesteforeleser på etnologi, var
det smekkfullt. Så for meg var det en drøm
å få komme til Tromsø.
En mulig bibliotekarutdanning i Tromsø?
Niels begynte å følge med i den norske
bibliotekpressa. Han rekvirerte utredninger
og rapporter etter hvert som de kom, og
kikket etter mulige prosjekter han kunne
initiere eller bli en del av. Under et seminar
i Abisko i Nord-Sverige i 1990 inviterte en
en lokalsamfunnsforsker ham til Tromsø, og
dermed begynte kontaktene å balle på seg.
Det var påtroppende UB-sjef Helge Salvesen. Det var daværende distriktsbibliotekar
Birgit Larsen. Han hørte mer om planene

om bibliotekarutdanning, dro hjem til Fanø,
skrev ned sine tanker og sendte dem opp
til Tromsø.
Året etter var det nordnorsk bibliotekkonferanse i Harstad, og Niels kom opp. Han
hadde jeg skrevet videre på sitt notat, med
kritikk av de eksisterende utdanninger og
alternativer basert på Tromsø. Niels spurte
Birgit Larsen om mulige prosjekt, og hun
var ikke i tvil om hvor han burde vende sitt
forskerblikk. Hun var fra Senja og kunne ikke
tenke seg noe mer interessant lokalsamfunn
enn det.
For kjedelig i Danmark
- Posisjonerte du deg i forhold til en mulig
jobb ved den nye utdanninga?
- Ja, delvis. Jeg så sjansen til å gjøre noe
av det som ble kvalt i Ålborg. Dessuten
syntes jeg det var for kjedelig i Danmark,
det var alt for urbanisert. Jeg kunne godt
tenke meg å komme opp til litt mindre urbaniserte forhold.
Niels må medgi at Tromsø nok er en tanke
mer urbanisert enn Fanø, men at dette var
forestillingen han hadde.
Resultatet ble rapporten ”Bibliotek og
hverdagsliv på Senja”, som kom i 1994.

[ DOKUMENTASJONSVITENSKAP ]

Niels Windfeld Lund sammen med 14 av studentene på det første kullet på dokumentasjonsvitenskap i Tromsø høsten 1996. De var samlet for å presentere sine prosjekt
for hverandre. Prosjektarbeid har alltid vært en viktig arbeidsform for Niels Windfeld Lund. (Foto: Erling Bergan)

Et stykke aksjonsforskning helt etter Niels
Windfeld Lunds smak. Rapporten foreslo
kursing, og det ble realisert med penger fra
Statens bibliotektilsyn.
Men han engasjerte seg også på andre
fronter under oppholdet i Tromsø.
- I 1993 var det en konferanse om utdanningsplanene. Før festmiddagen foreslo
jeg at man opprettet Norsk Tidsskrift for
bibliotekforskning. Erfarne lærere fra bibliotekarutdanningen i Oslo var tydelig rystet.
Slikt måtte man jo drøfte først! – Nei, vi skal
bare lage det, sa jeg. Det var sånn vi lagde
Biblioteksarbejde.
Niels var i ferd med å bli en svært ”sentral
aktør”, som det heter, i forhold til den kommende utdanninga. I 1991 hadde Riksbibliotektjenesten publisert hans ”Biblioteket - en
verden for sig eller -? : overvejelser inspireret af norske uddannelsesplaner”. I april
1994 var han organisator for et seminar på
universitetet, om kunsten å skape og drive
små bibliotekutdanninger. Og da det lekket
ut foreløpige utkast fra nye utvalgsarbeid
om bibliotekarutdanningen høsten 1994,
sendte han på nytt en kritikk og et alternativ
som kommentar tilbake. Resultatet ble en
utredning nesten helt i tråd med hans tanker.

Han ble engasjert som førstekonsulent for
å planlegge en konferanse om studiet - og
kanskje selve studiet – hvis departementet
godkjente planene. Det var først 3 måneder,
så nye 5 måneder.
Kantine og pensumlister
- Jeg brukte mye tid i kantinen. Folk syntes
jeg heller burde lage pensumlister. Men jeg
tenkte: Det er millioner av muligheter for
titler jeg kan legge inn på en pensumliste.
Men jeg må ha noen studenter å jobbe
sammen med.
I januar 1996 kom de første studentene.
Det ble lyst ut professorat, og Niels søkte.
Bedømmelseskomiteen var i tvil. Han hadde
blant annet en ikke fullført doktograd.
- Men de kvalifiserte meg som professor
ut fra en overordnet synsvinkel, med tanke
på hva en professor skal. De var tydeligvis
innstilt på å tilsette en som drømte om den
jobben, en som hadde de entreprenørkvalifikasjoner som de la vekt på. Hadde
de lagt vekt på det formelle, hadde jeg ikke
kommet inn. Doktorgradsarbeidet mitt ble
godkjent av komiteen, selv om jeg ikke har
tatt doktorgraden.
I begynnelsen var studiet organisert som

faggruppe. Etter hvert ble det eget institutt.
Men i 2003 mistet de instituttet og ble igjen
enkeltfag på Det humanistiske fakultet. Dette
har ikke falt i god jord hos Niels. I 2007
skrev han:
”Det er en kjempekatastrofe for faget at
det ikke er en formell struktur omkring faget
som kan gjøre oss synlig og sette føringer
for hva vi skal arbeide med”.
- Det mener jeg fremdeles. Jeg har sagt
dette i alle sammenhenger jeg har kunnet.
Tilbakemeldingene er imidlertid at dette er
politisk umulig. Men det er synd og skam at
man mister en mulighet så grundig og med
så åpne øyne. Dette handler selvfølgelig
ikke om at jeg skal være instituttleder, det
handler om å ha en struktur. Når man ikke
har en struktur, er det vanskelig å agere
kollektivt. Det er mange ting som kunne
vært annerledes i de seks år som er gått,
om instituttet hadde bestått.
Bredt allmennteoretisk grunnlag
- Er dokvit en bibliotekarutdanning, helt
og fullt?
- Vi snakket i utgangspunktet om dokumentasjonskunnskap i bunnen, som det
brede allmennteoretiske, med bibliotek-
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[ DOKUMENTASJONSVITENSKAP ]

Professor Niels Windfeld Lund er på vei ut som faglig leder for dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Etter fullført forskningstermin vil
han gjøre andre ting. Men han sender en hilsen tilbake til universitetet: La dokvit få igjen statusen som institutt! - Det er en kjempekatastrofe for faget
at det ikke er en formell struktur omkring faget som kan gjøre oss synlig og sette føringer for hva vi skal arbeide med, sier han. (Foto: Erling Bergan)

 kunnskap i tillegg. Det eneste vi har endret,

er vitenskap i stedet for kunnskap. Men det
allmennteoretiske grunnlaget er fundert i
utredningen, det er det ikke jeg som har
funnet på. Vi har integrert bibliotekprofesjonsutdanningen inn i dette.
- Er dokumentasjonsvitenskap virkelig en
egen vitenskap? Fantes det for eksempel
noen faglig, institusjonalisert tradisjon som
den nye utdanninga kunne bygge på i starten
i 1996, eller var dere egentlig en variant av
bibliotekarutdanninga, med et nytt navn?
- Svaret er nok både ja og nei. Du finner
faget dokumentasjon i mange land langt bakover på 1900-tallet. Og vårt samarbeid med
for eksempel franske dokumentforskere er
nettopp fordi dokumentforskning er levende
og sterk i land som Frankrike og Canada.
Niels viser meg sin ferskeste faglige tekst,
artikkelen ”Document Theory” i Annual Review of Information Science and Technology,
som utkommer i disse dager. Han viser
også til respekterte kolleger som gir hans
begrepbruk i Tromsø gode skussmål, som
sier at han har historien med seg, at han
trekker fram historien som er glemt. Og han
viser til andre som mener Tromsø har valgt
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riktig fagbetegnelse, men som likevel heller
til at det konvensjonelle begrepet bibliotekog informasjonsvitenskap burde brukes. I
følge Niels kunne bibliotekarutdanningen
ved Høgskolen i Oslo godt ha skiftet navn
til dokumentasjonsvitenskap, med dagens
innhold.
- Er formidlingsdelen av bibliotekarutdanningen en like naturlig del av dokvit som
kunnskapsorganiseringen?
- Ja.
- Du regner dokumentasjonsvitenskap som
et mer modernisert uttrykk enn bibliotek- og
informasjonsvitenskap, i og med at det åpner
opp for andre institusjoner enn bibliotek, er
det dette som er poenget?
- Yess!
Optimistisk
Den 60-årige professoren smiler bredt.
Han likte det siste spørsmålet. Han følte at
han hadde nådd fram nå. Så kanskje det er
et tegn på at han har lykkes med sin gjerning
i Tromsø? Synes han at de har fått til det de
ville, nå 13 år etter oppstarten?
- Vi har fått til mye, til tross for dårlige
politiske vilkår siden 2003. Jeg er veldig

optimistisk nå. Vi har unge dyktige kolleger. For eksempel Roswitha Skare er like
ved å bryte gjennom internasjonalt som
dokumentforsker. Hennes doktoravhandling
førte til etablering av en ny skriftserie på et
forlag i Tyskland. De påpekte at hennes type
litteraturforskning er helt ny. Hun ser det
komplementære perspektivet. Og så har vi
Bernt Ivar Olsen, stipendiat på informatikk og
telemedisin, som er i ferd med å skrive ferdig
sin avhandling om dokumentanalyse som
grunnlag for systemutvikling generelt, men
spesielt med utgangspunkt i telemedisin.
Niels kommer i bedre og bedre lune, når
han omtaler de kommende:
- Sprell levende, unge, dynamiske, engasjerende. Kan man drømme om noe mer
enn det? Det er fantastisk!
Til sommeren avslutter Niels Windfeld
Lund sin forskningstermin. Han synes alt ligger til rette for å kunne ”gli over i noe annet”,
som han sier. Akkurat nå dreier mye seg om
The World Opera, som han står i spissen
for. Men det får bli en annen artikkel. Nå får
vi bare slå fast at den lille danske trives og
lever vel i Tromsø. Han reiser neppe tilbake
til det urbane Fanø for å spise grøt.

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 !

levert av
Bibliotek-Systemer AS. Postboks 2093, 3255 Larvik
Te l e f o n : 3 3 1 1 6 8 0 0 . Te l e f a k s : 3 3 1 1 6 8 2 2 . I n t e r n e t t : h t t p : / / w w w. b i b l i o f i l . n o E - p o s t : f i r m a p o s t @ b i b l i o f i l . n o

Karis kalender

Forandring vi kan tro på...
Det er mange år siden jeg sist lot
meg begeistre, for ikke å si bevege, av
en politiker; med årene lærer man seg,
som kjent, å ta politisk veltalenhet med
en betydelig klype salt. Men jeg må
innrømme at jeg hadde en stor klump
i halsen da jeg hørte Barak Obama tale
etter valgseieren i november. Jeg har
forstått at jeg var i godt selskap den
morgenen.
En hel verden venter nå i spenning
på ”Obama-effekten”. Obama gikk til
valg på løfte om forandring, i betydningen revitalisering av det amerikanske
samfunnet og den amerikanske drømmen – og av en verden som har gått av
hengslene. Som alle nye presidenter,
unnes han hundre dagers ”borgfred”
før han må vise at den politiske retorikken har substans. Og fallhøyden
er stor, for utfordringene står i kø,
og ”alle” venter på at forbedringene
skal slå inn på nettopp deres område.
Mange vil sikkert bli skuffet.
”Giske-effekten”
Her i lille Norge venter et samlet
biblioteksamfunn med (like?) stor
spenning på ”Giske-effekten”. Og
vi har ventet siden 2004; først på
bibliotekutredningen, og nå på stortingsmeldingen om bibliotek som
skulle kommet for et år siden, men
som stadig lar vente på seg. Men
Giske har vist adskillig ”substans” –
mens vi venter, kommer det andre
meldinger på løpende bånd; bare det
siste året om film og kringkasting, om
skolesekk, statskirke og språk, om
video og dataspill, rytmisk musikk og
scenekunst. ”Vår” melding blir stadig
utsatt, men som en bekjent av meg i
departementet sa forleden: ”den kommer før valget...”
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Kynismen og håpet
I sin bok The Audacity of Hope
(2006) snakker Obama om hvordan
kynismen lett får overtaket i politikken
– når håp ender i skuffelse i møte med
det vi opplever som brutte løfter. Det
er lett å kjenne seg igjen, men han
peker også på ”forsiden av medaljen”
– om politikk og samfunnsutvikling
som et felles anliggende, at det er
mer som samler, enn som skiller, og
at alle kan delta og bidra med noe.
Hans freidige håp (min oversettelse
av tittelen) er at dette er kjernen i
politikkens vesen.
Et landskap i forandring
Giske er ingen Obama, og han skal
(heldigvis) ikke redde verken Norge
eller verden. Men han har satt seg
fore å revitalisere bibliotekvesenet, og
i hvert fall innenfor vesenet, knytter
det seg store forventninger til ham.
(Utenfor våre egne sirkler er jeg ikke
sikker på at det er så mange som bryr
seg, og det er kanskje grunnen til at så
mange andre politikkområder får sine
meldinger, mens vi må vente?)
Personlig har jeg stor tro på det
jeg tror Giske ønsker å gjøre med det
norske biblioteklandskapet. Hvordan
det nye ”kartet” vil se ut, vet jeg ikke,
men han ga oss et glimt av tankegangen ved åpningen av Bibliotekmøtet
i Bergen, i en tale som jeg den gang
oppsummerte slik:
”... det handler ikke om bibliotek - det
handler om hva bibliotek er en del av
og hvilke mål de skal bidra til å nå. [...]
at samfunnets institusjoner skal være
ressurser for fellesskapet og må ta utfordringene som samfunnet stiller opp
for oss.” (OppAmaryllis, mars 2008)

Å møte forandring
Det er ikke politikerne som skaper
den egentlige forandringen. De kan
peke ut retningen og (forhåpentlig)
tilrettelegge infrastrukturen, men det
er i det daglige at forandring skapes
– av hver enkelt av oss. Det betyr at
også vi må forandre oss – for å møte
nye rammebetingelser og nye typer
oppgaver.
Forandring kan gjøre vondt, spesielt
når den griper inn i vår trygge hverdag.
Men forandring er også spennende,
med nye faglige utfordringer og møter
med nye brukergrupper og nye medarbeidere.
”Er vi mentalt innstilt på endringene
vi må ta?”, spurte Erling Bergan i
forrige nummer av Bibliotekaren. Jeg
tror svaret er både ja og nei, men jeg
håper og tror at debatten og arbeidet
som følger meldingen, denne gang
vil fokusere mer på det som samler,
enn på det som skiller. Aller mest
håper jeg den nye politikken vil bidra
til å gjøre bibliotek mer relevant som
samfunnsaktør og som sentral bidragsyter til samfunnets kunnskapsbaserte
politikkområder.
Og jeg tenker at hvis Giske gjør sitt,
så skal vi gjøre vårt! Eller for å si det
med Obama: Yes, we can!
Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

[ DEBATT ]

Sømløse elefanter og andre vesen
Tekst: Unni Vonka
Bibliotekar
Høgskolen i Harstad

De siste dagene har jeg brukt litt tid på å lese
bl.a. tidsskriftet Bibliotekaren.
Som ansatt i et høgskolebibliotek er jeg kanskje ikke i målgruppen for alle diskusjonene,
men det er likevel tema jeg går og tenker litt
på. Ikke minst dreier det seg om ”sømløse”
tjenester.
Jeg har lest om Norgeslånet og Norgesbiblioteket, og er selvsagt ikke motstander av
den demokratiske retten alle innbyggere har
når det gjelder å få tilgang til bibliotekressurser. Det er likevel flere måter å administrere
en rettighet på.
Høgskolen i Harstad har mange desentraliserte studenter, og vi er svært bevisst vårt
ansvar for bibliotektjenester til disse. Alle nye
studenter får en kurspakke – Digitale verktøy – hvor også veiledning i litteratursøk og
innbestilling, er inkludert.
I høgskolens kvalitetssystem, området
Oppstartskvalitet, er ett av målene: Gjøre nye
studenter fortrolige med bruk av de ulike
komponentene i høgskolens informasjonssystem, samt styrke studentenes informasjonskompetanse.
Ut fra kvalitetssystemet er det altså et mål
for oss å ha et direkte forhold til våre studenter/lånere. For bibliotektjenesten i høgskolene
er det svært viktig at studentene selv lærer
å finne fram til ulike kilder for litteratur, og at
informasjonskompetanse er en integrert del av
lærings- og studieprosessen. Dette innebærer
blant annet ferdigheter i å søke, velge ut og
bestille bøker og artikler online fra BIBSYS
bibliotekbase. Vi sender dem den litteraturen
de har behov for.
I søknadsdokumentene for opptak på disse
studiene står det klart og tydelig at det forutsettes at studentene har tilgang til datamaskin
og Internett ettersom dette skal benyttes til
kommunikasjon mellom studiesamlingene. De
samme verktøyene skal selvsagt også brukes
til litteratursøk og kontakt med eget bibliotek,
for det er jo ikke slik at det kun er campusstudenter som skal bli informasjonskompetente.
Likevel ser vi at ”bibliotekbiten” er lett å
velge bort, og at mange foretrekker å bruke

sitt lokale folkebibliotek. Da slipper man å søke
selv, og man får det man trenger rett i handa. I
tillegg slipper man å betale returporto.
Dessverre blir det pedagogiske aspektet
borte når en heller enn sitt eget fagbibliotek,
bruker et lokalt bibliotek som vektlegger tradisjonell service overfor lånerne.
Og her er vi ved kjernen i mine funderinger.
De siste par årene har antall lånebestillinger
fra folkebibliotek økt kraftig i antall. Svært
mange bestillinger gjelder litteratur som er
pensum på våre deltids- og desentraliserte
utdanninger, og det er naturlig å anta at sluttbrukerne av litteraturen er våre studenter.
Dersom det stemmer det som Giske skal
ha uttalt at biblioteksektoren er full av byråkratiske strukturer med mange nivåer, så
hadde jeg faktisk ventet meg nettopp litt mer
struktur.
Dersom de strukturerte låneveiene i sektoren er opphevet, så er jo mye av byråkratiet
vekk. Like fullt står det å lese hos ABM at
fylkesbibliotekets oppgaver er å ivareta
fjernlånsvirksomheten i fylket og organisere
bibliotekenes lånesamarbeid!
Og dersom det er så mange ulike nivå
så burde jeg kanskje ha mest å gjøre med
institusjoner av samme type som jeg selv er
ansatt i?
Imidlertid er min hverdag full av lånebestillinger som jeg i mitt enfold trodde skulle gå
via fylkesbibliotek.
Jeg ser også mange logiske brister mht hvor
man bestiller fra, selv om man ikke skulle være

forpliktet til å bruke fylkesbibliotek.
Hvorfor får jeg for eksempel bestillinger til
Harstad fra en videregående skole på vestlandet når den etterspurte litteraturen finnes
både på UB Bergen og Høgskolen Stord/
Haugesunds bibliotek?
Dessverre synes det også som om folkebibliotek i distriktene ofte har dårlige purrerutiner. Det gjelder særlig der man ikke har
elektronisk utlånssystem. Det betyr at vi ikke
får god nok omløpshastighet på litteraturen
i forhold til om vi kunne purre sluttbrukerne
direkte. Omløpshastigheten øker også når et
lokalt bibliotek skal være mellomledd i låneprosessen, og for låneren betyr det faktisk
kortere effektiv lånetid.
Fra mitt ståsted er altså det beste at de
gode gamle låneveiene opprettholdes og at
utdanningsinstitusjonene tar hånd om sine
egne lånere samt hovedsakelig driver interbiblioteklån på eget nivå. Å opprettholde bibliotekvesenets strukturer og nivå kan faktisk
bidra til litt mer ryddighet i hverdagen framfor
det tilnærmede anarki vi ser i dag.
For hvordan èr egentlig reglene? Hvor
sømløse er vi blitt? Gjelder ikke de opplysningene jeg finner hos ABM? Må jeg bare
bøye meg for ”overmakta”, eller skal jeg ta
i bruk hurtigknappen i bestillingssystemet
der det står: Pensumlitteratur lånes kun ut
til våre studenter og ikke som fjernlån til
andre bibliotek.
Det hadde vært interessant å høre hva
andre bibliotekarer i både folkebibliotek og
høgskolebibliotek mener om dette.

Unni Vonka fra Høgskolen i Harstad vil beholde
”de gode gamle låneveiene”. Her blir en student
veiledet ved Høgskolen i Bodø sitt bibliotek.
(Foto: Erling Bergan)
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Nytt fra dok.vit. i Tromsø

[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Tekst:
Førsteamanuensis Roswitha Skare
og universitetslektor Trine Holm
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø

Fusjon
og ledelse
Vårsemesteret i Tromsø har startet opp med
et fusjonert universitet, filmfestivalen og solfesten (i uprioritert rekkefølge!). I nr. 11/2008
fikk Bibliotekarens lesere vite om mulighetene fusjonen kunne innebære for faget
dokumentasjonsvitenskap. I mellomtiden har
universitetsstyret vedtatt at det nye fakultet
skal hete Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning. Instituttene fra det
samfunnsvitenskapelig fakultet (SV-fak.) går
inn som Institutt for historie og religionsvitenskap, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og
samfunnsplanlegging, Institutt for arkeologi
og sosialantropologi og Institutt for filosofi
og førstesemesterstudier. Avdeling for lærerutdanning og pedagogikkmiljøet på SV-
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fak. danner til sammen et institutt, mens
de to instituttene fra det humanistiske
fakultet (Institutt for språkvitenskap og
Institutt for kultur og litteratur) går inn
i det nye fakultetet slik de er i dag. For
dokumentasjonsvitenskap betyr det altså
ingen forandringer – noe man kan ha delte
meninger om, og noe som selvfølgelig
ikke utelukker et tettere samarbeid med
for eksempel historikere og arkeologer
med tanke på ABM-sektoren.
I disse første januardager var det
også frist for å komme med en høringsuttalelse om kompetansebehovet og
kompetanseutvikling i bibliotek (http://
www.abm-utvikling.no/bibliotek/rammedokument-om-kompetanseutvikling-ibibliotek-horingsutkast.html). Som viktige
kompetanseområder nevnes det spesielt
ledelsesutvikling, markedsføring, formidling, kulturendring i bibliotek og digital
kompetanse på alle plan. Det var gledelig for oss å se at de nye bibliotekfaglige
emnene som ble opprettet i fjor matcher
disse behovene, for eksempel emnet i Bibliotek, samfunn og ledelse (15 stp.) som
gis for første gang dette semesteret.
Bibliotek, samfunn og ledelse
- en casebasert tilnærming
Hvordan kvalifiserer man for ledelse av
bibliotek? Hva slags kunnskap og kompetanse fordres i møte med praksis? Essensielle
spørsmål i et ledelsesperspektiv er naturligvis
knyttet til hva som betinger de ”gode” bevegelsene, hva det ”gode” er og hvordan man
kan bevege ”eget” bibliotek i ønsket retning.
Eller: Hva skal biblioteket være, for hvem – og
hvordan løses oppdraget?
Om praksis stod stille, og profiler og
utfordringer var de samme for alle bibliotek,
kunne en snu bunken fra år til år og tilby et
standard sett med verktøy for drifting av
et entydig samfunnsoppdrag. Bevegelser
i praksisfeltet tilsier endring og utvikling,
men også store forskjeller og et stadig mer
komplekst omgivelsesbilde. Her er innslag av
både press, usikkerhet og negative statistikker, men også entusiastiske nyskapende grep
lokalt og regionalt – med enkelte grafer er
for oppadgående. Også på nasjonalt plan
arbeides det for å feste grep om ”det store
endrings- og utviklingsbildet”. Dette reflekteres ikke minst gjennom oppløpet mot ny
stortingsmelding og forventninger til nye
strategier og tiltak.
Fag står heller ikke stille. Kurset tilbyr
ikke oppskrifter på ledelse, men perspektiver for å forstå og håndtere kompleksitet
i samspillet mellom bibliotek og omgivelser

og de utfordringene som er knyttet til å
forvalte samfunnsoppdraget. Vi har lagt opp
til en kritisk og konstruktiv tilnærming til de
spørsmålene som ble skissert innledningsvis.
Og vi søker en tett dialog mellom fag og felt,
hvor forskningsbasert kunnskap og teoretiske
perspektiver koples opp mot konkrete bibliotekutviklingsprosesser og felterfaringer.
Vi har derfor valgt en casebasert tilnærming.
Gjennom utvalgte case - eller ”utviklingsbilder”
- og aktiv kopling opp mot teori formidles ulike
bibliotekprofiler og –diskurser, ulike former for
organisering av samspill mellom bibliotek og
omgivelser, samt aktuelle ledelsesutfordringer
og –grep. Utvalget av case speiler et typologisk mangfold (folkebiblioteket, skolebiblioteket, fagbiblioteket), men også oppkomsten av
nye kombinasjoner og modeller for integrerte
bibliotekløsninger, både i en ”storbykontekst”
og en ”småsamfunnskontekst”.
Kurset er samlingsbasert, med fire todagerssamlinger. Det er derfor mulig å kombinere
studiet med arbeid, hvilket vel halvparten av
studentgruppa gjør. Den andre halvparten er
fulltidsstudenter og bygger kurset inn i sine
bachelorløp. For hver samling introduseres
bestemte tema og case, og vi følger opp med
forelesninger og casepresentasjoner. Inviterte
aktører presenterer prosjekter/prosesser/
problemstillinger og tar også del i dialogen
med studentene.
Tone Moseid, ABM-utvikling, åpnet første
samling i januar med å tematisere ”det store
utviklingsbildet”, den nasjonale bibliotekpolitikken og kompetanseutfordringer for sektoren.
Første case ut var ”Biblioteket i en storbykontekst” med fokus på samspillet mellom
byen, brukerne og biblioteket. Stine Fjeldsøe,
bibliotekfaglig leder på Tromsø bibliotek og
Byarkiv bidro som foredragsholder og dialogpartner, og la spesielt vekt på ledelse av bibliotek som kunnskapsintensiv og brukersensitiv
virksomhet.
Tema for februarsamlingen er ”Det integrerte bibliotek – nye modeller for samarbeid”.
Her inngår Drammensbiblioteket og tre interessante Troms-case: Nord-Tromsmodellen
– med bibliotekene som noder i en regional
studiesentermodell, Finnsnes – med planer
for biblioteket som hjerte i kunnskapsparken
og Storfjord – med nye kombinasjoner i sikte.
Casedelen av denne samlingen organiseres
i samarbeid med fylkesbiblioteket i Troms.
I mars tematiseres utfordringer for fag- og
skolebibliotek, med Universitetsbiblioteket i
Tromsø og skolebiblioteket på Breivang videregående skole (Årets bibliotek 2008!) som
inntak til faglig fordypning. Siste kurssamling
byr på forelesninger, caseanalyser og eksamensverksted.

[ BIBLIOTEKPOLITIKK OG KURS ]

Åpnet framtidas bibliotek
Tekst & foto: Marit Thobiassen Strande

På nyåret hadde det nye biblioteket i Kongsvinger sin offisielle åpning.
Biblioteket er også skolebibliotek for Sentrum videregående skole,
som ligger i samme bygning.
Det var fylkesordfører i Hedmark,
Arnfinn Nergård, og ordfører i Kongsvinger, Arve Bones som samtidig klippet over hver sin snor for å markere
åpningen av det nye biblioteket. Begge
to skrøt av det gode samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen,
som sammen har bygd nytt bibliotek
og ny videregående skole i Kongsvinger sentrum.
- Dette er et unikt samarbeidsprosjekt
i Norge, sa Bones og la til at han er
sikker på at regionens nye storstue for
kultur og kompetanse kommer til å bli
mye brukt.
Også Arnfinn Nergård er opptatt av at
dette kommer hele regionen til gode og
han sa at det er viktig for fylkeskommunen å være med på regionsutviklingen
i fylket.
- Investering i humankapital er en
investering som vil kaste mye av seg,
sa han.
Både Nergård og Bones trakk linjer
til det som skjer i Midtøsten i disse
dager.
- Kunnskapsbygging og klokskap er

det som skal til for å lage en bedre
verden, sa Nergård.
Biblioteksjef Stine Raaden er
veldig stolt av det nye biblioteket i
Kongsvinger.
- Samarbeidet mellom kommunen

Folk i alle aldrer hadde møtt opp for å ta del i åpningen av det nye biblioteket i Kongsvinger.

Dagskurs:
Tjenestemannsloven i staten
– innhold og endringer
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, ikkemedlemmer er også velkomne til å
melde seg på (kursavgift kr 800).

og fylkeskommunen har gitt oss
det største biblioteket i sitt slag.
Sammen skal vi gjøre dette til et
topp moderne kunnskaps- og læringssenter, sa hun.

Bf

BIBLIOTEKARFORBUNDET

Kurset vil bli holdt av advokat Eva
Borhaug fra organisasjonen Parat.
Praktiske opplysninger:
Torsdag 5. mars kl 10-16
i YS-huset,
Brugata 19 i Oslo.
Kursansvarlig:
Monica Deildok,
leder i BF

B

f
Vi minner
om BF-kurs...

BIBLIOTEKARFORBUNDET

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)
Kontakt BF-sekretariatet dersom
det er noe du lurer på i forbindelse
med kursene, tlf 48 02 09 00.

Bibliotekaren 2/2009

| 15

Alt du trenger – til en rimelig pris...
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Selvbetjeningsautomater
Frigjør ressursene til andre oppgaver!
• Touchscreen – glem mus og tastatur
• Alt integrert i ett designmøbel
• Motorisert hev og senk
• Ergonomisk riktig
• Rullestolvennlig
Passer til alle moderne biblioteksystem!

Mark X

– navnet på god service
Pettersvollen 3, Pb. 9102, 3006 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55 · salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

[ UTDANNING ]

Nytt fra BIBIN

Bibliotekarutdanninga
ved Høgskolen i Oslo

Kunnskapsbasert praksis
Erfaringene med kunnskapsbasert
bibliotekpraksis 2. studieår
Tekst: Liv Gjestrum
Studieleder
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag
Bibliotek- og informasjonsstudiene

Praksis har alltid vært viktig i norsk bibliotekarutdanning. Lenge var ordningen
at studentene hadde ett års praksis før
de startet på studiet. På begynnelsen
av 1970-tallet ble det slutt på det. Da
ble studiet 3-årig, praksisåret falt bort,
og vi fikk i stedet to praksisperioder à
5 uker.
Selv om innholdet i bibliotekstudiene
har endret seg mye siden 1970-tallet,
har praksisopplegget forblitt temmelig identisk. Riktignok har opplegget
stadig vært gjenstand for diskusjon,
både på utdanningen og i praksisfeltet,
men det har kun medført ubetydelige
endringer.
Undersøkelsesmetoder
Det har lenge vært et ønske på JBI at
praksis skulle knyttes tettere til undervisningen slik at den ble en mer integrert
del av studiet. Da vi forrige studieår
innførte vi en ny type praksisordning for
andreårsstudentene, Kunnskapsbasert
bibliotekpraksis, var det et forsøk på
nettopp det. Med den nye ordningen
ble praksis knyttet tettere opp mot faget
Undersøkelsesmetoder. Ambisjonen var
at studentene gjennom undervisningen
skulle oppnå innsikt i grunnleggende
samfunnsfaglige metoder, og lære å
vurdere bibliotekundersøkelser og selv
kunne gjennomføre enklere undersøkelser og analyser innenfor praksisfeltet. I
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praksisperioden i mai – juni, etter avsluttet undervisning 2. studieår, skulle de
dele tiden sin mellom ordinær praksis og
gjennomføring av en undersøkelse som
skulle dokumenteres i et prosjektrapport. Prosjektrapporten fungerte som
en eksamensbesvarelse. Fra å være en
”tradisjonell” 5 ukers praksisperiode
med innføring i daglig drift på biblioteket
og i bibliotekarrollen, ble praksisen altså
en kombinasjon av tradisjonell praksis
på halv tid og halv tid på et prosjekt.
Dobbelt formål
Da vi innførte ordningen, hadde vi et
ønske om at studentenes prosjektrapporter skulle tjene et dobbelt formål. De
skulle både befordre læring for studenten og tjene som datagrunnlag for lærernes forsknings- og utviklingsarbeid.
Gjennom studentenes praksisprosjekter
håpet vi å kunne samle og presentere
data som kunne være interessante for
bibliotekfeltet. Av den grunn hadde
studentene få oppgaver å velge mellom,
og de var stramt designet.
Vi har nå oppsummert erfaringene
etter én runde med det nye opplegget. Oppsummeringen baserer seg
på tilbakemeldinger fra studentene, et
evalueringsmøte med ansatte fra noen
av praksisbibliotekene og forhold utdanningen selv har registrert.
Bedre kvalitet
Erfaringene så langt er blandede.
På den positive siden kan vi nevne at
prosjektoppgavene var av langt bedre
kvalitet enn de tidligere praksisrapportene. Mange studenter ga uttrykk for
at de likte opplegget, særlig at de fikk

fordype seg og arbeide konsentrert.
Utdanningen var tilfreds med at studentene fikk anvendt sine kunnskaper i
undersøkelsesmetoder, og tror dermed
at de er bedre i stand til å lese og forstå statistikk og til å gjennomføre enkle
spørreundersøkelser når de kommer ut
i arbeidslivet som ferdige bachelorer.
Noen bibliotek ga uttrykk for at opplegget fungerte fint hos dem.
Urimelig stort ansvar
På den negative siden meldte noen
praksissteder (spesielt fagbibliotek) at
de ønsket seg flere og mer relevante
prosjektoppgaver. Noen studenter
strevde med å gjennomføre prosjektet,
og praksisbibliotekarene følte et urimelig stort ansvar for å hjelpe dem. Flere
praksisbibliotekarer mente praksisen ble
amputert fordi de bare hadde halv tid
til å sette praktikantene inn i bibliotekdriften og til å formidle viktige sider ved
bibliotekarrollen og bibliotekarbeidet.
Noen av studentene var så fokusert på
praksisprosjektet at de brukte mer enn
halve tiden på dette. I tillegg savnet de
en veileder på Høgskolen som kunne
hjelpe dem når de sto fast faglig.
Vi ønsker å videreføre opplegget med
Kunnskapsbasert bibliotekpraksis 2.
studieår, og vi har gjort en del endringer
i opplegget i håp om å bøte på det som
ikke fungerte i fjor. For det første har vi
lagt om undervisningen i faget Undersøkelsesmetoder slik at studentene skal
være bedre rustet til selv å utforme og
gjennomføre en undersøkelse. Nytt i år
er bl a at de har øvelsestimer i tillegg
til undervisningen. Planen for undervisningsopplegget finner dere her:
ht tp://www.hio.no/content/view/
full/76134
Og sist men ikke minst: Alle studentene får tildelt en veileder på
skolen.
Faglig ansvar ligger på skolen
Det har aldri vært meningen å legge
ansvaret for studentenes prosjektarbeid på praksisstedet, men det har
vi tydeligvis ikke klart å kommunisere
det godt nok. At det faglige ansvaret
ligger på skolen, blir forhåpentligvis
tydeligere både for studentene og
for bibliotekene når alle studentene
får en veileder på HiO. Veiledningen
kan benyttes både til å få tilpasset
oppgaven slik at den blir relevant for
praksisstedet og til veiledning under-

BF-sekretariatet svarer

Prøvetid
SPØRSMÅL:
Jeg ble ansatt i ny jobb 1.oktober
og trives godt. Det er en fast jobb,
men jeg regner med at jeg har 6 måneders prøvetid (dvs ca 1 ½ måned
igjen)? Dessverre har jeg nå blitt syk
og vil bli sykemeldt i alle fall 3-4 uker
framover, men jeg håper å være i jobb
igjen som normalt etter det. Hva vil da
skje ved utløpet av prøvetiden?
SVAR:
Siden jeg ikke har flere opplysninger så må jeg svare litt generelt.
Prøvetid er regulert i arbeidsmiljølovens §15-6. Jeg går ut fra at arbeidsgiver har gjennomført en eller
to oppfølgingssamtaler med deg
(bør gjennomføres etter 2, 4 og
5 ½ måneder) og at du ellers har
fått nødvendig opplæring og oppfølging. I denne prøvetiden gjelder
det en gjensidig oppsigelsesfrist
på 14 dager, jf. arbeidsmiljølovens
§15-3 (7). Hva som skjer med
ansettelsesforholdet ditt videre er
bl.a. avhengig av hva som står i
ansettelsespapirene dine.
Det hender at arbeidsgiver ønsker å forlenge prøvetiden tilsvarende den perioden av prøvetiden

veis. Fokus er dessuten nå først og
fremst på studentenes læring og ikke
på innsamling av data til avdelingens
FoU-arbeid. I år har vi derfor flere og
mer fleksible oppgaver, og vi håper
selvsagt at de vil være interessant
lesning for praksisstedet.
Vi forstår at det kan være er vanskelig å få til en ”tradisjonell ” praksisperiode på halv tid, og anser vel
at praksisperioden første studieår
dekker denne funksjonen. Andreårs
praksis bør derfor kanskje legges
opp litt annerledes, for eksempel ved
at studentene introduseres for færre
arbeidsoppgaver. Hvordan opplegget blir på de ulike praksisstedene,
vil selvsagt fortsatt variere, men ut

som du har vært syk. Det kan
arbeidsgiver bare gjøre dersom
du har fått skriftlig beskjed om
dette senest ved ansettelsen, det
vil si da du fikk skriftlig tilbud om
jobben eller ved tiltredelse. Hvis
det står i arbeidsavtalen og du
fikk den etter at du tiltrådte, så
har ikke arbeidsgiver anledning til
å forlenge prøvetiden jf. arbeidsmiljølovens §15-6 (4). Dette betyr
at dersom mulighet for forlenget
prøvetid står i papirene dine og
de ble underskrevet senest den
dagen du begynte på jobb så må
arbeidsgiver likevel gi deg skriftlig beskjed om forlengelse innen
utløpet av prøvetiden. Fikk du en
arbeidsavtale etter at du begynte
å jobbe så er det ikke anledning til
å forlenge prøvetiden. Hvis du ikke
har mottatt arbeidsavtale ennå så
er du å anse som fast ansatt fra
første arbeidsdag og dermed er
det heller ingen prøvetid.
Prøvetid skal jo brukes nettopp
for at arbeidsgiver skal kunne vurdere arbeidstakerens egnethet til
stillingen. Du er muligens usikker
på om du får fortsette i stillingen.
Det står i arbeidsmiljølovens §15-6

fra tilbakemeldingene vi har fått, tror
vi det er fornuftig å ha tyngden av
praksis i starten av perioden og mer
tid til individuelt prosjektarbeid mot
slutten.
Analytiske evner
Som allerede påpekt, gir ikke den nye
ordningen like mye rom for innføring i
bibliotekvirksomheten og i bibliotekarrollen som den tradisjonelle praksisen,
og en viktig dimensjon blir dermed
redusert. Til gjengjeld tror vi at den
nye ordningen i større grad oppøver
studentenes analytiske evner og gir
dem andre og viktige ferdigheter og
kunnskaper som også trengs i vår
sektor.

(1) at oppsigelsen skal begrunnes i arbeidstakerens tilpasning
til arbeidet, faglig dyktighet eller
pålitelighet. Dette skal arbeidsgiver vurdere, derfor skal det også
holdes oppfølgingssamtaler i prøvetiden. Hvis du i løpet av denne
tiden ikke har fått klare negative
tilbakemeldinger basert på disse
kriteriene så bør du kunne regne
med at ansettelsen blir fast. Det
er arbeidsgiver som har ansvar
for å dokumentere at din egnethet er tilstrekkelig prøvd og dette
innebærer også at de har et stort
ansvar i å kunne dokumentere at
det er gitt tilstrekkelig opplæring
og oppfølging i prøvetiden. Hvis
du fortsatt føler deg usikker, så vil
jeg anbefale deg å gå i dialog med
arbeidsgiver om dette og eventuelt
ta kontakt med oss igjen dersom
du trenger en nærmere vurdering
av din situasjon.

Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg
Nestleder i BF

Med de grepene vi har tatt for å få
luket bort noen av ”barnesykdommene”
som preget første gangs gjennomkjøring, har vi tro på at vi har fått til et
smidig opplegg som vil fungere bedre
i bibliotekene. Vi har tro også på at
kunnskapsbasert bibliotekpraksis vil
bidra til utdanning av reflekterte og
selvstendige bibliotekarer. Vårt ønske
er derfor at praksisstedene vil ta like
velvillig og godt i mot kandidatene
våre som tidligere. Og nøl ikke med å
gi oss tilbakemeldinger på opplegget.
Det trenger vi for å lage et best mulig
praksisopplegg.
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Lønnskompensasjon
og foreldrefravær
SPØRSMÅL:
På grunn av en ulykke kan jeg kun
arbeide i 80 prosent stilling. Samtidig
er nesten alle stillingsannonser som er
av interesse for meg utlyst som fulle stillinger. Dersom jeg er best kvalifisert, har
jeg en rett til å bli vurdert til stillingene,
og må arbeidsgiveren tilrettelegge for en
redusert stilling?
SVAR:
Det finnes flere regler som skal sikre at
arbeidstakere og arbeidssøkere får tilrettelagt arbeidsoppgavene, herunder blant
annet arbeidsmiljøloven kapittel 4. Jeg vil
imidlertid trekke frem de reglene som ligger i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 sier blant annet at «arbeidsgivere
skal foreta rimelig individuell tilrettelegging
av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å
sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker
med nedsatt funksjonsevne kan få eller
beholde arbeid».
Arbeidsgivere har derfor plikt til å
vurdere om en arbeidssøker med nedsatt
funksjonsevne kan få stillingen. Arbeidsgiver må også vurdere om man kan organisere arbeidet slik at det er mulig. Det vil si
at arbeidsgiveren må vurdere i hvilken grad

arbeidsoppgavene kan fordeles annerledes
enn det i utgangspunktet var tenkt.
En arbeidsgiver som ikke vurderer en
forespørsel om redusert arbeidstid i ansettelsessituasjonen (fra 100 prosent til
80 prosent stilling), kan bryte plikten til å
vurdere individuell tilrettelegging. Samtidig
vil arbeidsgivere ikke ha plikt til å foreta
en reduksjon av stillingsbrøken dersom
det vil være uforholdsmessig vanskelig å
få arbeidsoppgavene utført ved å fordele
dem på flere arbeidstakere.
Hovedpoenget er at arbeidsgiveren har
plikt til å vurdere tilrettelegging, som blant
annet kan innebære en redusert stilling.

Med vennlig hilsen
Beate Gangås
Likestilling- og diskrimineringsombud

Målselv kommune sier
opp bibliotekavtale
I oktober i fjor signerte Troms fylkeskommune og Målselv kommune en samarbeidsavtale om kombinasjonsbibliotek
på den videregående skolen på Høgtun.
Nå er imidlertid avtalen sagt opp, melder
lokalavisa Nye Troms. Oppsigelsestiden
er ett år.
Partene hadde brukt mye tid på å få
avtalen så god som mulig, og tok også
hensyn til at den kommunale bibliotekdriften hadde fått redusert budsjett, skriver
avisa. – I den nye avtalen skal kommunen
bare bidra med 30 prosent av stillingen
som er tilknyttet biblioteket. Jeg ble derfor
meget forbauset over oppsigelsen, sier
en skuffet assisterende rektor Elsa Nymo
til Nye Troms. – Vi har utviklet biblioteket
til et meget godt kombinasjonsbibliotek,
fastslår hun.
Nymo håper imidlertid at det kan finnes løsninger slik at samarbeidet kan
fortsette. – De ønsker fortsatt dialog for å
informere og drøfte sakens utvikling utover
i oppsigelsesåret. Men det virker som at
kommunen ønsker både i pose og sekk. Vi
ønsker også å utvikle biblioteksamarbeidet
med de andre videregående skolene, så
denne situasjonen blir veldig utfordrende
for oss, erkjenner Elsa Nymo, som viser
til at kommunens ordfører Viggo Fossum
for kort tid siden oppsummerte ti viktige
punkter for ham som ordfører. – Et av disse
var økt samarbeid med de videregående
skolene i kommunen. Det skal han få, men
det må også ha en konsekvens. Vi må blant
annet kunne stille krav om at biblioteket må
bestå, mener rektoren.

«Boka kjem» til Garmo, når biblioteket forsvinner
Kommunestyret i Lom vedtok
før jul å legge ned folkebiblioteket i Garmo, melder lokalavisa Fjuken. Dermed er en 128
år gammel historie slutt.
Bibliotekfilialen var fra 1881 plassert i
skolehuset på Laingsbakken, og etter
mange flyttinger opp gjennom åra, har
den siden 1970 vært plassert i Garmo
skule. - Ungane i Garmo er dei flinkaste
og flittigaste lånarane i heile kommunen!
Det er ei meir laber interesse blant dei
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vaksne lånetakarane, så totalt sett må vi
nok vedgå at biblioteket i Garmo har vore
for lite brukt, sier biblioteksjef Rita Mundal,
som har forståelse for at kommunen har
valgt nedleggelse. Men samtidig synes
hun det er beklagelig at den generelle utviklinga er slik at stadig flere tilbud blir lagt
ned. - Biblioteket i Bøverdalen vart lagt
ned i 2001, og nå var det Garmo sin tur.
Det er vemodig, sier Mundal til avisa.
Folkeboksamlinga i Garmo har 5600
bøker i samlinga og har hatt ca 2500
utlån i året. De siste årene har biblioteket
i Garmo vært åpent en dag i uka.
På spørsmål om hva de skal gjøre som

ikke er så mobile at de kommer seg til
biblioteket i Lom, svarer biblioteksjefen: Dei kan nytte seg av ordninga «Boka kjem».
Det fungerer slik at sjåførar frå friviljugsentralen køyrer heim til kvar enkelt lånetakar
med bøker dei vil låne. Friviljugsentralen
syrgjer for å levere dei bøkene du har
lese frå deg, og dei kjem med nye. Folk
kan låne bøker eller lydbøker utifrå eigne
ynskje, eller vi kan kome med forslag til
bøker dersom det er ynskje om det. Dette
er ei ordning vi får gode attendemeldingar
på, og som kanskje fleire vil nytte seg av
nå når biblioteket i Garmo blir nedlagt,
svarer Rita Mundal.

Årsmøter i
BFs fylkeslag

Bf

BIBLIOTEKARFORBUNDET

Finnmark BF
Fredag 6. mars - kl 12.00 - Rica hotell, Alta

Troms BF
Onsdag 11. mars - kl 19.00 - Fylkeshuset, Tromsø

Nordland BF
Mandag 16. mars - kl 17.00 - Narvik bibliotek

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

Mikromarc
finner stadig
flere venner!

Møre og Romsdal BF
Onsdag 4. mars - kl 18.00 - Molde bibliotek

Sogn og Fjordane BF
Torsdag 12. mars - kl 18.00
Gloppen folkebibliotek, Trivselshagen, Sandane

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

Rogaland BF
Torsdag 26. februar
kl 13.00
Sølvberget, Stavanger

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

Agder BF
Onsdag 25. februar
kl 18.00
Kristiansand folkebibliotek

Telemark BF
Tirsdag 27. januar - kl 19.00
Porsgrunn bibliotek

Vestfold BF
Buskerud BF
Torsdag 19. februar - kl 18.00 - Papirbredden, Drammen

Hedmark/Oppland BF
Torsdag 26. februar - kl 14.00 - Hotel Central, Elverum

Oslo/Akershus BF
Onsdag 4. mars - kl 17.30 - BFs lokaler, Lakkegt.21, 4.etg, Oslo

Østfold BF
Onsdag 4. mars - kl 19.00
Østfold fylkesbiblioteks møterom, Fredrikstad
(Hamburgerskuret).

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

Onsdag 4. mars - kl 17.00 - DSBs lokaler, Kaldnes, Tønsberg
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Nå trengs det kompetanseutvikling!
BF har avgitt høringssvar til ABM-utviklings dokument
”Kompetanseutvikling i bibliotek - Rammer og prioriteringer”.
BF er i all hovedsak positive, men har også egne forslag.

Kompetanseutvikling i bibliotek
Rammer og prioriteringer
Høringsutkast november 2008

Høringssvar til ABM-utviklings dokument
”Kompetanseutvikling i bibliotek - Rammer og prioriteringer”
vedtatt 15. januar 2009 av
Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet viser til dokumentet:
Kompetanseutvikling i bibliotek - Rammer og prioriteringer - Høringsutkast
november 2008, og avgir med dette vårt
høringssvar.
Innledningsvis vil vi gi tilbakemelding
om at Bibliotekarforbundet (Bf) klart
ser behovet for kompetanseutvikling
i biblioteksektoren. Det er viktig at
en nasjonal satsing på kompetanse i
biblioteksektoren realiseres. Som den
største fagforening for fagutdannede
bibliotekarer i Norge ønsker Bf å bidra til
at et kompetanseløft i sektoren kan finne
sted. Vi ønsker å spille en aktiv rolle som
pådriver og støttespiller for realisering av
et slikt program. Og ikke minst - bidra i
det viktige arbeidet i etterkant av at et
kompetanseutviklingsprogram er utviklet, der det i stor grad vil være opp til
partene i arbeidslivet å sørge for at den
enkelte bibliotekar har reelle muligheter
til å delta. Dokumentet ”Rammeverk for
kompetanseutvikling” gir et godt bilde
av behovet for kompetanseutvikling i
sektoren både når det gjelder et løft
for å bidra til fornyelse av bibliotekene,
men også hva angår behovet for å få
til en kontinuerlig kompetanseutvikling
i sektoren.
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Kompetanseutviklingsprogrammets begrunnelse
Rammedokumentet peker innledningsvis på realisering av Norgesbiblioteket
som en av katalysatorene for et kompetanseutviklingsprogram, dette støttes.
Nettopp derfor er det også viktig at
programmet omfatter HELE biblioteksektoren. Bibliotekarforbundet støtter denne
innfallsvinkelen.
Det pekes på det faktum at biblioteksektoren har vært gjennom et paradigmeskifte i punkt 1.2:
”Det overordnede målet med rammedokumentet er å bidra til fornyelse
av bibliotekene. Bibliotekene har på få
år gått gjennom et paradigmeskifte. Digitaliseringen har skapt grunnleggende
utfordringer. Bibliotekene formidler fortsatt kultur og kunnskap gjennom sine
tradisjonelle kanaler, men i dag er det like
viktig, mange steder langt viktigere, å gi
aktiv støtte til læringsprosesser gjennom
utnyttelse og utvikling av digitale verktøy
og medier.”
Bf støtter både innfallsvinkelen og
utgangen på dette avsnittet, men mener
at avsnittet slik det står kan bidra til å
skape et inntrykk av en sektor som ikke
har tilpasset seg den digitale tidsalder.

Dette stemmer ikke med våre erfaringer.
Vi mener at biblioteksektoren har vist
imponerende evne til å omstille seg inn i
en digital tidsalder, og at mange bibliotek
har vært flinke til å bruke de nye digitale
kanalene, og tilby bibliotekenes tjenester
via nye kanaler og i nye medier. Men det
er store forskjeller innad i sektoren, bl.a.
fordi en del bibliotek mangler bibliotekfaglig kompetanse. Man har nå som et
resultat av paradigmeskiftet og en stadig
akselererende digital utvikling, behov for
et kompetanseutviklingsprogram for å
sikre en fortsatt utvikling av bibliotekene,
realisering av Norgesbiblioteket, og for å
sikre fordypning og fornying av kompetansen på vesentlige områder.
Mål for kompetanseutviklingsprogrammet
Som mål for dokumentet skisseres
følgende punkter (under 1.2):
”å styrke bibliotekenes kompetanse
innenfor prioriterte områder
å styrke bibliotekeiernes rolle
når det gjelder kompetanseutvikling for bibliotekansatte
å utløse oppmerksomhet og
ressurser til kompetanseutvikling i bibliotek

Illustrasjonsfoto: Nathan Williams
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å skape motivasjon for kompetanseutvikling blant bibliotekansatte.”
I denne sammenhengen ønsker Bibliotekarforbundet å spille inn et ytterligere
mål:
å sikre tilgang på bibliotekfaglig
kompetanse i bibliotek der denne
er fraværende eller mangelfull
Bakgrunnen for dette behovet er den
situasjonen som ABM-utvikling er meget
godt kjent med, og som er omtalt i rammedokumentet i punkt 1.4.1, det faktum at
det i en del bibliotek ikke finnes bibliotekfaglig kompetanse i det hele tatt.
Det synes både underlig og urealistisk å
skulle utvikle et kompetanseutviklingsprogram for HELE biblioteksektoren, dersom
man ikke samtidig formulerer mål om at
den bibliotekfaglige grunnkompetansen
må styrkes i de deler av det norske biblioteklandskap der den ikke finnes i dag.
Dette gjelder både folke- og skolebibliotek. Det er på grunnlag av bibliotekfaglig
kompetanse at videreutvikling av bibliotektjenester, realisering av Norgesbiblioteket, utvikling av digitale tilbud og videre
utvikling av kompetanse i sektoren skal
bygges. I grunnskolen (og i noen grad i
videregående skole) er behovet for bibliotekarkompetanse stort.

Om kompetansekravet
i biblioteklovens § 5
Under punkt 1.4.2. Kunnskapsgrunnlag gjør dokumentet rede for forvaltningen § 5 i Lov om folkebibliotek, og
situasjonen hva angår dispensasjoner
fra § 5. Bibliotekarforbundet er ikke
fornøyd med ABM-utviklings forvaltning av § 5. Vi mener at det burde
vært nedlagt betydelig mer arbeid i å
bidra til faktisk oppfylling av lovkravet
enn hva som har vært og er tilfellet.
Det finnes flere virkemidler i forhold til
dette som, etter hva vi er kjent med,
ikke er tatt i bruk. Vår erfaring er at
noen kommuner mangler kjennskap
til loven, og dermed faktisk bryter
den i vanvare. Forebygging ved aktiv
bekjentgjøring/oppfølging er dermed
ett virkemiddel. Et annet vil være å
gå ut med informasjon om at bibliotekarers kompetanse kan brukes i flere
av kommunens virkeområder, slik at
kommunen kan lyse ut en hel stilling ½ biblioteksjef, ½ internettredaktør, i
stedet for kun en halv, og dermed øke
sine muligheter for å få fagutdannede
søkere. Det finnes også muligheter i
forhold til samarbeid på tvers av kommunegrenser, kombinasjonsbibliotek

folke/skolebibliotek, koordinering av
skolebibliotek etc.
Vi ser at ABM-utvikling/KKD mangler
sanksjonsmuligheter i nåværende lov,
dette bør korrigeres hvis loven skal
kunne virke. Når dette er sagt, skal
det også sies at Bf ikke ønsker en vedvarende negativ fokusering på ABMutviklings forvaltning av § 5. Det ser vi
på som lite konstruktivt. Vi ønsker imidlertid i samarbeid med ABM-utvikling å
bidra til en bedring av situasjonen, og
et fokus på fremtidsrettet arbeid med
utgangspunkt i felles mål, slik vi har
kommet med forslag til ovenfor.
Hovedfokus på kompetansegivende
videreutdanningstilbud
Dokumentet peker på at kompetansetilfang også foregår i arbeidet, i nettverksgrupper og på korte kurs. Dette
er naturligvis riktig. Men Bf er av den
oppfatning at kompetanseutviklingsprogrammets hovedfokus må ligge på kompetansegivende videreutdanningstilbud.
Videre mener vi at de etablerte tilbydere
av fullstendige utdanningstilbud for bibliotekarer må være hovedleverandører av
videreutdanningstilbudet (Universitetet i
Tromsø og Høgskolen i Oslo).
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 Læring på

arbeidsplassen
Under punkt 1.5.3 Kompetanseutvikling på arbeidsplassen skisseres
hvordan læring på arbeidsplassen
må legges til rette for OG betinger
kolleger. Bf støtter naturligvis dette. I
denne sammenhengen vil vi imidlertid
også peke på en annen utfordring:
Den lave grunnbemanningen i en del
bibliotek. Spesielt i folkebiblioteksektoren er bemanningssituasjonen
i bibliotekene slik at de ansatte har
svært liten tid til utviklingsarbeid,
opplæring av hverandre, planlegging
av bibliotekets virksomhet. Dette fordi
bemanningen er redusert som følge
av innsparinger, mens åpningstidene
er opprettholdt. Denne situasjonen
er dessverre ganske vanlig i de små
og mellomstore bibliotekene, og representerer en utfordring for disses
evne til å delta i programmet. Det
betyr at ikke all arbeidstid kan være
åpningstid.
Det er viktig at dette programmet
etableres som nasjonal satsing, og at
det fremgår med tydelighet at bibliotekeiere har forpliktelser i forhold til
gjennomføringen. Ikke bare når det
gjelder å utløse ansattes lovpålagte
rett til utdanningspermisjon, men også
i forhold til å bidra til at bibliotekets
ansatte gis mulighet for læring av kolleger og aktiv deltakelse i utvikling av
bibliotektjenestene.
Partene i arbeidslivet
Når det gjelder partene i arbeidslivet skisserer rammedokumentet to
hovedoppgaver for arbeidstakerorganisasjonene:

yy Bidra til utvikling av relevante
kompetansetiltak
yy Arbeide for at medlemmene
benytter seg av disse.
Dette slutter vi opp om.
Bf finner det imidlertid naturlig å
komme med følgende tilleggsbemerkninger under dette punktet:
1) Gjennom forhandlinger med arbeidsgiver lokalt og sentralt har
arbeidstakerorganisasjonene direkte påvirkningsmulighet på det
avtaleverket som til enhver tid er
gjeldende. Arbeidstakerorganisasjonene har dermed muligheter for
å søke gehør overfor bibliotekeierne for kompetanseutviklingsprogrammet og dets betydning.
2) I KS-sektoren som er eiere på
folke- og skolebiblioteksiden er
man nå i ferd med en kompetansekartlegging av alle ansatte som
skal være sluttført i april 2009.
Dette arbeidet tilsier at man i
kommuner og fylkeskommuner
allerede er i ferd med å utføre et
viktig arbeid som også vil kunne
danne grunnlag for videre arbeid
med kompetanseutvikling i biblioteksektoren.
3) Bf har - i kraft av sin rolle som motpart - en jevn dialog med arbeidsgivere både på lokalt og sentralt nivå.
Vi vil derfor kunne bidra til at kompetanseutviklingsprogrammet finner
nødvendig grobunn hos ikke bare
egne medlemmer, men også hos
representanter fra arbeidsgiversiden.
Dette betinger imidlertid at vi holdes
orientert om fremdrift og planer.

Fylkesbibliotekenes rolle
Fylkesbibliotekene må spille en sentral rolle i gjennomføring av kompetanseutviklingsprogrammet i sin region,
slik rammeprogrammet skisserer i pkt
1.6.3. Ikke primært gjennom å være
tilbyder av mange korte kurs, men
gjennom å bistå regionenes bibliotek i
utvikling av kompetanseplaner, veilede
om tilbud og stipendordninger, være
katalysator for faglige nettverk. Etter
Bfs mening er fylkesbibliotekenes
rolle i denne sammenhengen svært
viktig. Det er den koordinerende og
rådgivende rollen til en regional bibliotekutviklingsinstitusjon vi mener det er
viktig at fylkesbibliotekene fyller.
Emner
Bf mener at det i særlig grad er på
områdene IKT, pedagogikk/formidling,
ledelse og informasjonskompetanse (i
stedet for ”biblioteket som læringsarena”) at det er nødvendig med et
kompetanseløft. Vi ser derfor positivt
på at dette også er områder som er
trukket frem i dokumentet.
Det er viktig at man ikke etablerer
unødvendige skiller mellom bibliotektypene i et kompetanseutviklingsprogram. Vi ser derfor ikke for oss et
program som er inndelt etter bibliotektyper og som gir innhold etter type
bibliotek. Vi ønsker et program som
tilbyr kompetansegivende emner, og
der deltakerne kan komme fra ulike
bibliotektyper. Eksempelvis er emnet
informasjonskompetanse ikke bare et
emne som er aktuelt for utdanningsbibliotekene, også i folkebibliotekene vil
det være behov for større kompetanse
på dette feltet. Samtidig må det være
dybde nok i utdanningstilbudet til at
for eksempel et emne om vitenskaplig
publisering/open access kan inkluderes. Det er viktig å ha fokus på at
det foregår læring og formidling i alle
typer bibliotek, at det er økende aktivitet og forventinger knyttet til dette,
og at det derfor også må utvikles mer
og bedre metodikk på området, jf. våre
innspill om forskning.

BF mener at IKT er et av områdene der
bibliotekene trenger et kompetanseløft.
Her foreleser Thomas Brevik på en workshop
på ”Digital og Sosial 2.0” i Bergen i 2007.
(Foto: Erling Bergan)
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Forskning
Bf støtter forslaget om å etablere et
5-årig program for bibliotekforskning.
Det er av avgjørende betydning for
utvikling av biblioteksektoren, og ikke
minst fortsatt utvikling av kompetanse i sektoren, at vi får på plass et
slikt program, at det er tett samspill
mellom forskning og praksisfeltet og
at forskningsresultater formidles til
praksisfeltet på en god måte.
Mastertilbud
Bf støtter forslaget om utvikling av
nye kompetansegivende studietilbud
innenfor ett eller flere av de satsingsområdene som er nevnt. Vi ønsker
imidlertid IKKE et tilbud om masterutdanning som fullverdig fjernundervisning. Vi ønsker samlingsbaserte
studieopplegg, der mye arbeid
kan foregå som fjernundervisning/
egeninnsats, men hvor den direkte
dialog som oppstår på samling og
ikke minst nettverket som skapes
studentene imellom på samlinger
ivaretas. Dette er i tråd med tilbud
på andre masterutdanninger. At
arbeidsgivere også i større grad
analyserer sitt kompetansebehov og
etterspør masterutdanning vil være
en naturlig utvikling i ”kompetansesamfunnet”, men behov og tilbud/
innhold må korrespondere og være
kjent. Som arbeidstakerorganisasjon for fagutdannede bibliotekarer
og bibliotekledere vil Bf kunne være
en bidragsyter.
Etterutdanning og
korte kurs
Når det gjelder etterutdanning og
kortkurs ser Bf at det er behov for
dette, men ønsker ikke at hovedvektleggingen av kompetanseutviklingsprogrammet skal ligge her.
Det er allerede mange aktører som
arrangerer slike kurs, og det kan
heller legges til rette for en fordeling
og strukturering innenfor dagens
tilbud. Fylkesbibliotekenes rolle som
utviklingsaktør er viktig, men ikke
primært som kursholdere.
Stipendordninger
Det er av stor betydning for gjennomføringen av kompetanseutviklingsprogrammet at det etableres
stipendordninger, slik det er skissert.
YS (inkl. Bf) har tidligere spilt inn ut-

danningsvikariater som et verktøy for
å sikre videreutdanning i forbindelse
med EVU-reformen, og vi ønsker å
løfte fram dette forslaget igjen. Det
innebærer at kompetanseutviklingsprogrammet finansierer vikarmidler
for den som tar videreutdanning.
Retningslinjer må selvfølgelig utarbeides.
Nettverkssamarbeid
Forslag om nettverkssamarbeid
og prosjekt-/erfaringsbase støttes.
I tillegg ønsker Bf å komme med
et nytt forslag i tilknytning til dette:
Bibliotekforskningsbase, forskning
på bibliotek - formidling av resultater
fra inn- og utland. Dette vil kunne
være et viktig instrument i en generell kompetanseopprustning av
sektoren.
Mentornettverk
I tillegg bør man vurdere opprettelsen av et mentornettverk i
biblioteksektoren. Bfs danske søsterorganisasjon, Bibliotekarforbundet,
har igangsatt et mentornettverk for
bibliotekledere fra og med januar
09. Norsk bibliotekmiljø vil kunne dra
veksler på erfaringer fra Danmark,
og opprette et eget mentorprogram
som en del av kompetanseutviklingsprogrammet. Vi deltar gjerne
i utviklingen i et slikt program.
Avslutningsvis
Rammedokumentet skal danne
grunnlag for en nasjonal satsing
på kompetanseutvikling i bibliotek.
Det er naturligvis av stor betydning
at yrkesutøvernes synspunkter
og medvirkning tas alvorlig i et
slikt dokument og i det videre
arbeidet med tanke på realisering.
På bakgrunn av dette imøteser Bibliotekarforbundet en god og konstruktiv dialog med ABM-utvikling
vedrørende det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
BIBLIOTEKARFORBUNDET
Monica Deildok
forbundsleder

Karmøys biblioteksjef
trer av etter 40 år
I april går Herman Sæbø (67) inn i
pensjonisttilværelsen etter 40 år som
biblioteksjef ved Karmøy folkebibliotek
i Kopervik, melder Karmøybladet. Men
han fortsetter likevel i en 80-prosent
stilling som seniorbibliotekar ved biblioteket. Han medgir at jobben som
biblioteksjef ikke alltid har vært like
lett. – Karmøy folkebibliotek har blitt
et godt og allsidig tilbud til brukerne
de siste ti årene, men da jeg kom hit i
1969 lå Karmøy langt under landsgjennomsnittet, og var blant de som lånte
minst bøker per innbygger i hele landet,
forteller Sæbø.
Karmøy folkebibliotek har de siste
årene vokst seg til å bli et av de største
folkebibliotek i Rogaland med 242.108
utlån i 2008. Men det har vært en nedgang siden de totalt 270.386 utlånene i
«rekordåret» 2004. Utlånet i 2008 viste
en nedgang på 3,6 prosent fra året før.
Den største tilbakegangen i fjor var dvdutlån (videolån) til barn og ungdom med
en nedgang på 23,2 prosent sammenlignet med året før. – Jeg tror grunnen
til nedgangen er at barn og ungdom i
dag har et mye bedre aktivitetstilbud enn
tidligere. I tillegg finnes det et mye større
tilbud gjennom TV og på PC og internett,
sier Herman Sæbø til avisa.
Det er nåværende bibliotekar ved
Kopervik videregående skole, Hanne
Mulelid, som trer inn i stillingen som
Karmøys nye biblioteksjef i april.

Ikke ny biblioteksjef
Det er avisa Kvinnheringen som melder at det ikke ble tilsatt ny biblioteksjef
i Kvinnherad kommune da August
Magnusson i januar gikk ut i ett års
permisjon. Magnusson er innvilga ett
års permisjon for å ta til som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane. – Me
kan ikkje tilsetja nokon ny biblioteksjef
sidan Magnusson har permisjon, opplyser kultursjef Kristian Bringedal til
avisa, som avslutter: - I staden prøver
ein å få ordna det slik at andre tilsette
ved biblioteket tar over oppgåvene til
biblioteksjefen.
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[ POLITIKK ]

Bjørn Jacobsen
kjemper for bibliotekene
- Norges framtid vil avhenge
av om vi mestrer
overgangen fra
oljeøkonomi til
kun n sk a p s øko nomi. Gode bibliotektjenester er
avgjørende for utviklingen av kunnskapssamfunnet.
Dette skriver stortingsrepresentant Bjørn
Jacobsen, som representerer SV fra Møre og
Romsdal, i Sunnmørsposten 15. januar. Innlegget
er en tydelig markering av at SV har ambisjoner
i bibliotekpolitikken, og at de forventer seg mye
av Giskes stortingsmelding. Jacobsen har notert
seg at folkebibliotekene er en av våre aller mest
brukte offentlige institusjoner. Men dette er ikke
nok: - De nye, digitale mulighetene og store
samfunnsendringer krever ny politikk for å styrke
folkebibliotekene og dermed demokratiet i framtida, skriver Jacobsen, som like fullt gjenkjenner
et tradisjonelt kronargument for bibliotekene: - I
vårt samfunn der tilgang på kunnskap og trening
i å behandle informasjon blir stadig viktigere, vil
det være avgjørende at bibliotekene driver ikkekommersiell informasjonsformidling for å bidra til
å hindre nye klasseskiller.
Nå er det ingen overraskelse at SV forsvarer
gratisprinsippet. Heller ikke at de er opptatt av
«nærhet til innbyggerne». Jacobsen går ut med
et klart forsvar av et viktig poeng i nåværende
biblioteklov: - Selv om mye i dag kan gjøres over
nettet, er det etter nødvendig å opprettholde
folkebibliotek i alle kommuner. Folkebibliotekene
har kommunale kjerneoppgaver, som de må
få muligheter til å gjennomføre og ikke minst
videreutvikle. Biblioteklokalene må også mange
steder opprustes og oppdateres både for å møte
kravet til nye bibliotektjenester, men også for å
møte kravene til universell utforming, det vil si at
de skal være tilgjengelige også for folk med ulike
funksjonshemninger, skriver SV-representanten.
Bjørn Jacobsen har også forstått betydningen
av bibliotekarutdanning: - Innholdet i det enkelte
bibliotek må utvikles og styres av kompetent personale ansatt i den enkelte kommune, skriver han,
og tar til slutt en liten runde innom innkjøpsordningene: - Disse må utvikles videre i samarbeid
med produsentene og bibliotekene selv, ikke
minst med tanke på gode formidlingsordninger,
skriver han, og markerer med dette støtte til de
som mener at bibliotekene må komme i sterkere
inngrep med innkjøpsordningene.

26 |

Bibliotekaren 2/2009

YS støtter i hovedsak
endringene i arbeidsmiljøloven
YS er i all hovedsak enig i
forslagene i høringsforslaget
fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om endringer
i arbeidsmiljøloven. - Likevel
beklager vi at departementet ikke har vurdert behovet
for å ivareta grunnleggende
rettigheter for arbeidstakere
berørt av virksomhetsoverdragelser, sier YS-leder Tore
Eugen Kvalheim.
Skift og turnus
Det har lenge vært påpekt at det
er behov for å regulere bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om skift/
turnus. Selv om kvinner og menn
formelt sett har vært likestilt etter
gjeldende rett, har det lenge vært
anført at regelverket i praksis kan gi
uheldige utslag sett fra et likestillingsperspektiv. Partene i arbeidslivet har
forsøkt å å komme til enighet rundt
dette spørsmålet, men uten at det
har ført frem.
- YS mener det er behov for en
ny regulering av arbeidsmiljøloven
på dette punktet. Videre mener vi
at departementets forslaget om
gradvis kompensasjon for ubekvem
arbeidstid vil gi en rimelig og rettferdig regulering av retten til redusert
arbeidstid. En innføring av slike bestemmelser medfører ikke for store
praktiske hindringer for arbeidsgiver.
Forslaget vil heller ikke ha for store
økonomiske konsekvenser, sett i
forhold til behovet for ny regulering,
sier Kvalheim.
Arbeidsmiljølovens 70-årsregel
YS mener at høy alder i seg selv
ikke bør være grunnlag for oppsigelse. Så lenge man er fysisk og
psykisk skikket for å arbeide og
ønsker å fortsette, er det etter YS’
syn vanskelig å se at alder skal være
en hindring.
- Samfunnsøkonomiske betraktninger
tilsier at arbeidstakere bør oppfordres

til å stå lenger i jobb. En heving av
70-årsregelen vil inspirere og motivere
flere eldre til å fortsette i arbeid og på
sikt kunne endre holdningene til eldre
arbeidstakere, sier YS-lederen.
Konkurranseklausuler
Det er foreslått nye regler om konkurranseklausuler, avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i et eget kapittel i
arbeidsmiljøloven. Denne typen klausuler
forekommer hyppig i norsk arbeidsliv,
og for YS’ medlemmer i særlig grad i
finansnæringen.
- En tydeligere og mer forutsigbar
regulering på dette området er av stor
betydning, ikke minst for våre medlemmer i finansnæringen, sier YS-leder Tore
Eugen kvalheim.
Midlertidig ansettelse
Når det gjelder departementets forslag
på 4-årsregelen ved midlertidig ansettelse, mener YS at hensynet til brukerne
tilsier at lovteksten bør klargjøres for
å fjerne den usikkerheten som ligger i
dagens lovgiving.
- En fornuftig løsning vil være å angi
rekkevidden av fireårsregelen positivt
istedenfor negativt, sier Kvalheim.
Rett til å stå i jobb ved nedleggelse
YS er enig i forslaget til endring i
forbindelse med retten til å fortsette i
stiling ved nedleggelse av virksomhet.
YS mener at arbeidstakers rett til å stå i
stilling i utgangspunktet gjelder ved alle
oppsigelsestvister.
- Etter YS` mening vil det å presisere
i lovteksten at retten til å stå i stilling
også gjelder ved nedleggelser, gi den
nødvendige klargjøring av situasjonen,
sier Kvalheim.
Opplæring
Når det gjelder opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, har YS tidligere påpekt behovet
for å styrke deres stilling. YS mener
derfor det er riktig at retten til kurs i
regi av arbeidstakerorganisasjoner skal
videreføres.
- Dagens situasjon er uklar og en avklaring av situasjonen er derfor nødvendig,
sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

[ MEDISINSKE BIBLIOTEK ]

Rapport fra stipendreise til en
internasjonal konferanse i Helsingfors, juni 2008:
”Towards a New Information Space – Innovations and Renovations”

Database om ”usikker forskning”
Tekst: Liv Vikan
Bibliotekar
Helse Nord-Trøndelag HF

EAHIL (European Association for Health
Information and Libraries) holdt i juni
2008 sin 11. europeiske konferanse for
medisinske og helsefaglige bibliotek.
Konferansen var lagt til Helsingfors.
Nye publiseringsverktøy
Det var et interessant og varierende
program som ble tilbudt, og problemet
ble å velge fra parallell-sesjoner, hvor
man gjerne ville vært flere steder på
samme tid.
Flere foredrag berørte nye publiseringsverktøy på internett: som f eks bruk
av wiki-teknologi som ble brukt som intranett ved det medisinsk biblioteket ved
Universitetsbiblioteket i Lausanne, Sveits.
Sosiale nettverk på internett ble også
omtalt: hva er fordelen med å synliggjøre
biblioteket i f eks Myspace eller Facebook. I tillegg ble den stadige økende
bruk av funksjoner knyttet til mobiltelefon
nevnt som mulighet for å nyttiggjøre seg
dette i biblioteksammenheng.
Nytt blikk på biblioteklokaler
Det ble gitt nye blikk på biblioteklokaler, bl a et interessant foredrag fra
et universitetsbibliotek i Queensland,
Australia. Bibliotekene som i tidligere
tider var designet for bibliotekarer og
for oppbevaring av informasjon – nå blir
de designet og utviklet for å dekke både
brukernes sosiale behov og lære-behov,
og inneholder gjerne både kafeer og
hageanlegg! En stor spørreundersøkelse blant brukerne hadde gjort dem
oppmerksom på nye ting som gjorde
bruken av biblioteket både mer attraktivt
og lettere for studentene.
Database om usikker forskning
Anne Brice, som jobber i National
Health Service, UK, presenterte en ny
ressurs til hjelp for å prioritere ny forskning innen medisin og helsefag. Det er

en ny database om ”usikker forskning”
omkring effektene av ulike behandlingsmetoder: The Database of Uncertainties
about the Effects of Treatments (DUETs)
(www.duets.nhs.uk). Selv om tilfanget og tilgangen - på kliniske retningslinjer,
systematiske oversikter etc., er blitt både
større og bedre, så eksisterer fortsatt en
usikkerhet omkring emner hvor forskningen ennå ikke er ”sikker” nok.
DUETS-basen er et hjelpemiddel
her. Den skal identifisere områder hvor
forskningen er liten eller mangelfull,
ikke-oppdatert, eller at den rett og slett
mangler. Alle kan i prinsippet sende
inn meldinger om slike områder; pasientorganisasjoner, klinikere, helse- og
omsorgsarbeidere. Forskere og klinikere
er ikke alltid opptatt av å få svar på
de samme spørsmål som pasientene
synes er viktige, slik at dette er et viktig
poeng.

forskning i Storbritannia.
Basen er fremdeles i oppstartsfasen,
så de har ingen sikre tall på bruken
av basen. Siden hovedmålgruppen er
økonomiske bidragsytere til forskning
(research funders) så vil det også nødvendigvis gå noe tid før man ser hvilken
virkning basen vil ha.
Mer informasjon
Info, samt slides etc fra konferansen
finnes her: http://www.eahil.net/conferences/helsinki_2008/wiki.helsinki.
fi/display/EAHILScientificProgramme/
Home.html
Jeg takker BF for stipend som ga meg
mulighet til å delta.

Foreløpig kun Storbritannia
Meldingene/innførslene i DUETS må
fylle èn eller flere av følgende kriterier:
yy Ingen systematiske oversikter finnes
om emnet.
yy Relevante, oppdaterte systematiske
oversikter viser til at usikkerheter finnes omkring effekt av behandling.
yy Eksisterende systematiske oversikter
trenger oppdatering
yy Oppdaterte systematiske oversikter har avslørt viktige vedvarende
usikkerheter omkring effekten av
behandling.
Det er for øyeblikket ca 1000 innførsler i databasen, som pr i dag kun omfatter

Anne Brice presenterte DUETS, en ny ressurs til
hjelp for å prioritere ny forskning innen medisin
og helsefag. Det er en database om ”usikker
forskning” omkring effektene av ulike behandlingsmetoder. (Foto: Jussi Männistö)
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Stillingsannonser i Bibliotekaren
FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune,
Regionalavdelingen.
Fullstendig utlysingstekst av stillingen på www.finn.no, finnkode: 16174631.
Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenes tlf. 38 07 47 38.
Søknadsfrist: 2. mars 2009

Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt?
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere!
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekarstudenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige:
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva.
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller
erling.bergan@bibforb.no.

VANG KOMMUNE
Skule- og kulturkontoret

Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 )
Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri.
I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal:
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar
og stimulere leselysten til barn og ungdom
• organisere arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri
Vi søkjer etter ein medarbeidar som:
• har godkjent bibliotekarutdanning
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med
• er løysings- og utviklingsorientert
• har interesse for kulturarbeid
Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang!
Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå:
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf
Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599
Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller biblioteksjef Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66.
I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,
kontakt oss for meir informasjon.
Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider:
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres
innan 01.03.09.
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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

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 egne midler 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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Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
Leder:
Nestleder:
Rådgiver:
Konsulent:
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-post:
URL:

Monica Deildok
Hanne Brunborg
Thor Bjarne Stadshaug
Eva Trønnes
Lakkegt. 21, 0187 Oslo
48 02 09 00
22 17 04 96
bf@bibforb.no
www.bibforb.no

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
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Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Tromsø-utdanninga - en pilar?
i Ålborg hadde dyrket prosjektarbeid og annerledeshet fra København siden starten i
1973, og at mye hadde blitt strammet inn
og blitt likere de siste årene. Styrken i frustrasjonene hos blant annet Niels, ble vi ikke
kjent med da.
Men Niels Windfeld Lund var moden for
forandring, og en gjeng nordmenn som valset
rundt i Ålborg med en mulig ny bibliotekarutdanning i Tromsø på leppene, gikk ham ikke
hus forbi.
Resten er – som man sier – historie.
Men – obs, obs! Nå som primus motor Niels
Windfeld Lund trer ut av sin sentrale rolle for
bibliotekarutdanninga i Tromsø etter 13 år,
gjelder det for bibliotekmiljøet å engasjere
seg igjen. Riktignok er de dyktige, de som nå
styrer dokumentasjonsvitenskapen i Tromsø
videre. Men deres forankring i det nasjonale
bibliotekmiljøet er – dessverre – syltynn.
Derfor må bibliotekmiljøet interessere seg
– kraftfullt og lidenskapelig – for vår andre
bibliotekarutdanning. Vi må spørre: Hva er
det som gjør den god? Hva er det som gjør
den annerledes? Hva er det som gjør at vi
bør bevare og styrke den? Og – ikke minst –
hvordan burde den forandre seg?
For dokvit kan på sett og vis anses som
en av pilarene som holder det norske bibliotekfeltet faglig oppe. I løpet av perioden
hvor de har erobret denne posisjonen, har en
bibliotekarutdanning i Bergen vokst halvveis
fram og dødd igjen. En skolebibliotekarutdanning i Agder har fått vind i seila det siste
året og drømmer om både bachelor- og
mastergrad. Alt dette mens søkertallene ved
utdanninga i Oslo langt fra imponerer.
Kanskje det er på tide med noen grunnleggende utdanningsdiskusjoner blant bibliotekarer i Norge? Kanskje dette er tida for BF å
nedsette et utdanningsutvalg? Kanskje det er
på tide med nye studieturer for å ta pulsen på
bibliotekarutdanningene i Norden?

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

Foto: Eivind

I 1987 tok jeg initiativ til en studietur til Ålborg og København. Dette var før Bibliotekarforbundet var påtenkt, og jeg var nestleder
i Kommunale bibliotekarbeideres forening
(KBF). Dette var en aktiv forening i faglige
og politiske spørsmål, og dermed i alt som
hadde med bibliotekarutdanning å gjøre.
Vi hadde gjennom flere år registrert at
utdanningskapasiteten ved Statens bibliotekhøgskole i Oslo var for liten. Bibliotekmiljøet
i Norge hadde begynt å røre på seg. Mye
pekte i retning av en ny bibliotekarutdanning
utenfor Oslo. Det kunne være snakk om
Trondheim, Mo i Rana eller Tromsø, men
også andre steder ble nevnt. Det kunne være
snakk om en universitetsutdanning, en filial
av Statens bibliotekhøgskole eller en tilknytning til annen høgskole. Det kunne ligne på
bibliotekhøgskolen i Oslo, eller det kunne bli
snakk om noe annerledes.
Dette var bakteppet for seks nysgjerrige
KBF-medlemmer, med tyngdepunkt i foreningas utdanningsutvalg, som dro til Danmark
i september 1987. Vi oppsøkte høyborgen
Danmarks biblioteksskole i København, og
den opprørske utdanningsfetteren i Ålborg,
samt diverse lokale bibliotek, Bibliotekarforbundet og Bibliotektilsynet.
Det vi var på jakt etter, var erfaringer
med Ålborg-utdanninga. Var lokale bibliotek
fornøyd med bibliotekarer som var utdannet
derfra? Hadde Bibliotekarforbundet registrert
noe ”annenrangs” stempel på Ålborgerne?
Hva hadde personale og studenter i Ålborg
å fortelle oss?
Vi sugde til oss kunnskapen, snakket
sammen om kvelden og oppsummerte i
referater som ble brukt etter hjemkomst. Hovedkonklusjonen var i hvert fall at vi ikke ble
skremt av å skulle ha en bibliotekarutdanning
nr 2 i et lite skandinavisk land. Tvert imot.
Spenningen mellom to utdanninger kunne
virke utviklende, skjerpende, konstruktiv. Til
tider også utmattende og destruktiv, ja vel.
Men det er jo nettopp gjennom motsetninger
at vi kan forstå mer. Og det er vel ofte motsetninger som driver fram forandringer?
At det var en universitetslektor ved navn
Niels Windfeld Lund i staben ved bibliotekarutdanninga i Ålborg, var ikke noe vi merket
oss spesielt den gang. Vi forstod at mange

” - Vi har en opplagret arv av ulike forvaltningsnivåer, enheter og ansvarsområder
som det er lenge siden det er gjort en
helhetlig gjennomgang av. Det er også
en av grunnene til at jeg mener vi trenger
en stor bibliotekreform.”

Kultur- og kirkeminister Trond Giske
til NTB 1. februar 2009

