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- Skolebiblioteket må bli en 

  integrert del av læringsmiljøet  
Universitetet i Agder har fått 40 millioner til å utvikle 
nasjonens kompetanse på skolebibliotek. Hva gjør de 
med det? Hva tenker landets eneste doktor i skolebi-
bliotek nå? Tiden er inne for en lang prat med Elisabeth 
Tallaksen Rafste. 
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”De bør syte mindre og skryte mer,” sa 
Kristin Clemet, tidligere kunnskapsminister 
og fremstående Høyre-politiker, og gikk i 
Dagsavisen 19. mars til angrep på Utdan-
ningsforbundet. 

Clemet mente at Utdanningsforbundet 
bidrar til lave søkertall til lærerstudiet, 
og nedvurdering av læreryrket generelt 
gjennom sitt årelange fokus på proble-
mene i skolen. Clemet underbygget sitt 
resonnement i Her og nå på radio, der hun 
snakket om hvordan Utdanningsforbundet 
”snakket ned” egen profesjon, og således 
selv bidro til prestisjetap for lærere og 
økt misnøye og frustrasjon i skolen. Noe 
som igjen fører til svekket rekruttering 
til yrket. 

Ikke bare hos lærerne
Det er lett å nikke gjenkjennende til 

Clemets uttalelser om lærernes sutring. 
Vi kan følge hennes resonnement om de 
konsekvensene dette får for læreryrkets 
status og rekrutteringsproblemer for pro-
fesjonen. Men dette er ikke en utfordring 
som finnes bare hos lærerne. Kristin Cle-
met peker på et meget viktig problemom-
råde, ikke bare for Utdanningsforbundet, 
men for alle fagforbund. Nemlig hvordan 
kommunisere behov for styrking, behov 
for politisk retningsendring, behov for 
bedre lønn eller bedre bemanning UTEN 
samtidig å bidra til og skape en elendig-
hetsbeskrivelse av virkeligheten som fører 
til misnøye, frustrasjon og stagnasjon. 

Et særlig ansvar
Særlig profesjonsforbund bør være 

opptatt av dette. Profesjonsforbund 
- som kjennetegnes ved at vi represen-
terer en yrkesgruppe - har et særlig 
ansvar for hvilket bilde vi skaper av 
våre sektorer og arbeidsforhold, fordi 
vårt bilde assosieres så sterkt med 
den yrkesgruppen vi representerer. 

Når Politiets Fellesforbund arrangerer 
politiske aksjoner er det POLITIET som 
aksjonerer, når Utdanningsforbundet 
roper varsko om situasjonen i norsk 
skole er det LÆRERNE som klager. Og 
når Bibliotekarforbundet uttaler seg 
om behovet for overordnet norsk bi-
bliotekpolitikk er det BIBLIOTEKARENE 
som etterspør nasjonale styringssig-
naler. Dette vil være annerledes for en 
samleorganisasjon som for eksempel 
Fagforbundet. Når Jan Davidsen uttaler 
seg om pensjon eller lavtlønn er det 
Fagforbundet som uttaler seg. Uttalel-
sen blir ikke umiddelbart knyttet til en 
bestemt yrkesgruppe, fordi fagforbun-
det assosieres med mange yrkesgrup-
per. I den grad uttalelsen blir koblet til 
en gruppe, blir den det til langt større 
og mer overordnet størrelser - som for 
eksempel KOMMUNEANSATTE.

Sektor med behov for styrking
Akkurat dette med å representere en 

yrkesgruppe, en profesjon, er en av de 
mange fordelene med den organiserings-
formen vi i BF har valgt. Men her ligger 
også en stor forpliktelse, og en betydelig 
utfordring nettopp langs de aksene som 
Clemet har tatt opp i forhold til Utdan-
ningsforbundet. Og vi kan ikke påstå at 
vår sti er ren. Når Aftenpostens kultur- og 
debattredaktør Knut Olav Åmås for om lag 
et år siden tok opp folkebibliotekenes res-
surskrise i avisens spalter, var vi raske til 
å henge oss på i form av å underbygge at 
dette var en sektor med behov for styrking. 
Dette har også vært et av våre hovedbud-
skap gjennom de mange innspillsrundene 
vi har deltatt i under arbeidet med den 
kommende bibliotekmeldinga. 

Clemets egentlige agenda?
Bidrar Bibliotekarforbundet således til å 

skape et bilde av en folkebiblioteksektor i 

forfall? Ja, på sett og vis gjør vi jo det. Men 
betyr dette da at vi ikke skal fortelle om res-
sursknappheten og problemområdene? Er det 
kanskje dette som er høyrekvinnen Clemets 
egentlige agenda? Å kneble fagforeningene 
gjennom å problematisere deres rolle og 
dermed bidra til mindre kritikk?

Hva som er Kristin Clemet sin agenda skal 
jeg ikke spekulere i. Men jeg er helt sikker på 
at hun har et poeng og at hennes kritikk av 
Utdanningsforbundet tar opp en viktig pro-
blemstilling også for oss. En sikkerhet som 
underbygges av at Svein Arne Tinnesand, 
tidligere fylkesbiblioteksjef i Rogaland og nå 
rådgiver for SVs stortingsgruppe, sa noe av det 
samme da han gjestet BFs forbundsstyremøte 
i midten av mars. Han mente vi måtte vokte 
oss for å bidra til å skape bildet av en biblio-
teksektor i forfall, fordi det er meget vanskelig 
å få politikere til å interessere seg for og å 
investere i noe som ser ut som et garantert 
tapsprosjekt. Slike bilder har en tendens til å 
feste seg og bli til selvoppfyllende profetier.

Vise de gode eksemplene
Bibliotekarforbundet skal selvsagt be-

skrive den ressursknappheten som vi ser 
eksempler på og ikke minst som vi ser 
resultatene av. Vi skal peke på de helt 
reelle og store utfordringene bibliotekene 
står overfor. Men vi skal vokte oss vel for 
å formidle et helsvart bilde av oss selv, 
vår egen sektor og vår egen profesjon. 
Dels fordi det på ingen måte er sant! Dels 
fordi det kan føre oss inn i en bakevje av 
frustrasjon og selvoppfyllende profetier. 
Derfor skal vi også bestrebe oss på å vise 
frem de gode eksemplene, og peke på 
løsningene og de positive utviklingstrek-
kene vi ser. Slik at ikke VI bidrar til å gjøre 
egen profesjon mindre attraktiv.

Bibliotekarer syter nemlig ikke!

Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder
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4. - 5. juni: 
Grunnkurs for medlemmer/tillitsvalgte

Uke 24 – 25 + høsten: 
Kick-off - lokale forhandlinger (i alle fylkeslag)

Kontakt BF-sekretariatet dersom det er noe du lurer på 
i forbindelse med BFs kurs. 
Tlf 48 02 09 00. 

Vi minner om
BF-kurs... BIBLIOTEKARFORBUNDET

Bf

Risikokapittel 
med 
risikokapital
Kapittel – Stavan-
ger internasjonale 
festival for litteratur 
og ytringsfrihet, ar-
rangeres i år mellom 
16. og 20. septem-
ber. Temaet for årets 
festival er risiko. 

Og med finanskrisespøkelset 
hengende over oss, vil risikoka-
pital være ett av undertemaene. 
En av hovedgjestene vil i denne 
sammenhengen være den ita-
lienske journalisten, økonomen 
og forfatteren Loretta Napo-
leoni som nå er ute med boka 
Røverøkonomien på forlaget 
Spartacus.

Loretta Napoleoni viser i 
denne boka hvordan verden 
lenge har blitt formet av skjulte 
økonomiske krefter, og hvordan 
millioner av mennesker har blitt 
offer for konsumerismens fanta-
siverden. Napoleonis bok gir et 
sjokkerende innblikk i de tette 
båndene mellom utbredelsen av 
demokratiet, den globale økono-
mien og kriminell virksomhet.

Ved utgangen av fjoråret hadde LOs 
21 medlemsforbund over 865 000 
medlemmer, melder FriFagbevegelse.
no. Medlemstallet i de 22 medlems-
forbundene i YS ligger rundt 215.000 
på samme tidspunkt. Unio har rundt 
270.000 i sine 10 medlemsforbund, 
og Akademikerne 143.000 medlem-
mer fordelt på 13 forbund. 

Den totale organisasjonsprosenten 
i Norge er nå på 52 prosent. LO har 
27 av disse 52 prosentene, og er der-
med klart størst i landet. Disse tallene 

Annenhver er
fagorganisert
Det er nå 52 prosent av norske arbeidstakere som er 
medlem av fagforening. Norge er dårligst i Norden. 
Men Norden er best i verden. 

har FriFagbevegelse.no hentet fra en 
utredning om LOs organisasjon, som 
vil bli presentert for LO-kongressen 
i mai. 

Sammenlignet med mange andre 
land i verden, er organisasjonsprosen-
ten i Norge høy. Men vi ligger likevel 
klart lavere enn de andre nordiske land. 
Mye av forklaringen kan ligge i at dag-
pengesystemet ved arbeidsledighet 
forvaltes av de faglige organisasjonene 
i Danmark, Finland og Sverige, mens 
den i Norge er statlig.

Det er Sverige som har høyest or-
ganisasjonsprosent, med 73 prosent. 
Finland har 71 prosent og Danmark 69 
prosent. Norge har altså fjerdeplassen 
med 52 prosent. Mens oppslutningen 
om fagbevegelsen stiger i Norge, har 
den falt i Danmark og Sverige de siste 
åra. I følge FriFagbevegelse.no er 
årsaken at de borgerlige regjeringene 
i begge landene har svekket fagbeve-
gelsens stilling gjennom endringer i 
dagpengesystemet og avtaleverkets 
betydning i arbeidslivet. Andre land i 
Europa viser betydelig lavere organisa-
sjonsprosent enn Norden. 

[ ORGANISASJON ]
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Slik innledes saken ”BFs miljø- og 
klimaprofil”, som forbundsstyret i Bi-
bliotekarforbundet behandlet på sitt 
møte 12. mars i år. Og det er klart at 
BF-ledelsen ønsker økt fokus på disse 
sidene ved forbundets virksomhet.

Satsingsområde for YS 
BFs hovedorganisasjon YS har miljø 

og klima som et av sine satsingsom-
råder for 2009. BF ønsker å følge 
opp ved å utvikle en egen miljø- og 
klimaprofil, med utgangspunkt i de to 
områdene der forbundet har størst 
mulighet til å bidra . Det dreier seg om 
å legge til rette egen aktivitet slik at 
den er så miljøvennlig som mulig. De 
to områdene det gjelder er kontordrift 
og transport. 

Kontor
Her gjelder det både innkjøp, 

bruksmåter og avhending av utstyr 
og rekvisita. 

Bibliotekarforbundet bruker allerede 
miljøvennlig (EU Flower-merket) papir 
i sekretariatet, og tilsvarende miljøpro-
fil skal det være på kontorrekvisita og 
andre nyanskaffelser ellers også. Tids-
skriftet Bibliotekaren trykkes allerede 
av et Svanesertifisert trykkeri. 

Et grønnere BF
BF ønsker å bidra positivt til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling, 
og ønsker å drive sin virksomhet i tråd med en god miljøprofil.

Forbundet leverer papir til resir-
kulering, men vil ha større fokus på 
hvordan avdanket elektronisk utstyr 
blir avhendet. Det heter i styresaken 
at BF ”forsøker i størst mulig grad 
å avhende riktig, men vi er helt av-
hengige av at andre har opprettet 
fornuftige returordninger. Elektronisk 
utstyr vil bli returnert til butikk med 
returordning.”

BF vil også rette søkelyset på hvor 
miljøvennlig bruken av innkjøpt rekvi-
sita er. Det skal satses på tosidig ko-
piering  og unødvendige utskrifter skal 
unngås. Elektronisk avisabonnement 
skal vurderes til erstatning for dagens 
papirabonnement. Dokumenter skal 
distribueres elektronisk i organisa-
sjonen. Det skal være elektroniske 
dokumenter til styremøter. 

Styremøtene i BF er pr i dag ikke 
lagt opp slik at alle sitter med hver 
sin påslåtte PC for å lese sakspapir 
underveis. Alle saker er heller ikke 
satt opp på prosjektor. Selv om dette 
er en økende tendens - og BF ikke 
ligger noe etter organisasjons-Norge 
generelt, er det ikke bare enkelt å 
avvikle papirbruk i slike sammenhen-
ger. I styresaken heter det da også: 
”Her er det flere utfordringer, men 
det viktigste akkurat nå er at vi øker 
bevisstheten på hva man har behov for 
å skrive ut. Større bevissthet på at alt 
er elektronisk tilgjengelig, oppdatert 
og samlet på et sted.”

Transport 
Men av de ting BF kan gjøre på 

miljøområdet, er det kanskje endring 
i reisemengde og -vaner som kan 
bety mest for miljøet. Dette er heller 
ingen enkel sak, men også her satser 
forbundet.

BF-ledelsen skal kontinuerlig vur-
dere telefonmøter i stedet for fysiske 
møter. Det skal være bevisst planleg-

ging av møter slik at det medfører 
minst mulig reiseaktivitet. Og ikke 
minst skal BF arbeide med utvikling 
av nettbaserte samhandlingsformer og 
nettbaserte dokumentdelingsområder. 
Dessuten skal man foretrekke tog, 
buss og t-bane i stedet for fly, bil og 
taxi, der det er praktisk mulig.

Klimakvoter
BF har de to siste årene kjøpt miljø-

kvoter fra ”Mitt klima”. Styret har ennå 
ikke tatt stilling til hvordan dette skal 
videreføres for 2009-2010, og kom-
mer tilbake med egen sak på dette i 
et seinere styremøte. 

Vedtaket
Styremøtet fattet følgende vedtak 

om BFs miljø- og klimaprofil:

BF skal drive sin virksomhet i tråd 
med god miljøprofil.

Det er særlig innenfor områdene  y
1) Kontor og 2) Transport at BF 
konsekvent skal søke de klima-
vennlige løsningene.
Egen sak om klimakvoter pre- y
senteres på førstkommende 
styremøte.  

BF skjerper miljøprofilen sin. Det er særlig på 
kontordrift og transport at forbundsstyret skal 
søke de klimavennlige løsningene. 

[ ORGANISASJON ]
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Tekst & foto:  Erling Bergan, redaktør

Det er førsteamanuensis Elisabeth Tallak-
sen Rafste som sier dette til Bibliotekaren. 
Hun har stått sentralt i den mangeårige 
satsinga på skolebibliotek ved Universitetet 
i Agder. I november i fjor førte dette til at 
Kunnskapsdepartementet ga UiA ansvaret 
for et program for skolebibliotekutvikling. 
Programmet går over fire år og 40 millioner 
kroner ligger i potten for å utvikle skolebi-
bliotektilbudet i hele landet. 

Da det ble kjent at UiA fikk dette program-
met, ga Elisabeth Tallaksen Rafste uttrykk 
for at dette var en stor tillitserklæring, og at 
hun var ydmyk over ansvaret de hadde fått. 
- Det viktige nå er å utvikle studiene våre 
videre. Vi foreslår å opprette en bachelor i 
skolebibliotekkunnskap, og med tiden kan-
skje et masterstudium. Skolebibliotekkunn-
skapen må få stabile ben på vårt universitet, 
sa hun til universitetets nettsted. 

Med doktorgrad på skolebibliotek
Vi ville bli litt mer kjent med hvilken 

tenking som ligger bak denne skolebibliot-
eksatsinga. Og hva er da mer naturlig enn 

Universitetet i Agder har fått 
40 millioner til å utvikle 

nasjonens kompetanse på 
skolebibliotek. 

Hva gjør de med det? 
Hva tenker landets eneste 
doktor i skolebibliotek nå? 

Tiden er inne for 
en lang prat med 

Elisabeth Tallaksen Rafste.

- Skolebiblioteket må bli en  integrert del av læringsmiljøet 
- Samarbeidet med læreren er selve omdreiningspunk-
tet for å få til gode skolebibliotek i undervisningen. Det 
nytter ikke med bibliotek og undervisning som parallelle 
løp. Biblioteket må ikke være ”en balkong til skolen”, 
men være en integrert del i skolens læringsmiljø.

å få en lang prat med Elisabeth Tallaksen 
Rafste? Hun er altså sentral i dette miljøet, 
er den eneste i landet med doktorgrad i 
skolebibliotek, har vært medforfatter til ju-
bileumsskriftet ”Kilde til lyst og læring” om 
skolebibliotekarutdanningen ved Høgskolen 
i Agder, og hun er den personen som de 
fleste i bibliotekmiljøet forbinder med dette 
studietilbudet i skolebibliotekkunnskap. 

- Jeg er pedagog, med 20 års fartstid 
i ungdomsskolen. Da Kristiansand lærer-
høgskole tilbød et nytt skolebibliotekstu-
dium i 1985, appellerte det til mitt hjerte. 
Rolf Romøren var primus motor for studiet. 
Jeg kaller ham min åndelige far, han åpnet 
denne verden for meg. Jeg ble så begeis-
tra, jeg ble så bergtatt av dette feltet. 

Elisabeth tar imot meg hjemme i Aren-
dal. Hun har nettopp komet fra en peda-
gogikk-konferanse i Trondheim. Den var 
åpenbart givende, og vil dukke opp som 
ulike henvisninger senere i intervjuet. 

Det pedagogiske stebarnet
Men først tilbake til studiets drøyt 

tjueårige historie og Rafstes inntreden 
på arenaen. 

- Da høgskolene ble fusjonert i 1994, 
klarte Romøren den genistrek å få gjort 
skolebibliotekkunnskap til en del av høgsko-
lens portefølje, en del av de faste tilbudene 
som ble gitt. Det var da jeg kom inn. Jeg 
hadde tatt hovedfag i pedagogikk, der jeg 
hadde skrevet om ”Skolebiblioteket – det 
pedagogiske stebarnet”.

Rafstes hovedoppgave tok utgangspunkt 
i norskplanen og skrev blant annet om in-
formasjonskompetanse, med utgangspunkt 
i leseteori. Dette var mange år før alle 
snakket om informasjonskompetanse, så 
her var hun tidlig ute. Og godt egnet til å 
videreutvikle studier innen skolebibliotek-
feltet. Hun trekker også fram Svein Slettan 
som en viktig mann for det som skjedde 
fra 1994 og framover. 

- Vi har hatt ulike faglige nisjer. Han har 
hatt litteraturen, mens jeg har hatt biblio-
teket i skolens læringsmiljø. 

Tre moduler
Universitetet i Agder har et tilbud på tre 

moduler innen skolebibliotekfeltet, hver 
på 30 studiepoeng. Det første dreier seg 
om organisering og utvikling av skolebi-
bliotek, det andre tar for seg barne- og 
ungdomslitteraturen, og det tredje gjelder 
informasjonskompetanse. Vi lurer på hvem 
som har tatt studiet. 

- Det er i det vesentlige lærere. Meget 
dyktige middelaldrende lærere. Vi har hatt 
noen kremstudenter, sier Elisabeth. 

- Studiene ble fram til 1998 hovedsakelig 

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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- Skolebiblioteket må bli en  integrert del av læringsmiljøet 
tilbudt på campus i Kristiansand. Da kom 
det på nettet og ble dermed tilgjengelig for 
hele landet. Selv om det nå er nettbasert, 
er det tilbud om to – frivillige – samlinger i 
løpet av studiet.

Elisabeth innrømmer at de diskuterer om 
samlingene burde bli obligatoriske, og om 
det bør knyttes en eksamen til samlingene. 
Men det er ikke avklart.

Det som derimot ble avklart for noen år 
siden, var at studiet gikk over fra å være 
betalingsstudium til å bli en del av univer-
sitetets faste studieportefølje – og dermed 
uten betaling. Når de samtidig har det på 
nett og rekrutterer fra hele landet, kan man 
forstå at departementet valgte Agder til å 
utvikle skolebibliotekene og løfte kompe-
tansen på feltet. 

Ny bachelor
I første omgang jobbes det nå med å 

sette sammen en bachelor i skolebibliotek-
kunnskap. Master er langer fram. 

- Det blir de samme tre modulene som vi 
har nå, men studiet i informasjonskompe-
tanse løftes opp på et høyere nivå. Dette gir 
til sammen 90 studiepoeng, som er halv-
parten av en bachelorgrad. Den andre halv-
parten fylles med andre fag som studenten 
tar. Ex.phil./ex.fac. kan være del av dette. 
Ellers er de fleste studietilbudene ved et 
universitet aktuelle for en som skal jobbe i 
skolen. Men våre 90 studiepoeng kan også 
komme som tillegg på lærerutdanninga, slik 
vi også har gjort det fram til nå. 

- Skifter dere fokus vekk fra videreutdan-
ning av lærere til ren bachelorutdanning?

- Nei, vi kommer ikke til å skifte fokus på 
den måten. Vi vil absolutt beholde lærerne, 
for de har jo hele den pedagogiske og fag-
lige ballasten, som er veldig viktig. Men vi 
vil åpne mer opp for studenter som ikke 
er lærere, at de også kan ta dette studiet 
og bli mer ”reine” skolebibliotekarer. De 
kan kanskje ha forberedende, en fordyp-
ning i et emne – f.eks. litteratur – og så 
et årsstudium i noe annet. Pluss våre 90 
studiepoeng i skolebibliotek. 

- Har dere mange studenter som ikke er 
lærere i dag?

- Nei, de fleste er lærere og tar studiet 
ved siden av jobben. 

Forankring i skolens behov
Elisabeth er primært en pedagogisk 

fagperson. Det er undervisningens innhold 
hun brenner for.

- Våre studier har forankring i skolens 
behov og den pedagogiske betydning vi 
mener at skolebiblioteket har for elevenes 
læring. Der ligger vi, der er ankeret vårt 
festa. 

- Ser du helst at skolebibliotekarene er 
lærere med tilleggsutdanninga, eller at de 
har den nye bachelorutdanninga? 

- Det er et vanskelig spørsmål. De aller 
fleste av våre studenter jobber i grunn-
skolen. Der er ressursen så liten at det 
er helt sørgelig. ”Reine bibliotekarer” kan 
ikke leve av sånne stillingsbrøker. Man 

kunne selvfølgelig tenke seg at de hadde 
flere skoler. Men, nei, jeg synes ikke det er 
rett vei å gå. Det er veldig viktig å ha god 
skolekunnskap, så jeg ønsker meg egentlig 
lærere med tilleggsutdanning. 

- Men svaret ditt er preget av den reelle 
arbeidssituasjonen og stillingsstørrelser for 
skolebibliotekvirksomhet?

- Ja, det er jo det. 
- Hadde det vært gunstig om det ble 

ryddet plass til en ny og utvidet rolle som bi-
bliotekar i skolen,, som en slags pedagogisk 
frifant? En som ikke deltar i den regulære 
undervisningen, men er en ressurs som spil-
ler på lag med de andre pedagogene? 

- Det ville være helt ok. Men alt er 
personavhengig. Bibliotekaren må ha et 
hjerte som banker for barn og ungdom. 
Og bibliotekaren må like å samarbeide. For 
samarbeidet med læreren er selve omdrei-
ningspunktet for å få til gode skolebibliotek 
i undervisningen. Det nytter ikke med bibli-
otek og undervisning som parallelle løp. 
Biblioteket må ikke være – som jeg kaller 
det - ”en balkong til skolen”, men være en 
integrert del i skolens læringsmiljø. Når du 
jobber som skolebibliotekar, så er du en del 
av skolen. Og da er skolens målsetting også 
din målsetting i jobben. Og læreplanen er 
ditt arbeidsdokument. 

Kunnskaper, holdninger og verdier
Elisabeth legger vekt på det karakteris-

tiske ved skolebibliotek, som skiller det fra 
folkebibliotek.  
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- Skolen er opptatt av at eleven skal nå 
spesielle læringsmål. Det dreier seg ikke 
bare om kunnskaper, men også holdninger 
og verdier. Slike mål har ikke folkebiblio-
teket, de skal fange alle. Det er en stor 
forskjell. Derfor er det helt fundamentalt 
å ha et godt samarbeid mellom lærer og 
skolebibliotekar, og en ledelse som tar 
ansvar for begge disse rollene. Men jeg 
vil ikke misforstås dit hen at jeg ikke er 
opptatt av fritidslesing, for det er jeg altså! 
Men skolebibliotekets legitimitet må først 
og fremst ligge i hvilken grad det klarer å 
gjøre elevene bedre.

- Vil du si at biblioteket er en instrumen-
tell del av skolens målsetting?

- Jeg vil helst ikke bli assosiert med 
det instrumentelle. Skolen har et all-
menndannende mål. Det skal selvfølgelig 
være nytte i det også. Men det å bruke 
biblioteket og fordype seg i temaer, det 
er samtidig et mål i seg selv for skolen. 
Det allmenndannende er viktig. 

- For deg er kjernepunktet at skolebi-
blioteket identifiserer seg med skolens 
mål? Når skolen har læreplaner, så har 
skolebiblioteket læreplaner?

- Ja, her er det ingen motsetning. Ek-
sempelvis er det et felles ønske om at 
elevene skal lese på fritida. Det er ikke 
bare på skolen det skal foregå, det skal 
virkelig blomstre utenfor også. 

Pedagogikk og bibliotekfag
Elisabeth er rask med å flagge sin 

respekt for det spesifikt bibliotekfaglige 
kunnskapsfeltet. 

- Vår utdanning er liten. Når det gjelder 
det bibliotekfaglige i bibliotek, går vi bi-
bliotekarene bare opp til anklene. Det er 

vi fullstendig klar over. De aller fleste som 
jobber i bibliotek på videregående skoler 
er jo fagutdannede bibliotekarer. Det er 
klart at de er kjempeflinke på alt som har 
med det bibliotekfaglige å gjøre. Vi vil aldri 
kunne utdanne sånne bibliotekarer. Det er 
heller ikke noe mål for oss. 

- Hva er da målet med en ny bachelor 
hos dere?

- Vi ønsker enda større fordypning 
innenfor et fagfelt som vi mener er viktig 
i skolen. Vi kommer nok til å ha mer trøkk 
på det pedagogiske. Vi har fokus på lesing 
og leseutvikling. Hele tenkingen omkring 
undervisningsplanlegging for elevenes 
læring ligger jo inne i det vi gjør, hele 
undervisningsløpet fra A til Å, når elevene 
skal gjøre et arbeid hvor de undersøker og 
trenger flere kilder, ikke bare søke og kri-
tisk vurdere for relevans og autoritet. Det 
er så viktig å se hele løpet. Hvis du ikke 

kan lese strategisk, hvis du bare leser alt 
like godt, hvilket utbytte har du av å lese 
forskjellige tekster? Du klarer det ikke. 

Dagens skole
- Du begrunner skolebibliotekutdan-

ninga i behovet i skolene. Hvordan vil du 
beskrive situasjonen for skolebibliotekene 
i dag?

- Rapporten som kom fra Mørefors-
kning for noen år siden, viste at det rette 
og slett er sørgelig i grunnskolen. Sånn 
har det vært lenge. Det er noen tegn til 
forbedringer, men skolebiblioteket blir 
ofte salderingspost når det begynner å 
knipe med penger. Skolebibliotekaren 
er jo ingen funksjonsstilling, slik som 
for eksempel rådgiverstillingen er. Bare 
et lite vindpust, så kan den være borte. 
Ved mange skoler er det en lærer som 
har kanskje ned til en halv time i uka til 
skolebibliotekarbeid. Det er helt sørgelig. 
Mange steder De har knapt tid til å ta på 
seg forkleet, bruker jeg å si. Og med et 
sånt utgangspunkt, er opplæring av læ-
rerne i å ta nytte av biblioteket det aller 
viktigste. Den pedagogiske utfordringen 
er at skolebiblioteket tas i bruk, at det trek-
kes inn i undervisningen. Det må gjøres 
regelmessig nok til at elevene blir sosia-
lisert inn i det å bruke skolebiblioteket, 
at det blir en del av det å gå på skolen, 
som et slags utvida klasserom. Her tror 
jeg også mange videregående skoler har 
store utfordringer. Dette gjelder ikke bare 
grunnskolen.

- Er effekten av skolebibliotek fors-
kningsbasert? Jeg spør fordi de gode 
finske PISA-resultatene ikke hviler på gode 
skolebibliotek, tvert imot. Der er vel situa-
sjonen enda verre enn i Norge. Skolene 
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i Finland bruker folkebibliotekene. Er det 
en vei å gå for oss også?

- Jeg tror vi fortsatt skal satse på sko-
lebibliotekene. Vi bør gi elevene mulighet 
til å lese mye. Det er flere undersøkelser, 
blant annet svenske, som viser at det er 
stor sammenheng mellom leseferdigheter 
og graden av ”bading i bøker”, i betydning 
at det er lett å få tak i bøker og lett å få 
veiledning i hva som kan være passende 
litteratur. Jeg tror det er viktig at det gis 
tid på skolen til å lese. Det finnes under-
søkelser som viser sammenheng mellom 
tilgjengelighet, lesetid på skolen og lese-
ferdigheter. Vi lever jo i en vanskelig tid 

for bøkene, blant annet med alle spillene 
som suger folks oppmerksomhet. Derfor 
er det så viktig å få til en god atmosfære 
for lesing på skolen. Det må ikke bare 
pålegges hjemmet. Det må leses på 
skolen, og det må snakkes om etterpå. 
Lesingen må være grunnlag for samtaler. 
Da setter lesingen seg og elevene blir 
mer stimulert. 

Strategiske leseferdigheter
For Elisabeth Tallaksen Rafste er levende 

opptatt av at elevene i skolen får utviklet 
sine leseferdigheter, sine strategiske lese-
ferdigheter, sine kritiske leseferdigheter. 
Hun henviser til spennende forskere som 
foreleste om dette under den pedagogiske 
konferansen i Trondheim i begynnelsen av 
mars. Men hun påpeker at bibliotekarer og 
pedagoger bruker ulike begreper for mye 
av det samme. Bibliotekarer snakker om 
informasjonskompetanse, mens pedago-
ger snakker om critical literacy. 

- Dette er mye av det samme. Her 
gjelder det at bibliotekarene ikke bare 

hamrer inn informasjonskompetanse 
overfor pedagogene, men også åpner opp 
for andre begreper. Det er kjempeviktig. 
Bibliotekverden burde virkelig ha møte-
plasser hvor de og vi var sammen. Det er 
viktig å ha bein i begge leire. 

- Er informasjonskompetanse noe som 
utvikles gradvis fra barnehagen til dok-
torgrad, eller er det et sprang noe sted 
underveis?

- Det er et vanskelig sprang for alle 
når elevene begynner med mange fag. 
Når de i femte klasse får samfunnsfag, 
naturfag, osv. Da blir det mange lære-
bøker å forholde seg til. Og hvis de da 

skal trekke inn mange andre ting, så 
får de det vanskelig. Dette er et kritisk 
tidspunkt. Da skal eleven forholde deg 
til mange genre, innenfor mange fag-
områder. Tidligere har du vært vant til 
fortellinga i de skjønnlitterære bøkene, 
men fra femte klasse får de helt andre 
ting, prosatekster som er annerledes 
bygd opp. Da er det blant annet viktig 
med lesestrategier. 

Allerede i barnehagen
- Hva med kildekritikken i barnas utvi-

klingsløp?
- Det er faktisk kjempeviktig allerede i 

barnehagen. Når barn forteller en historie 
og vi spør hvor de har dette fra. – Jo, det 
har bestefar fortalt, sier barnet. Det er 
begynnelsen på å være kritisk, begyn-
nelsen på å skjønne verdien av en kilde. 
Og vi forteller tilbake at vi synes det er 
flott at de har en sånn kilde – selv om vi 
ikke bruker de ordene. Da skjønner de 
at god kildebruk ikke er juks, men noe å 
være stolt av. 

Elisabeth viser til at den skolepolitiske 
vinden i Europa blåser i en retning hvor 
man er opptatt av noen få fag, og opp-
tatt av å kunne måle resultatene i disse 
fagene. 

- Hvis man klarer å få fram at dette 
med critical literacy er et område hvor 
bibliotekaren kan spille en veldig stor rolle 
for elevenes utvikling, så vil det kanskje 
åpne seg nye muligheter. Men jeg er ikke 
akkurat noen kjempeoptimist. Jeg er redd 
for at lite kommer til å skje. Når du kjenner 
historia, så ser du hvor sakte det går. Men 
jeg har et brennende ønske om skolebi-
bliotekutvikling. Og vi jobber absolutt for 
det. Den veien vi her ved universitetet kan 
jobbe for at dette skal skje, er gjennom 
kompetanseheving. Det er vår vei å gå. 
Så må andre kjempe på andre arenaer, 
for eksempel for fagforeningssida. Vår 
vei går gjennom å tilby attraktive og kva-
litativt gode studier, både som videre- og 
etterutdanning på dette feltet. 

Rektor må forstå behovet 
for kompetanse

- Hvor er de største hindringene på 
veien?

- Det er mange hindringer. Selv rekto-
rer med brennende ønsker om å utvikle 
skolebibliotek, kjenner begrensningene. 
Det er så mange krav alle steder fra, og 
penger og tidsressurser er begrenset. 
Like fullt – rektor har en helt avgjørende 
rolle, med å gjøre synlig skolebiblioteket, 
skolebibliotekaren og den kompetansen 
vedkommende har. Kompetansen er svært 
viktig. Skolebibliotekarer uten noe særlig 
kompetanse bidrar til at det blir en negativ 
sirkel. Det er jeg egentlig kjemperedd for. 
Det er to grunner til at lærerne oppgir til 
at de ikke bruker skolebiblioteket, det ene 
er at de har for få timer, det andre at det 
ikke er noe hjelp å få der. Rektor må forstå 
behovet for å heve kompetansen både til 
skolebibliotekarene og lærerne. 

Elisabeth Tallaksen Rafste har et vell 
av kunnskaper om skolebibliotek. Etter 
hvert vil vi kanskje se mindre av henne 
som representant for utdanninga ved 
Universitetet i Agder, og mer som forsker 
på skolebibliotekhistorie. For det finnes 
spennende materiale om biblioteket ved 
den verdslige søndagsskolen for hånd-
verkslærlinger i Arendal fra 1835 til 1884. 
Hvordan utviklet et slikt bibliotektilbud 
leseferdigheten til denne mindre privile-
gerte stand i sørlandsbyen? Men det får 
vi snakke mer med henne om en annen 
gang…  
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Tekst:   Henriette Primberg
 Skolebibliotekar
 Forus videregående skole
 og forbundsstyremedlem i BF

I det siste året har skolebibliotek og 
skolebibliotekarer kommet høyere opp 
på den politiske dagsorden, ikke minst 

Kvaliteten på skolebibliotek
Noen tanker rundt BFs krav til skolebibliotekarer i fremtiden

takket være flink folk som har jobbet med 
Skolebibliotekløftet i 2008. Resultatet har 
bl.a. blitt 40 millioner kroner bevilget til 
skolebibliotekutdanningen ved Universi-
tetet i Agder.

Bibliotekfaglig tyngde
Det er ikke uproblematisk for BF at disse 

pengene verken går til den tradisjonelle 
bibliotekarutdanningen i Oslo eller til den 
nyere utdanningen i Tromsø, men heller til 
en utdanning som tradisjonelt i hovedsak 
utdanner lærere. Er dette en utdanning 
som har nok bibliotekfaglig tyngde til å 
lage et miljø som gir godt nok kvalifiserte 
skolebibliotekarer? Hva skal egentlig 

en skolebibliotekar være? 
Skal det i hovedsak være en 
pedagogisk utdannet person, 
eller er det viktigst med de 
bibliotekfaglige kunnskapene? 
Er det forskjell på behovene for 
1.-10. klassetrinn og 1.-3. trinn 
i videregående skole, eller bør 
skillet gå ved 1.-7. klassetrinn, 
hvis det er ulike behov for bi-
bliotekfaglig kompetanse.

- Vinden har snudd. Det er mer 
fokus på skolebibliotekarene, 
skriver forbundstyremedlem Hen-
riette Primberg i BF. Hun drøfter 
her hvordan BF kan bidra til videre 
utvikling, og mener at veiledende 
standarder som våre medlemmer 
kan slå i bordet med, er en mulig 
vei å gå. (Foto: Erling Bergan)
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Hvilke kriterier skal vi i Bibliotekar-
forbundet ha for å slippe inn skole-
bibliotekarene i vårt forbund? Er det nok 
å ha 60 studiepoeng med bibliotekfaglig 
kunnskap? Eller skal vi kreve 180 stu-
diepoeng, slik utdanningen i Oslo nå har 
gått tilbake til etter noen år der kravet 
var minst 120 studiepoeng. Vil i det 
hele tatt pedagoger med bibliotekfaglig 
tilleggsutdanning ønske å være med i 
Bibliotekarforbundet?

Den første jobben
Så vidt jeg har erfart gjennom min 

bibliotekfaglige yrkeskarriere har ikke 
skolebibliotekarstillingene vært de mest 
populære innen det bibliotekfaglige 
miljøet. Ofte er dette første jobben for 
nyutdannede bibliotekarer før man får 
seg en stilling innenfor folkebibliotek eller 
universitetssystemet (og skynder meg å 
legge til at det etter hvert finnes mange 
hederlige unntak). 

Verken utdanningen i Oslo eller Tromsø 
har lagt mye vekt på skolebibliotekarene i 
sin utdanning. Betegnende nok fikk jeg lite 
respons fra Høgskolen i Oslo, avd. JBI, da 
jeg spurte hvordan de stilte seg til at de 
40 millionene gikk til et annet fagmiljø enn 
dem selv. Av dette må man kanskje kon-

kludere at bibliotekarutdanningen i Oslo 
ikke ser på utdanning av skolebibliotekarer 
som et av sine kjerneområder? Faktisk 
reagerte utdanningen i Tromsø mer, men 
jeg kan heller ikke se at de ”fortjente” å 
få 40 millioner kroner for sin satsing på 
skolebibliotekarer. Så alt i alt konkluderer 
jeg vel med at Universitetet i Agder var 
de som fortjente pengene best. Og det 
er viktig at Bibliotekarforbundet er i tett 
dialog med utdanningen i Agder, slik at vi 
kan stille krav og komme med råd.

Vinden har snudd
Jeg føler at vinden har snudd. Det er mer 

fokus på skolebibliotekarene, det er stort 
fokus på lesing, lesekompetanse og ikke 
minst informasjonskompetanse. Den siste 
biten tror jeg det vil bli enda mer fokus 
på i fremtiden, når man innser at elevene 
kanskje er kompetente i den forstand at 
de kan trykke på knapper og finne frem 
programmer – men lite flinke til å trekke de 
lange linjene i fagstoffet, til å fordype seg 
og til å være kritiske til det kildematerialet 
de bruker. Her har man i høyeste grad 
behov for fagfolk til å veilede.

Det er lysende eksempler på velfunge-
rende skolebibliotek, ikke minst innenfor 
videregående skole. Men dessverre er det 

også mange, mange eksempler på sko-
lebibliotek som overhodet ikke fungerer, 
verken med tids- eller materialressurser. 

Et eget fagområde
Jeg tror man trenger fagutdannede bi-

bliotekarer, heller enn pedagoger, innenfor 
skolebibliotekene. Et bibliotek er et eget 
fagområde der man trenger egne biblio-
tekfaglige kvalifikasjoner. En pedagog kan 
like lite erstatte bibliotekfaglig personale 
som han/hun kan erstatte kontorfaglig 
personale eller helsesøster på skolen. 
Det er viktig at skolen har respekt for den 
spesielle fagkunnskapen en bibliotekar 
besitter, og det er noe Bibliotekarforbun-
det kan bidra med å markedsføre utad til 
skolevesenet.

Jeg tror ikke det er realistisk å kreve mer 
utdanning av skolebibliotekarene enn av 
bibliotekarer tilsatt i andre bibliotekarstil-
linger. Til det er stillingene tradisjonelt 
for lite populære, og man ville antagelig 
få enda større problemer med å få tilsatt 
kvalifisert personale. Men det er ønskelig 
at den bibliotekfaglig ansatte tar videreut-
danning innen pedagogikk, og da spesielt 
metodikk, når han/hun først er ansatt. 
Dette både for å forstå fagspråket i skolen, 
og fordi en skolebibliotekar også skal drive 

- Man trenger fagutdannede bibliotekarer heller enn pedagoger, innenfor skolebibliotekene, hevder Henriette Primberg, som selv er skolebibliotekar 
ved Forus videregående skole. (Illustrasjonsfoto fra biblioteket ved Lambertseter videregående skole: Erling Bergan)
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en del med undervisning innenfor sitt felt. 
En slik videreutdanning bør selvfølgelig 
belønnes lønnsmessig..

Bibliotekfaglig ressurs
Det er ikke realistisk at det skal ansettes 

en fagutdannet bibliotekar ved hver liten 
grendeskole rundt om i det ganske land. 
Men det er viktig at de små skolene har 
en bibliotekfaglig ressurs å lene seg på. 
Derfor tror jeg en bibliotekfaglig konsu-
lent, fortrinnsvis knyttet til folkebiblioteket 
i kommunen, er veien å gå for små skoler. 
En bibliotekfaglig konsulent som kan vei-
lede, lage nettverk og være en pådriver 
overfor skolene i kommunen.

Veiledende standarder
Og så, det aller viktigste i denne sam-

menheng: hvordan kan BF jobbe for å 

sikre at kvaliteten på skolebibliotekene 
i det ganske land blir bedre? En vei 
å gå er at Bibliotekarforbundet går ut 
med veiledende standarder som våre 
medlemmer kan slå i bordet med. Det er 
ofte lett å ha tall å kunne vise til når man 
skal argumentere for større lokaler, mer 
personalressurser osv. I utgangspunktet 
synes jeg det er en god ting. Samtidig dis-
kuterer vi i styret om dette er veien å gå. 
Standarder er lite populære i de politiske 
miljøene for tiden. Minstestandarder har 
lett for å bli veiledende standarder, som 
kan senke ambisjonsnivået der man kunne 
fått til noe bedre.

Gammeldagse krav?
Og vil et fagforbund som kommer med 

tall bli oppfattet som et forbund som kom-
mer med ”gammeldagse” krav? Er det 

ikke viktigere å formidle utad hvor viktig 
det er for skolene å ha bibliotekfaglig 
kompetanse og fortelle skolen at denne 
kompetansen trenger de for å bli gode 
skoler med respekt for seg selv? Slik at 
ønsket om bibliotekar kommer fra skolen 
selv, og ikke blir dyttet på dem utenfra. 
Det er mye bedre å bli ansatt på en skole 
der man virkelig ser at man har behov 
for bibliotekar enn på en skole som er 
”pålagt” en bibliotekar ut fra standarder, 
men der skolen ikke har noen klar forme-
ning om hva de trenger en bibliotekar til. 
Når man jobber alene, slik mange skole-
bibliotekarer gjør, er man avhengig av en 
entusiastisk ledelse. 

Jeg tror BFs viktigste mål må være å 
jobbe for å markedsføre den bibliotek-
faglige kompetansen og å stille krav til 
kompetanse blant våre medlemmer.  

 39 

Meir om karakteristika ved svararane 
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Utdanningsbakgrunn 

Skulebibliotekansvarleg - utdanningsbakgrunn.  

Fordelt på grunnskule og vidaregåande skule, 2006.  
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Fagutdanna bibliotekar og lærar

Fagutdanna bibliotekar med

pedagogisk tilleggsutdanning

Lærar med videreutdanning i

bibliotek- og informasjonsfag

Lærar med videreutdanning i

skulebibliotekkunnskap

Lærar

Ikkje faglært lærar/bibliotekar

Grunnskule Vidaregåande
 

Figur 10  Utdanningsbakgrunn, skulebibliotekansvarleg.  Tal i prosent.  Grunnskule og 

vidaregåande opplæring 2006. 

Det er eit markert skilje i utdanningsbakgrunn mellom dei som arbeider i grunnskule og i 
vidaregåande.  I svara frå  vidaregåande svarar  55% at dei er fagutdanna bibliotekarar og 7 %  
at dei er fagutdanna bibliotekar med  ulik tilleggsutdanning (anten  at dei i tillegg har full 
lærarutdanning eller at dei har pedagogisk tilleggsutdanning).  Tilsvarande er tala for 
grunnskulen  høvesvis 9 % og 3 %.  
 
Vi kan sjå at det har skjedd ei viss endring frå 1997.  Då var det høvesvis 5 % og 1 % som var 
fagutdanna bibliotekarar eller fagutdanna med pedagogisk tillegg.  I 2006 er tala for dette 9 % 
og 2 %, altså noko nær ei dobling 
 
I grunnskulen er det lærarutdanninga som dominerer, noko som samsvarar godt med at ein i 
dette skuleslaget vanlegvis også er deltidstilsett som skulebibliotekansvarleg.  Dette går fram 

Mye å ta tak i på skolebibliotekene
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11 - 15 år 6 % 15 % 8 % 65 
16 - 20 år 5 % 8 % 6 % 49 
21 år eller meir 5 % 8 % 6 % 48 
Sum                              % 100 % 100 % 100 %  

Tal 654 172  826 
 

Personalressurs 

Vi spurde bibliotekansvarleg kor stor stillingsprosent ho hadde som skulebibliotekansvarleg.  
Vi fekk her svar frå 949 av 994 bibliotekarar.  Vi viser svarfordelinga i tabellen nedanfor: 

Tabell 16  Kor stor stillingsprosent har du som skulebibliotekansvarleg?  Prosent 

Kva skuleslag arbeider du ved? 
 Grunnskule Vidaregåande I alt 
Inga tid avsett 10 % 2 % 8 % 
1 - 5 % 18 % 1 % 15 % 
6 - 10 % 16 % 3 % 13 % 
11 - 25 % 28 % 9 % 24 % 
26 - 50 % 16 % 21 % 17 % 
51 - 75 % 7 % 9 % 8 % 
76 - 99 % 3 % 9 % 4 % 
Full stilling 2 % 47 % 11 % 
 100 % 100 % 100 % 
 
Vi ser att mønsteret frå spørsmålet om heiltids- eller deltidsstilling: at vidaregåande i langt 
større grad nyttar heiltidstilsetjing enn grunnskulen (49 mot 2 %).  I tillegg er dei 
deltidstilsette jamt over tilsette i større stillingsdelar enn deltidstilsette i grunnskulen (39 mot 
26 prosent tilsette i mellom 26 og 99% stilling).   
 
 

Er det fleire tilsette ved biblioteket? 

Tabell 17  Er det fleire enn deg sjølv som arbeider ved skulebiblioteket?  Prosent 

Kva skoleslag arbeider du /er du elev ved? Total 
 Grunnskole Videregående  
Ja 26 % 38 % 29 % 
Nei 74 % 62 % 71 % 
 100 % 100 % 100 % 
 634 40 674 
  
Tabell 17 viser at det er noko meir vanleg med fleire tilsette på biblioteket i dei vidaregåande 
skulane enn i grunnskulen.  Dette høver i hop med det vi elles har sett om satsinga på 
skulebibliotek innan den vidaregåande skulen, m.a. at bibliotekansvarleg i større grad har full 
stilling. 
 

For to år siden gjennomførte Møre-
forskning en kartlegging av en del 
forhold ved skolebibliotek i både 
grunnskoler og videregående skoler i 
hele landet. Resultatene ble publisert i 
en rapport som er en viktig premiss for 
utviklingsarbeid på skolebibliotekfeltet 
for tida. Ikke minst er en del funn om 
personalet svært interessante. De to 
tabellene til høyre er gode eksempler 
på det. Det er et tydelig skille mellom 
bibliotek i grunnskoler og videregå-
ende skoler. I videregående skoler 
er 62 prosent av de skolebibliotek-
ansvarlige fagutdanna bibliotekarer. 
I grunnskolen er det bare beskjedne 
12 prosent, noe som riktignok er en 
dobling siden 1997, slår rapporten 
fast. I grunnskolen er det lærerutdan-
ning som dominerer, hele 76 prosent 
av de skolebibliotekansvarlige har slik 
utdanningsbakgrunn der. Dette sam-
svarer med at skolebibliotekansvaret i 
95 prosent av tilfellene er en deltids-
jobb i grunnskolen. I videregående 
skole er annen hver på deltid.

På www.utdanningsdirektoratet.no 
finner du både den fullstendige rap-
porten fra Møreforskning og delrap-
porten med kvantitative data.

red.

 

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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Dagskurs for 
styremedlemmer 
i BFs fylkeslag 
Tekst & foto:  Erling Bergan

Onsdag 25. mars ble det avholdt kurs for styremedlemmer i BFs 
fylkeslag. 18 deltakere hadde funnet veien til kurslokalene i YS-
huset, der BFs nestleder Hanne Brunborg ønsket velkommen. 

- Det er viktig for BF at fylkeslagene fungerer godt og er moti-
verte. Formålet med kurset er derfor å gi dere en god start og 
avklare oppgaver, roller og forventninger til dette vervet og til 
samarbeidet med øvrige deler av BFs organisasjon, skrev Hanne 
Brunborg i innkallinga til kurset. 

Det er sjelden kamp om å få sitte i et fylkeslagstyre. Alle orga-
nisasjoner kjenner til dette, at verv ”går på omgang” og at mange 
må overtales til å stille til valg. Selv om vi kjenner dette også i 
BF, er det likevel mange som forteller om mye glede og utbytte 
av å jobbe med Bibliotekarforbundet lokalt. 

- Jeg er ganske fersk som styremedlem i Møre og Romsdal BF. 
I fjor vår gikk jeg på BFs grunnkurs og sist høst på forhandlings-
kurset. Kursene har vært suverene. Nå har jeg deltatt i lokale 
forhandlinger og det er kjempemoro. Jeg er nærmest nyfrelst. Nå 
vil jeg tilbake til fylket mitt og sparke litt i gamlingsene der, sier 
Hilde Gjessing fra Ålesund – med både glimt og glød i øyet. Hun 
ga uttrykk for forventninger også til dette BF-kurset.  

Monica Skybakmoen fra Hedmark/Oppland BF var også gan-
ske fersk som styremedlem, og hadde som Hilde erfaring med å 
delta på BF-kurs tidligere: 

- Etter kurs reiser man hjem ganske gira. Det er en del fagfo-
reningsarbeid som kan virke skummelt, men på kurs merker man 
hvor mye man egentlig kan - også i forhold til andre forbund. 
Kursene er dessuten an fin mulighet til å bli kjent med dere som 
jobber i BF-kontoert i Oslo, sier Monica Skybakmoen, som nå 
ønsker å få medlemmene i hjemfylkene på banen.

Kursprogrammet bestod av en gjennomgang av BF som or-
ganisasjon, og fylkeslagenes rolle og oppgaver. Kursdeltakerne 
fikk også besøk av Sunniva Hoff fra YS Medlemsfordeler. Hun 
orienterte om de gode forsikringsordningene fra Gjensidige som 
er tilgjengelige for alle BF-medlemmer. Til slutt orienterte Hanne 
Brunborg om aktuelle politiske saker. 

Etter kurset for styremedlemmer i BFs fylkeslag ville Hilde Gjessing tilbake til hjem-
fylket Møre og Romsdal og ”sparke litt i gamlingsene” der. (Foto: Erling Bergan)
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Tekst:   Erling Bergan

Nedskjæringer på personalsida var det vik-
tigste å unngå, og Ottoson gikk så langt som 
til å foreslå at alle som tjente fra 375.000 
kroner og oppover skulle gi avkall på den siste 
lønnsforhøyelsen. Dette fikk naturlig nok en del 
presse. Og – like naturlig – det ble ikke noe av. 
Men biblioteksjefen hadde markert seg. Hun 
hadde sagt tydelig fra om konsekvensene av 
reduksjoner i personalet. Og det lyktes langt på 
vei. Biblioteket fikk budsjettkutt, men personalet 
ble beholdt. Inntil videre.

Hva nå?
- Vi hadde fått gjennomslag for å ta 150 000 

kroner fra mediebudsjettet for i år og ikke ta 
noen stillinger. Vi hadde fått ”kjøpt” oss litt tid og 
fått en pustepause. Men kravet om innsparing på 
300 000 kroner for 2010 stod like sterkt, fortel-
ler biblioteksjef Hanne Ottoson, og legger til: 

- Innsparingsspøkelset hang over hodet på 
hver og en av oss, og alle var ganske mentalt 
slitne. For meg som leder, var det tydelig at det 
ville bli en uforholdsmessig stor belastning for 
alle å leve med dette spøkelset fram til neste 

Stokke bibliotek 
– hvordan har det gått?
I forrige nummer av Bibliotekaren skrev biblioteksjef Hanne Ottoson om den 
økonomiske situasjonen for Stokke bibliotek. Hun ga en levende beskrivelse av 
hvordan hun som biblioteksjef måtte finne måter å jobbe for bibliotekets beste, 
når kommunen lette med lys og lykte etter innsparingsmuligheter. 

budsjettbehandling. Dessuten – hvis kravet om 
innsparing for 2010 skulle innfris i sin helhet, 
måtte ”noen” sies opp allerede i løpet av som-
meren, og tida går fort!

Søkte andre jobber
Biblioteksjef Hanne Ottoson kan fortelle at 

noen av de ansatte på biblioteket begynte å 
lese stillingsannonser på ramme alvor. Selv 
søkte hun en annen jobb, som hun egentlig ikke 
hadde lyst på, og som hun sier at hun er glad 
hun ikke fikk. 

- Dette ble gjort ut fra ideen om at det even-
tuelt ville bidra til å sikre de andres jobber. Vi 
klødde hverandre i hodet og lurte på hva mer 
vi kunne gjøre. Hvilken vei kunne vi gå? Hvem 
kunne vi trekke inn i tillegg til at jeg la press på 
kultursjefen?

Hovedverneombudet
I samråd med alle de ansatte på biblioteket, 

innkalte den BF-tillitsvalgte og verneombudet 
til et møte med hovedverneombudet i kom-
munen. 

- Her ble det gitt uttrykk for alle frustrasjoner 
og hva all bekymringen ville gjøre med oss 
mens vi ventet på neste beslutningsrunde. Vi 
diskuterte hva vi kunne gjøre. Resultatet ble en 
henvendelse til arbeidsmiljøutvalget via hoved-
verneombudet. I henvendelsen ble det gjort rede 
for alle konsekvensene som lå i en eventuell 
nedbemanning, konsekvenser både for brukerne 
av biblioteket og for den enkelte ansatte, ikke 
minst. Vi la også vekt på at den samme trusse-
len hang over andre ansatte i kommunen, og at 
det fra et personalpolitisk synspunkt var svært 
uheldig å utsette ansatte for slik behandling, 
forteller Hanne Ottoson.

Parallelt med dette, jobbet kultursjefen og 
administrasjonen i kulissene for å finne en 

løsning. 
- En dag lå den nye løsningen på bordet: 

Biblioteket skulle ta 50 000 kroner fra medi-
ebudsjettet. Fra det opprinnelige budsjettet, ikke 
fra det ”barberte” for 2009. Og vi fikk beholde 
alle stillinger, smiler Hanne, og legger til: 

Kunne vært unngått
- Vi følte vi hadde vunnet en stor seier! Rik-

tignok var det litt malurt i begeret, siden andre 
poster i kulturbudsjettet måtte tåle innskrenk-
ninger på ”vår bekostning”. Vi satt også med en 
følelse av at et halvt år med bekymringer kunne 
vært unngått. 

Den observante journalisten fra Tønsbergs 
blad fikk med seg dette da han var tilstede på 
formannskapsmøtet som godkjente løsningen. 
Avisa intervjuet biblioteksjefen og laget et 
oppslag i avisa. 

- Og brukerne våre gratulerte og gratu-
lerte etter at løsningen var vedtatt. Nå har 
vi senket skuldrene litt og kaster oss over 
kreativ planlegging av aktiviteter til beste for 
brukerne, og håper at vi får være i fred i alle 
fall ut 2010, sier en lettet og glad biblioteksjef 
Hanne Ottoson.  
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STOKKE: Ingen av de ansatte
ved Stokke bibliotek blir
sagt opp. Dermed kan
biblioteket fortsette å hol-
de åpent fem dager i uka.
Ralf Haga
481 81 761
ralf.haga@tb.no

– Jeg er veldig glad for den løs-
ningen vi har fått, sier bibliotek-
sjef Hanne Ottoson.

Reduserte i fjor
Politikerne i Stokke vedtok i bud-
sjettmøtet før jul å fjerne trekvart
stilling ved biblioteket i løpet av
2009. Det til tross for at det var
bare noen måneder siden de sist
kuttet en stilling og en dag av åp-
ningstiden.

Biblioteksjefen ville imidlertid

ikke finne seg i ytterligere nedbe-
manning. Hun gjorde det klart at
med enda slankere stab ville bru-
kerne måtte forholde seg til et
bibliotek som ikke var i stand til å
holde åpent mer enn tre dager i
uka. Det ville være uholdbart,
mente Ottoson og tok opp kam-
pen.

Kroken på døra
Nå er innsatsen kronet med et re-
sultat som gleder både Ottoson
og bibliotekbrukerne. De 300.000
kronene som skulle kuttes ved
biblioteket, blir i det vesentlige
tatt fra andre poster i kulturbud-
sjettet i stedet.

Løsningen går i korthet ut på at
flerbrukshusene Låven og Maga-
sinet stenges. Husene brukes i
dag bare av barn i skolefritidsord-
ning og en eldregruppe. Disse

flyttes  til andre lokaler i kommu-
nen.

– Vi sparer 250.000 kroner på å
stenge flerbrukshusene helt, for-
teller kommunalsjef Vidar An-
dersen.

I tillegg skal mediebudsjettet
ved biblioteket reduseres med
50.000 kroner.

– Det tåler både vi og brukerne.
Ventelistene på lån kan bli noe
lengre, men heller det enn å re-
dusere antall ansatte, som er vår
viktigste ressurs, sier Hanne Ot-
toson. Hun legger til at brukerne
rammes i begrenset grad fordi de
fortsatt har muligheten til å låne
via andre bibliotek.

Ottoson fikk  tidligere i år kom-
muneadministrasjonen med på
en midlertidig løsning for inne-
værende år. Den gikk ut på å bort-
imot halvere mediebudsjettet for

i år, for å unngå oppsigelse. Det
løste imidlertid ikke problemet
på sikt. For å få en varig kostnads-
reduksjon måtte det skjæres i sta-
ben, mente administrasjonen i ut-
gangspunktet. Men det fantes alt-
så andre måter å spare penger på.

Gir ros
– All honnør til kultursjefen og
administrasjonen i kommunen
for å ha jobbet fram en løsning
som skjermer biblioteket. Nå er
vi iallfall trygge ut 2010. Hva som
skjer deretter, avhenger naturlig
nok av kommunens økonomiske
situasjon da, sier Hanne Ottoson. 

Stokke bibliotek har fem ansat-
te fordelt på fire årsverk. Én stil-
ling i kommunen berøres imid-
lertid av bibliotekløsningen; en
12,5 prosent renholdsstilling ved
flerbrukshusene faller bort.

Beholder staben
� Og da slipper biblioteket å redusere åpningstidene

FORTSETTER: De ansatte ved Stokke bibliotek får alle beholde jobben. Det gleder fra venstre Tore Tveita, Hanne Ottoson, Eldbjørg Norvang
og Anne Marie Fure. Foto: Kirvil Håberg Allum

OSLO: Norge er på vei mot det
verste konkursnivået dette tiåret,
skriver VG.

En oversikt fra Brønnøysun-
dregistrene viser at konkursnivå-
et i finanskrisen allerede ligner
toppnivået som it-boblen utløste
våren 2004. I januar var det 538
og i februar 583 konkurser. Til nå
i mars har det vært 327. Det betyr
at vi kan nå 670 innen måneden er
omme.I februar 2004 var antallet
konkurser 550, i mars 640. NTB

Går mot
konkursras

STOKKE: To unge menn ble
natt til lørdag tatt av politiet
etter at ruter på tre biler var
blitt knust på Tassebekk.

Politiet fikk litt før klokken
03 melding om at to menn
knuste en bilrute og var inne i
bilen.

– Politipatruljen som kom til
stedet, oppdaget i tillegg to an-
dre biler med knuste ruter. To
menn fra Stokke på 18 og 19 år
ble tatt med inn, sier opera-
sjonsleder Jorunn Heide ved
Vestfold politidistrikt.

Ifølge Heide er det foreløpig
uklart om de to forsøkte å stje-
le en bil eller om det er snakk
om innbrudd.

Knuste bilruter 
på Tassebekk

TØNSBERG: To jenter ble inn-
brakt av politiet etter å ha sno-
ket i postkasser i Øvre Lang-
gate natt til lørdag.

– Vi fikk inn melding klok-
ken 04.00 at de to jentene stjal
post. De ble innbrakt, men det
viste seg at de bare hadde rotet
rundt og tatt noen aviser. Men
den ene jenta, en 22-åring fra
Tønsberg, var i besittelse av en
kniv, og hun ble også anmeldt
for bruk og besittelse av en
mindre mengde narkotika, sier
operasjonsleder ved Vestfold
politidistrikt, Jorunn Heide.

For 22-åringen er det opp-
rettet sak for forholdet. Den
andre jenta ble ifølge politiet
løslatt etter avhør uten videre
reaksjon. 

Snoket i 
postkasser

TØNSBERG: En kvinne ble tatt
med inn av politiet etter å ha
laget bråk på Harbour på Bryg-
ga natt til lørdag.

– Vi fikk melding om en kra-
kilsk kvinne som hadde slått
til en dørvakt på Harbour
klokken 02.30. Hun ble tatt
med inn til arresten, og hun vil
få et forelegg på 10.000 kroner
for ordensforstyrrelse og le-
gemsfornærmelse, sier opera-
sjonsleder ved Vestfold politi-
distrikt, Jorunn Heide.

Kvinnen er 30 år og fra An-
debu. Dørvakten skal ikke ha
blitt skadet i tumultene.

Krakilsk dame 
på Harbour

Biblioteksjef Hanne Ottoson skrev om kampen 
mot nedskjæringer ved Stokke bibliotek i forrige 
nummer av Bibliotekaren. Til høyre oppslaget 
16. mars i Tønsbergs Blad, der det går fram at 
personalkutt ble unngått.

[ BIBLIOTEK OG ØKONOMI ]
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5. – 7. mai i år arrangeres den 11. Nordnorske 
bibliotek-konferansen (NNBK) i Tromsø. Årets 
konferanse arrangeres i samarbeid med Same-
tinget og har tittelen ”Bibliotek over grenser”.

Bibits og Bibliotekenes Hus gleder seg til å  
treffe deg og dine kollegaer på konferansen som 
gjennomføres på Nord-Norges største hotell: 
Radisson Blu som ligger idyllisk til like ved 
kaikanten - i hjertet av Tromsø. 
Tromsø i mai kan være så mangt. Lyset og trekk-
fuglene er kommet tilbake, naturen er vakker og 
storslagen, uansett vær og føre. Siden sist har 
Tromsø dessuten fått et flott og spektakulært 
bibliotek å vise frem, i tillegg til  ”Årets bibliotek”  
i 2008: Breivang vg. skoles bibliotek. 

Velkommen til en grenseløst spennende og faglig 
interessant konferanse i våryre Tromsø!

ta
m

 ta
m

Bli betatt i Tromsø  
noen deilig maidager!

103x293_Tromsø_mars09.indd   1 25-03-09   11:21:04

Bibliotekmeldinga – 
hva venter vi på nå? 
Det nærmer seg stortingsmelding om bibliotek.  
Man kan selvfølgelig begynne å tvile, etter at 
departementet har utsatt den flere ganger.  Men 
nå skal det bare være snakk om noen ukers ut-
settelse, den skal komme en gang etter påske… 
Og mens vi tvinner tommeltotter kan vi minne 
hverandre om hva BF-landsmøtet 8. april 2008 
vedtok som forventning til meldinga: 

”Bibliotekarer i Norge venter utålmodig på den varslede stortingsmeldin-
gen om bibliotek. Vi forventer at regjeringen legger frem en melding som 
innebærer en reell styrking av bibliotekene. 

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

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

Vi vet at satsing på bibliotek virker. Forskning viser at satsing på bibliotek 
virker. Andre nasjoner som Finland, Danmark, Irland, Singapore og Sør-Korea 
har vist at satsing på bibliotek virker. Ikke bare for å høyne kunnskapsnivå 
og læringskultur i befolkningen, men satsing på bibliotek er bl.a. også god 
nærings- og distriktspolitikk. Informasjonskompetanse er et nøkkelbegrep 
i dagens samfunn. Bibliotekarer er navigatører i informasjonsflommen, er 
veivisere, tilretteleggere og formidlere for alle grupper i befolkningen.

Folkebibliotekene og utdanningsbibliotekene i grunnskole, videregående 
og høyere utdanning må løftes frem i den politiske debatten om kunn-
skapsnorge, utdanning og skoleutvikling! De nasjonene som scorer høyest 
i PISA-undersøkelsene har satset systematisk på bibliotek. 

Det er nødvendig med en gjennomgang av utdannings- og biblioteklov-
verket for å sikre at formålet med alle typer offentlige bibliotek blir tyde-
liggjort. Norges innbyggere må sikres tilgang til trykte og digitale kilder 
gjennom en statlig satsing på Norgesbiblioteket. Og de må sikres gode 
bibliotektjenester gjennom høy bibliotekfaglig kompetanse.

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

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

Regjeringen har nå en mulighet til å levere en bibliotekmelding som 
inneholder en overordnet og helhetlig norsk bibliotekpolitikk, som kan danne 
grunnlaget for videre arbeid med bibliotekutvikling i Norge - i den enkelte 
kommune, i den enkelte skole, ved den enkelte utdanningsinstitusjon og 
den enkelte virksomhet. Det norske samfunnet trenger en bibliotekpolitikk 
med ambisiøse mål og reelle virkemidler.” 
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[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Tekst:  
Førstelektor Tore Brattli
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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sø Fra og med høsten 2009 blir emnet DOK-
1016 Dokumentasjons- og medieformer 
prosjektoppgave (30 stp. i 3. semester) 
splittet opp i tre selvstendige og til dels 
nye emner på 10 stp. hver.

Endringen er en naturlig følge av det 
nye bachelorprogrammet gjeldende fra 
2006, der det legges opp til at emnet 
DOK-2030 Bachelorprosjekt i dokumen-
tasjonsvitenskap (30 stp. i 6. semester) 
også skal inneholde en større prosjekt-
oppgave. Vi har kommet frem til at to 
store prosjektoppgaver i løpet av en 
bachelorgrad er litt i meste laget, og 
velger derfor å gjøre endringer på DOK-
1016. I tillegg vil dette gi et bedre og mer 
fokusert tilbud, både til programstuden-
ter og de som ønsker videreutdanning 
innen enkelte spesialområder som f.eks. 
digitalisering eller remediering. Emnene 
blir også mer tilgjengelige for fjernstu-
denter når omfanget er mindre.

DOK-1013 
Gamle og nye medier 
- reproduksjon og remediering
Hvorfor kan vi gråte når helten i filmen 
dør, selv om vi vet at det bare er en 
film? Hva skjer når en tegneserie blir 
til film eller dataspill? Hva skjer når 
elementer fra dataspill og musikkvideo 
finner vegen til filmen? Hva skjer når 
foto eller film blir digitalisert? Slike og 
lignende spørsmål kan diskuteres under 

begrepene reproduksjon og remediering. 
Studenten skal få en forståelse av

forholdet mellom gamle og nye medier  y
forholdet mellom forskjellige medier,   y
deriblant forholdet mellom form  
og innhold
muligheter og begrensninger som   y
ligger i teknologiske løsninger
den historiske utviklingen av   y
forskjellige medier og dens  
konsekvens for mediets bruk

DOK-1014 
Dokumenters sosiale liv
Gjennom feltarbeid, ekskursjoner, gruppe-
arbeid og presentasjoner skal studentene 
oppøve evnen til å anvende dokumentteori 
som et analytisk redskap. Studenten skal få 
en forståelse av

hva som kan inngå i en definisjon  y
av dokument og dokumentasjon
hvordan dokumenter medvirker til å   y
skape forskjellige sosiale virkeligheter
utviklingen innen feltet dokumentteori y

Studentene skal også
oppøve evnen til å bruke dokument-  y
begrepet i en analyse av forholdet  
mellom dokumenter/dokumentasjon  
og institusjoner.
gjennomføre et lite feltarbeid som  y
del av eksamensoppgaven

DOK-1015 
Digitalisering og digitale 
dokumenter
I løpet av få år har digital film, foto, MP3-
spillere, tidsskrifter, TV, PDF, osv. i stor 
grad overtatt for de tradisjonelle analoge 
dokumentformene. Nettverk kan overføre 
hele bøker på brøkdelen av et sekund og ei 
enkelt minnepenn kan lagre all informasjon 
i et helt bibliotek. Fildeling og bibliotek 2.0 
gjør det i tillegg vanskelig å få helt ”grepet” 
på de nye dokumentene. Dette setter nye 
kompetansekrav til bibliotekarer og andre 
som jobber med digitale dokumenter og 
informasjon. Emnet tar for seg hvordan 
ulike dokumenter og medieformer kan di-
gitaliseres, representeres, behandles (f.eks. 
bildebehandling eller kryptering), organise-
res, lagres og bevares digitalt. 

Det inngår også en juridisk del som er 
felles for emnene DOK-1013, 1014 og 
1015. 

Nye emner i 
dokumentasjonsvitenskap

Bachelorprogram i dokumentasjonsvitenskap - 180 stp

Yrkesmuligheter
Studiet passer for deg som er interessert i å arbeide med medier og informasjon.
Studiet er relevant for arbeid både i offentlig og privat sektor, for eksempel
innenfor kultur, informasjonstjenester, massemedia, næringsliv, forlag og
reklame. Dersom du tar minst 30 av de 60 valgfrie studiepoengene innenfor
bibliotekfaglige fag (dokumentasjonsvitenskap) gir studiet deg også godkjent
bibliotekarutdanning og du kan arbeide i alle typer bibliotek - folkebibliotek,
skolebibliotek, bedriftsbibliotek og forskerbibliotek.

Oppnådd grad ved fullført studium
Bachelor i dokumentasjonsvitenskap.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. april. Elektronisk søknad via Samordna opptak. Studiekoden
er 186 846.

Beskrivelse av studiet
Dokumentasjonsvitenskap er en tverrvitenskapelig disiplin bygd på teknisk-
naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige tradisjoner.
Dokumentasjonsvitenskap omfatter studier av hvordan dokumenter skapes ved
hjelp av forskjellige medier, av hvordan dokumenter anvendes og hvordan de
organiseres, og dette gir muligheter for sammenligning av teknologiske,
samfunnsmessige og kulturelle aspekter i ulike dokumentasjonsprosesser. Studiet
kombinerer teori med konkrete prosjekter i læringsprosessen.

Dokumentasjonsvitenskap er anvendelig på mange samfunnsområder hvor
utvikling og forvaltning av dokumenter inngår, ikke minst i bibliotek, museum og
arkiver, men også innen forlag og andre offentlige eller private bedrifter og
organisasjoner. Faget inkluderer studier av medier (lyd, skrift og bilde, analoge og
digitale medier), dokumenttyper (taler, konserter, bøker, film, hjemmesider,
kunstverk) og dokumentinstitusjoner (fysiske og virtuelle arkiver, biblioteker,
museer, kultursentre og massemedier).

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

1. sem
(høst)

FIL-0700 Examen
philosophicum,
Tromsøvarianten

EXF-0720 Examen facultatum for humanistiske fag

2. sem
(vår)

DOK-1010 Dokument- og
medieteori

DOK-1011 Samfunnsvitenskapelige
perspektiver på kommunikasjon,
medier og dokumentasjon

DOK-1012
Databaser

3. sem
(høst)

DOK-1013 Gamle og nye
medier - reproduksjon og
remediering

DOK-1014 Dokumenters sosiale liv DOK-1015
Digitalisering og
digitale dokumenter

4. sem
(vår)

Valgfrie emner eller
DOK-2203 Bibliotek og media
DOK-2204 Bibliotek, samfunn og ledelse

5. sem
(høst)

Valgfrie emner eller
DOK-2201 Dokumentorganisering og gjenfinning
DOK-2202 Læringssenter og bibliotekpedagogikk

6. sem
(vår)

DOK-2030 Bachelorprosjekt i dokumentasjonsvitenskap

Kompetansemål
Målet med studiet er å gi studentene en grunnleggende teoretisk og praktisk

å

Norum, Nina
Førstekonsulent

Relaterte lenker:

Hjemmesiden til
dokumentasjonsvitenskap

Blogg

Logg inn

Startsida For studiesøkere For studenter For ansatte UiT+ Søk English

Studietilbud Studier og opptak Velferdstilbud Studentbyen Tromsø Enhetene/Organisasjon

Til Universitetets toppside

Humanistiske og estetiske fag

Samfunnsfag og juridiske fag

Økonomiske og administrative

Helse- og sosialfag

Fiskeri-/primærnæringsfag

Samferdsels- og sikkerhetsfag
og andre servicefag

Kontaktperson:

Universitetet i Tromsø - Studieprogram detaljer http://www2.uit.no/www/studiesokere/studietilbud/studieprogram?stud...

1 av 1 27.03.2009 12:36

Hvordan bachelorgraden i dokumentasjonsvitenskap er bygd opp ved Universitetet i Tromsø.
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Tekst: Øyvind Frisvold
         Dekanus, Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag

I mer enn fem år har vi hatt felles statlig orga-
nisering for arkiv, bibliotek og museum. Denne 
samordningen har foreløpig ikke fått fullt gjen-
omslag i fylker og kommuner.  Vi ser likevel at 
det er mer samarbeid mellom institusjonene, 
og at flere innser at vi rent prinsipielt arbeider 
med mye av det samme: Innsamling, forvaltning 
av samlinger, registrering, gjenfinning og for-
midling. Med andre ord: Kunnskapsgrunnlaget 
har store fellestrekk, og det er naturlig å stille 
spørsmålet: Hvordan lager vi utdanninger med 
relevans for hele ABM-feltet?

Arkiv
Bibliotekutdanningen har lang tradisjon for å 

inkludere et arkivperspektiv i fagkretsen, og vi 
tilbyr arkivistikk som fordypningsfag med jevne 
mellomrom. Dette vil vi fortsette med. Grunnen 
er åpenbar: Bibliotekarer har en kompetanse 
som er ettertraktet i arkivene, og det er en 
viktig del av arbeidsmarkedet for denne grup-
pen.   Vi tilbyr også en egen utdanning i arkiv 
og dokumentbehandling. Bakgrunnen for dette 
er at det er behov for en egen grunnutdanning 
med spesialkompetanse på feltet. Så langt kan 
vi oppsummere vår erfaring slik: Integreringen 
av arkivemner har fungert best i siste del av 
bibliotekutdanningen, på masternivå og når vi 
kommer dit: på doktorgradsnivå.  Som et ledd 
i vår egen kompetanseoppbygging ansetter vi 
derfor nå vår første professor i arkivfag.

Museer
I bibliotekutdanningen arbeider noen 

studenter med museenes ”kataloger”, regis-
treringsformater og hvordan materialet kan 
gjøres tilgjengelig og søkbart på nett. Den 
første mastergradsoppgaven om fellessøk og 
katalogiseringspraksis i museer ble laget av 
bibliotekar Marte Brekke som arbeider ved 
Folkemuseets dokumentasjonsavdeling.

Utdanninger for A og B og M
Det er over 290 museer i Norge med rundt 

3.700 årsverk med spesialkompetanse på 
en rekke områder fra samlingsforvaltning og 
forskning til formidling og vakthold. I likhet med 
arkivfeltet er kompetansebehovet så sammen-
satt at det er helt urealistisk å lage noen felles 
utdanning. Derfor har vi valgt å skreddersy et 
utdanningstilbud også for museene.  

Vårt første museumsstudium har ikke hatt 
hovedvekt på et åpenbart fellestrekk: kunn-
skapsorganisering, men på et annet emnet som 
er sentralt i bibliotekarprofesjonen: Formid-
lingsarbeid. Museenes konsolideringsprosess 
fører til at flere institusjoner får anledning til å 
profesjonalisere driften, og viktige målgrupper 
er barn og ungdom, men det er også økende 
interesse for å nå andre grupper, gjerne koblet 
til turisme og lokal næringsutvikling. 

Det er to kull og ca 60 studenter som har 
fullført årsstudiet i museumformidling som er 
delt i fire emner: 

Museum og samfunn y  – om museenes virksom-
het, mål, strategier og samfunnsoppdrag
Museenes målgrupper y  – om hvordan pu-
blikum kan involveres i aktivitetene med 
utgangspunkt i bl.a. læreplaner og publi-
kumsundersøkelser

Museumsformidleren y  – om læringsteorier, 
praksisteori, undervisingsopplegg m.v. 
Utstillinger - utvikling og utforming y  – om ut-
forming og planlegging av utstillinger, bruk 
av virkemidler m.v.

Våren 2009 er vi gang med et videreutdan-
ningstilbud, Museum – samling og formidling, 
som tar opp det ideologiske grunnlaget for 
henholdsvis samlings- og formidlingsvirk-
somhet og hvordan disse oppgavene kan 
integreres. Dette tilbudet vil etter hvert 
suppleres av et nytt emne om digitalisering 
og digitalformidling av museer.

Nøkkelpersoner i planlegging og gjennomfø-
ringen av studiet har vært Kirsten Røvig Håberg 
fra Høgskolen i Oslo med solid bistand fra 
Merethe Frøyland og senere også fra Jon Birger 
Østby (begge ABM-utvikling).  Opplegget har 
hatt en god kombinasjon av teori og praksis, 
med museumsbesøk og interessante eksamen-
soppgaver som også er realisert i felten.

Hva har vi lært?
Da vi skulle starte dette studiet sa jeg 

begeistret til en eldre konservator: - Nå skal 
vi starte med et nytt studium i museumsfor-
midling! Svaret jeg fikk var lite oppmuntrende: 
- Formidling, - nei, det er vi i mot!  Etter hvert 
har jeg forstått litt av innvendingen. Formidling 
kan oppfattes som det motsatte av bevaring og 
sikring, og norske museer har sikkert hatt mer 
enn nok av oppsiktsvekkende tyverier .

Vår viktigste lærdom er likevel at vi har sett 
at mange museer har en imponerende vilje til 
å legge forholdene til rette for en god og aktiv 
formidling.  Vi har funnet en dristig vilje til å 
bruke samlingene til å sette dagsorden ved å 
velge og å profilere aktuelle spørsmål og å ta 
samfunnsmandatet alvorlig og seriøst. Så vel 
bibliotekarer som bibliotekutdanninger har mye 
å lære av museene! 

Museumsstudenter fra JBI på skolebenken i Mölndals museum ved Göteborg. Museets åpne(!) magasin skimtes 
i bakgrunnen. Her kan publikum ferdes fritt rundt om i samlingene. (Foto: Ola Gjendem, Molde bymuseum)
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Tekst:   Erling Bergan

Vi snakker om en svær aktør i bransjen. Fra 
starten i 1972 har BIBSYS utviklet seg fra å 
være en leverandør av et biblioteksystem for 
to bibliotek i Trondheim, til å utvikle og drifte 
et nasjonalt biblioteksystem for de fleste nor-
ske fag- og forskningsbibliotek. Målgruppa 
har også utvidet seg, fra å være et internt 
husholdningssystem, til å gi bibliotekenes 
kunder tilgang til bibliotekenes ressurser. I 
tillegg til biblioteksystemet, består BIBSYS’ 
produktportefølje av Ask, Brage, Emneportal, 
ForskDok, Galleri, Mime og Tyr. All drift skjer 
sentralt hos BIBSYS i Trondheim. 

Behovsanalysen
Under brukermøtet i Fredrikstad sto BIBSYS’ 

behovsanalyse sentralt. Analysen, som ble 
lagt fram før jul i fjor, beskrev UH-sektorens 
fremtidige behov for bibliotektjenester, behov 
som genereres av endret brukeratferd, behov 
for samvirke med fellesadministrative systemer 

BIBSYS, bibliotekene 
og behovene…
BIBSYS arrangerte sitt Brukermøte 2009 i Fredrikstad 23.-26. mars. 
Det er tydelig at BIBSYS står ved et veiskille – som system. 

og forholdet til offentlig vedtatt IT-arkitektur. 
Arbeidsgruppa anbefaler at man fortsatt 

skal ha et sett felles grunnleggende tjenes-
ter for BIBSYS-bibliotekene (felleskatalog, 
søketeknologi, vanlig biblioteksystemfunk-
sjonalitet, autentisering og autorisering) og 
muligheter for spesialtjenester for (grupper 
av) enkeltinstitusjoner. BIBSYS vil endre seg 
til å være ”tjenesteleverandør som tilbyr 
biblioteksystemfunksjonalitet”. Dermed stop-
pes utvikling av eget system. BIBSYS skal ut 
på markedet og shoppe system, eller rettere: 
systemer. Utskiftingen skal skje senest innen 
medio 2011. BIBSYS står derfor overfor en 
intern omstilling for å frigjøre ressurser til 
investering og drift av nytt system. 

Det kom ikke store innvendinger mot arbeids-
gruppens forslag under BIBSYS-møtet i Fredrik-
stad. Rapporten er nå til høring, men mye tyder 
på at lite blir endret. Dermed går det mot slutten 
av BIBSYS som egenutviklet system, men en 
fortsettelse av BIBSYS som tjenesteleverandør 
og samarbeidende organisasjon. 

Blåskjermens endelikt
Deltakerne kunne blant annet notere seg 

at den berømmelige registreringsmodulen i 
BIBSYS, ”blåskjermen” med det DOS-baserte 
telnet-grensesnittet, går mot slutten. Det 
kommer en beta-versjon av en modernisert 
registreringsmodul - under navnet Embla - til 
sommeren. Så all videreutvikling av eget sys-
tem har ikke stoppet opp ennå. Søkeredska-
pet BIBSYS Ask er også under omarbeiding 
og skal komme i ny versjon som Ask2. 

- Det ser lovende ut. Men under alle slike 
presentasjoner ligger det nå en nagende tvil 
om hvor langsiktig slikt arbeid vil vise seg å 
være. Det er jo snakk om nye systemer om 
ganske få år, sier Klaus Jøran Tollan, og leg-
ger til: - Det er viktig at systemet fungerer 
godt helt til et eventuelt nytt system er på 
plass, og at utviklingsarbeidet ikke stopper 
helt opp i overgangsfasen. Tollan deltok 
på BIBSYS-møtet som hovedbibliotekar fra 
Høgskolen i Gjøvik. Han er også forbunds-
styremedlem i Bibliotekarforbundet.  

Katalogpostene
Ett av temaene under møtet var revitali-

sering av katalogene. Det gjøres nå forsøk 
ved Universitetsbiblioteket i Trondheim med 
scanning av innholdsfortegnelser, som blir 
tilgjengelig ved katalogsøk. Innholdsforteg-
nelsene er indekserte og gjort søkbare.  

Den nye avtalen som ble inngått i februar 
i år, om eksport av katalogposter fra BIBBI-
basen til Nasjonalbiblioteket og BIBSYS, 
ble også lagt fram på møtet. En milepæl i 
det nasjonale katalogarbeidet er dermed 
nådd. Avtalen innebærer ens praksis hos de 
to største norske metadata-produsentene, 
det blir ens standard for hvordan metadata 
for norsk materiale skal beskrives. Unødig 
dobbeltarbeid opphører, og det er viktig i 
et nasjonalt perspektiv. Det importeres nå 
50-100 poster hver natt.

– BIBSYS har jobbet bak kulissene for å få 
dette til, kunne Jan Erik Kofoed fra BIBSYS 
fortelle. Det var mange tekniske detaljer 
som skulle avklares, men alt lå til rette for 
en løsning. Mens Biblioteksentralen og Na-
sjonalbiblioteket forhandlet, utviklet BIBSYS 
importprogrammet! Og nå tenker de videre, 
og ønsker å ta i bruk Worldcat til kopikatalogi-
sering og selv avlevere poster til Worldcat.

Ny grafisk profil
Under møtet i Fredrikstad ble også den 

nye grafiske profilen til BIBSYS vist fram. Den 
fikk anerkjennende nikk fra de nærmere 300 
deltakerne, og er for lengst å se på nettsi-
dene. Så spørs det om implementering av nye 
system vil føre til økt konfliktnivå mellom små 
og store BIBSYS-bibliotek. 

BFs høringssvar på behovsanalysen
og  publikumstjenester.

Styring og organisering av slilke 
prosesser er viktig, og BF forutsetter 
at man i prosessen videre fokuserer 
på personalets kompetanse-, og 
opplæringsbehov. Som det fremgår 
av arbeidsgruppa innstilling vil anskaf-
felse av et nytt system innebære en 
vesentlig omstilling både for bibliote-
kene og BIBSYS, og dermed berøre 
svært mange ansatte i UH-sektoren. 
BF finner det selvfølgelig at repre-
sentanter for berørte fagforeninger 
trekkes med og synliggjøres i arbeidet 
videre. Tydelig involvering av ansatte 
og ansatterepresentanter vil være 
nødvendig for å sikre en rask og smi-
dig overgang til et nytt system.

Monica Deildok
forbundslelder

BF har med interesse lest den forelig-
gende rapporten om behovet for en 
fornyelse/erstatter av UH-sektorens 
biblioteksystem BIBSYS.

BF er positiv til at sektoren selv tar 
initiativ til å få på plass et tidsmesig og 
kostnadseffektvt biblioteksystem basert 
på analyser av framtidige behov. BF 
forutsetter at et nytt system vil bygge vi-
dere  på fellesløsninger for små og store 
fagbibliotek og en bedre integrering 
mot andre administrative datasystemer. 
En fortsatt positiv utvikling for sektoren 
vil være avhengig av gode fellesløsnin-
ger. BF støtter derfor arbeidsgruppas 
anbefaling om at man fortsatt skal ha et 
sett felles grunnleggende tjenester for 
BIBSYS-bibliotekene. Uten slike løsnin-
ger er BF bekymret for at ressursene i 
for stor grad blir bundet opp i teknisk 
drift i stedet for et tydelig brukerfokus 
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Tekst:   Hanne Brunborg, nestleder
 og Erling Bergan, redaktør

Det gjelder tjenestepensjonen i offentlig 
sektor. Dette er ett av de mange ele-
mentene som skal på plass i den store 
pensjonsreformen.

Pensjonsreformen omfatter hele pen-
sjonssystemet. Det tar mange år å fatte 
beslutningene som skal tas og det tar 
mange år å gjennomføre. Pensjon består 
av mange elementer, både folketrygd, 
tjenestepensjon, AFP og uførepensjon. 

Pensjon blir toppsak 
i tariffoppgjøret

Og det er mange aktører som spiller en 
rolle i prosessene.   

En stor reform
Hovedprinsippene for pensjonsrefor-

men ble vedtatt av et bredt flertall på 
Stortinget i 2005. I 2006 kom obligatorisk 
tjenestepensjon i privat sektor på plass. 
Videre ble opplegget for opptjening og 
uttak av alderspensjon vedtatt av Stor-
tinget i 2007. 

Ved framleggingen av statsbudsjet-
tet i fjor høst ble det klart at fleksibel 

pensjonsalder fra 62 år og ny regulering 
av ytelsene skal gjøres gjeldende fra 1. 
januar 2011. Selve lovproposisjonen om 
innfasing av de nye reglene og konkreti-
sering av levealdersjusteringen ligger til 
behandling i Stortinget nå. 

Under fjorårets lønnsoppgjør ble par-
tene og regjeringen enige om et justert 
opplegg for avtalefestet pensjon (AFP) 
i privat sektor. Det gjenstår imidlertid 
å komme fram til et justert opplegg for 
AFP og tjenestepensjon tilpasset det nye 
pensjonssystemet for ansatte i offentlig 

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. 
Men for de offentlig ansattes pensjoner kan det vise seg å bli et hovedoppgjør. 

Hanne Brunborg er nestleder i 
Bibliotekarforbundet. I tillegg er hun 
nestleder i YS Kommune og denne 
sektorens representant i sentralstyret 
i YS. BFs nestleder er dermed sentralt 
plassert i årets tariffoppgjør og kjenner 
bedre enn de fleste hvor viktig en 
løsning på pensjonsspørsmålet er for 
å komme i land med årets tariffoppgjør 
i offentlig sektor. Selv om dette er et 
mellomoppgjør, kan det vise seg å bli 
et hovedoppgjør for de offentlig 
ansattes pensjoner.
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sektor. Dette skal det forhandles om i 
vårens lønnsoppgjør. 

Hele livet 
I folketrygddelen av det nye pensjons-

systemet skal pensjonen tjenes opp 
over hele livet, ved at alle år helt fram 
til du fyller 75 år teller med. Det blir 
anledning til fleksibelt uttak av pensjon 
fra 62 år, men slik at jo lenger du venter 
med å ta ut alderspensjon, jo høyere 
blir pensjonen. 

Samtidig innføres levealdersjustering. 
Det vil si at beregningsgrunnlaget for 
din årlige pensjonsutbetaling fra fol-
ketrygden automatisk justeres ned når 
den gjennomsnittlige levealder stiger. 
Denne justeringen fastsettes for ”kul-
let ditt” når du er 61 år gammel, altså 
året før du tidligst kan begynne å ta ut 
pensjon. 

Folketrygdens nye pensjonssystem 
ligner på en slags spareordning, der 
hvert år du jobber gir deg økt pen-
sjonsbeholdning. Flere arbeidsår gir 
mer pensjon. Større stillingsprosent 
gir mer pensjon. Høyere lønn gir mer 
pensjon. Pengesummen du skal tære 
av som pensjonist, tjenes opp som en 
prosentandel av inntekten, år for år, i 
arbeidslivet.

Sammenhengen mellom hva du har 
tjent i løpet av arbeidslivet og hva du 
får i pensjon er for så vidt ikke noe nytt. 
Men systemet har fram til nå hatt en 

utjevningsprofil. I det nye systemet kan 
sammenhengen mellom lønn og pen-
sjon bli sterkere og mer direkte. 

AFP og tjenestepensjon 
Folketrygden ligger som et grunn-

nivå for all pensjon i Norge. AFP og 
tjenestepensjon kommer oppå dette. 
Offentlig ansatte har i årevis hatt sine 
pensjonsordninger som sikrer arbeids-
takere en pensjon på minst 66 prosent 
av sluttlønnen ved full opptjening (30 
år). Fra 2006 er alle arbeidsgivere på-
lagt å ha en tjenestepensjonsordning for 
sine arbeidstakere, dermed heter det nå 
Obligatorisk tjenestepensjon. 

Pensjon fra folketrygden betales alltid 
fullt ut. Men AFP og tjenestepensjonen 
blir ikke alltid betalt ut i sin helhet. 
Årsaken er at det er regler for samord-
ning av pensjons- og trygdeytelser i 
Norge. Reglene er likevel slik at de 
aller fleste offentlig ansatte kommer ut 
med pensjon godt over 66 prosent av 
sluttlønn.

Dette er en ordning som blir sett på 
som et gode for offentlige ansatte, som 
er et rekrutteringsargument og som har 
gjort at en i tidligere lønnsforhandlinger 
har prioritert å beholde og forbedre 
denne ordningen framfor bedre lønns-
betingelser etc. Det er dermed ikke stor 
vilje blant arbeidstakerorganisasjonene 
for å svekke denne ordningen, men hel-
ler ha fokus på å finne nødvendige til-

pasninger til ny folketrygd uten å rokke 
ved grunnlaget for ordningen. 

Rapporten fra det 
partssammensatte utvalget

Med pensjonsreformen vedtatt, er det 
behov for å gjøre tilpasninger i den tariff-
bestemte ordningen med offentlig tjenes-
tepensjon. Etter tariffoppgjøret i fjor ble 
det satt ned et partssammensatt utvalg for 
å utrede ”framtidig offentlig tjenestepen-
sjon og ny AFP i offentlig sektor”. Dette 
utvalget leverte 11. mars sin rapport. Fra 
arbeidstakernes side er det lagt vekt på 
oppfølging av en klar formulering fra pen-
sjonsforliket i Stortinget i 2005: 

”Tjenestepensjon tilsvarende to tred-
jedeler av sluttlønn i offentlig sektor 
(bruttoordninger) videreføres. Etter at 
det er vedtatt en ny modell for folke-
trygdens alderspensjon, må de offentlige 
tjenestepensjonsordningene tilpasses 
den nye folketrygdmodellen, uten at 
dette svekker de offentlige tjenestepen-
sjonene, men slik at de også omfattes 
av delingstall og ny indeksering. Den 
endelige tilpasningen skal skje gjennom 
forhandlinger mellom partene i offentlig 
sektor.”

- Det viktigste for YS er å sikre ar-
beidstakerne forutsigbarhet i fremtidens 
offentlige tjenestepensjonsordning, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en kom-
mentar etter at rapporten fra utvalget ble 
lagt fram forrige måned. Og han legger  
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til: - YS mener en modifisert bruttoordning 
vil ivareta både Stortingets forutsetninger, 
arbeidstakernes trygghet og offentlige 
arbeidsgiveres behov for en tjenestepen-
sjon som et godt rekrutteringsverktøy og 
et konkurransefortrinn. 

Rapporten fra utvalget beskriver ulike 
modeller og konsekvenser for tilpas-
ning av offentlig tjenestepensjon. Den 
er utarbeidet av et utvalg bestående av 
representanter fra regjeringen, arbeids-
giverorganisasjoner og arbeidstakeror-
ganisasjoner. YS har vært representert i 
utvalget med sin leder Tore Eugen Kval-
heim. Rapporten vil danne grunnlag for 
forhandlingene som skal foregå mellom 
partene i offentlig sektor til våren. 

To modeller 
Det er særlig to pensjonsmodeller som 

er aktuelle i rapporten:
Y te l se sba se r t  på s l ag smode l l :1.   
Den er mest lik ordningen i privat sek-
tor, med et pensjonsnivå som er avhen-
gig av hva den enkelte har ”tjent inn” 
i løpet av sitt yrkesaktive liv (nærmest 
som personlig fond). Den utbetales 
som et fast tillegg oppå folketrygd-
pensjonen og AFP-pensjonen - fra 
pensjoneringstidspunktet. 
M o d i f i s e r t  b r u t t o o r d n i n g :1.   
Solidarisk modell mest lik den ordnin-
gen offentlig sektor har i dag, med et 
”sikringsnivå” på 66% av brutto lønn 
innenfor visse krav til opptjening (i 
dag 30 år). Men samtidig må ordnin-
gen tilpasses stortingsforliket og ny 
folketrygd.

Hva skal avklares?
I pensjonskabalen som skal legges 

i dette tariffoppgjøret, er det en rekke 

argumenter som vil bli testet og en rekke 
spørsmål som må avklares. Her er noen:

Hvordan sikre en anstendig pensjon til  y
de som går av med pensjon fordi de ikke 
orker å stå i jobb lenger enn til normal 
pensjonsalder? Skal det veie tyngre 
enn bedre ordninger for de som orker å 
jobbe lenger?
Skal tjenestepensjonen gi høyere pen- y
sjon til de som jobber lenger enn mini-
mum pensjonsalder? Ny folketrygd vil 
kunne medføre en viss økt utbetaling 
for de som står lenger i jobb, men 
spørsmålet er om tjenestepensjonen skal 
forsterke effekten?
Skal nivået for tjenestepensjon sikres fra  y
62, 65 eller 67 år? Ny folketrygd legger 
opp til 62 år, men hvor pensjonsnivået 
øker jo flere år etter 62 år du fortsetter 
å jobbe.
Skal all inntekt telle med, fra en begyn- y
ner i det offentlige og til en slutter? 
Eller skal opptjeningen være basert på 
sluttlønn?
Skal en øke krav til opptjeningstid ved å  y
levealdersjustere? Dvs. at en får forlen-
get opptjeningstid ut fra beregninger om 
forventet levealder i eget årskull, tilsva-
rende ny ordning for folketrygden.
Hvordan vil nivået for pensjon være sett  y
i forhold til ny uførepensjon, som skal 
vedtas av Stortinget neste år? Vil det 
medføre flere eller færre uføre kontra 
alderspensjonister?
Hvordan skal en tilpasse pensjonsord- y
ningen til de gruppene som har særal-
dersgrenser, dvs som kan gå av tidligere 
enn normalt? For eksempel politi, enkelte 
grupper i forsvaret, helsevesenet. 
Skal alle de som er ansatt i det offentlige  y
før 2011 (oppstart av ny folketrygd) få 
beholde nåværende pensjonsordning, 

fordi pensjon er en del av de betingel-
sene de er ansatt med? Det kan bety at 
gammel og ny ordning må leve side om 
side i 50 år til, jf. grunnlovsvernet. Skal 
disse ansatte kunne velge, mens nyan-
satte fra 2011 må på ny ordning?
Hvordan skal pensjonskostnadene  y
fordeles? Skal staten ta sin andel i 
kommunesektoren også, slik de gjør for 
statsansatte og privat sektor?
Hvordan kan en lage pensjonsordninger  y
som gjør det enkelt og forutsigbart å 
veksle mellom jobb i offentlig og privat 
sektor?

Tariffoppgjøret
Det er fire tariffavtaler som YS og de 

andre arbeidstakerorganisasjonene skal 
forhandle om, hvor offentlig pensjon blir 
tema. Det gjelder staten, kommunesektoren 
(KS), Oslo kommune og Spekter. Oppgjøret 
i de tre første tariffområdene skal være fer-
dige til 1. mai 2009, hvis partene kommer 
til enighet. Hvis det blir brudd i forhand-
lingene, blir oppgjøret videreført ved hjelp 
av riksmeklingsmannen i slutten av mai. 
Blir det enighet – enten det er gjennom 
forhandling eller megling - legges resultatet 
ut til uravstemming blant medlemmene.  

Er det fortsatt uenighet, blir det streik. 
For arbeidstakere i tariffområdet Spekter 

skal pensjonsspørsmålet ikke legges ut til 
uravstemming. Det er heller ikke streikerett 
på pensjonsspørsmålet i Spekter-oppgjø-
ret, fordi partene her allerede har avtalt å 
godta forhandlingsresultatet fra de andre 
offentlige oppgjørene. 

Tariffkravene fra organisasjonene ble levert 
arbeidsgiverne ved forhandlingsoppstart. 
Spekter hadde forhandlingsoppstart 1.april 
og staten 3.april. For KS er starten 15.april, 
og for Oslo kommune 17.april.  
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SPESIALTILBUD TIL YS-MEDLEMMER
INNSTALLER ALARM OG HOLD TYVENE UNNA
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Sommeren nærmer seg og med den kommer innbrud-
dene. Antall innbrudd har steget i 2008, og tyvene får
med seg mer per innbrudd. Alarm kan holde tyvene unna.

SPESIALTILBUD UT MAI 2009
- Du som er YS-medlem får Alarmpakke Leilighet til kun
kr 990, Alarmpakke Villa til kun kr 2 990 og
Utrykningsavtale til kun kr 328 per måned. Normalpris
for Gjensidige-kunder er hhv kr 1 490, kr 3 990 og kr
379. Alarmpakkene varsler både innbrudd og brann.

Første året koster Alarmpakke Leilighet kr 4 926 og
Alarmpakke Villa kr 6 926. YS-medlemmer sparer

dermed hhv kr 1 112 og kr 1 612. Tilbudet gjelder for
de første 500 kundene som har eller tegner boligfor-
sikring hos Gjensidige. Maksimum 1 alarmpakke per
kunde.

Tilbudet er gyldig ut mai 2009 og gjelder i område dekket
av G4S og ved tegning av ny abonnementsavtale på ny
adresse for G4S boligalarmtjeneste og utlån av
alarmutstyr med 12 mnd. bindingstid.

Bestill på sikkerhetsbutikken.no/ys, ring YS Medlemsfor-
deler på tlf 21 01 39 39 eller ring Gjensidige på tlf
03100. Oppgi kampanjekode G4S09.

gjensidige.no
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Karis kalender

En prioriteringssak
Bibliotekene er små tannhjul i et stort 
samfunnsmaskineri. 

For oss innenfor ”vesenet” er tannhjulene 
sentrale, kritiske og uunnværlige, men vi må 
nok innse at ikke alle ser det slik. Hvis vi, 
selvfølgelig helt kontrafaktisk, skulle tenke 
oss at bibliotek ikke fantes, så ville ”maskinen” 
likevel kunne fungere; man ville funnet andre 
”verktøy” til å løse oppgavene.

Bakgrunnen for disse kjetterske tanker er 
beskjeden om at bibliotekmeldingen er utsatt 
– enda en gang. Antatt ny dato: ”i løpet av 
våren”.  Nå venter vi på femte året.

Det er vanskelig å være overrasket over 
utsettelsen, men jeg reflekterer likevel litt over 
mangelen på reaksjoner. Eksternt, blant feltets 
brukere, har jeg ikke sett en eneste; internt i 
feltet har noen (få) uttrykt sin skuffelse i form 
av et ”uff”, men de fleste av oss – heriblant NBF 
ved leder Anne Hustad – gjør som vi pleier: vi 
venter tålmodig og håper på det beste. 

Personlig begynner jeg å bli ganske forban-
net – både som bibliotekar og som borger. Jeg 
sitter med en følelse av å bli holdt for narr; må 
det virkelig ta årevis å utmeisle en ny strategi 
for den norske bibliotektjenesten? 

Hvor vanskelig kan det være?
Mens jeg venter, spekulerer jeg på hva som 

gjør dette prosjektet så vrient å få ferdig. 
Det slo meg her om dagen at det samlede 

norske bibliotekfeltet har omtrent samme om-
fang som en virksomhet jeg en gang var del av 
– det norske teknologiske ”flaggskipet”, Norsk 

Data AS. På slutten av 1980-tallet talte bedrif-
ten ca. 4.500 ansatte, med lokale kontorer over 
det ganske land, med dyp lokal forankring og 
med kunder av alle slag og størrelser. 

Bibliotek er ikke butikk; de skal oppfylle 
andre formål enn forretning. Men selv om vi 
liker å tenke på bibliotek som noe opphøyet og 
ideelt, så er det allikevel håndfast virksomhet 
vi snakker om – med formål og målgrupper, 
tjenestespekter og markedsføring, organise-
ring og logistikk. 

De vanskelige folkebibliotekene
Det er trolig ikke fagbibliotekfeltet som 

volder hodebry. De er relativt håndterbare 
enheter, av den enkle grunn at deres foran-
king og formål er veldefinert; de skal bidra til 
mor-institusjonens mål. Så jeg gjetter at det 
er folkebibliotekene som er knuten. Samtidig 
vet jeg at det er mange småknuter i denne 
materien. 

Den viktigste driveren bak endringsproses-
sen er teknologiutvikling. I dens kjølvann følger 
nye ”markedsforhold”; kunnskapsøkonomien 
har skapt en ny konkurransesituasjon, nye 
tjenestebehov og nye brukermønstre. Dette 
stiller krav til både investering, organisering 
og praktiske grep, men først og fremst til en 
dyptgripende omlegging av kompetanse og 
orientering hos dem som skal befolke det 
nye bibliotekfeltet. Hvordan planlegger profe-
sjonsutdanningen å møte denne utfordringen, 
mon tro?

I tillegg kommer åpenbare interessekonflik-

ter mellom eiere (les: forvaltningsnivåer) og 
andre aktører, og et distriktspolitisk sentrum/
periferi-aspekt. Hva som skjer i disse kulis-
sene, skal jeg ikke spekulere i, bare nøye meg 
med å påpeke at det for eksempel på grunn-
skolefeltet eksisterer en slags balanse mellom 
sentral og lokal styring som gir en mindre 
fragmentert virksomhet enn den vi kjenner. 
Kan Giske være dårligere?

Men den viktigste knuten er hva folkebiblio-
tekene skal være. Hvilken samfunnsrolle skal 
de spille? Hva kan de bidra med som ingen 
andre kan/skal? Hvilken ”merverdi” gir de?

Til lags åt alle...
Folkebibliotekene skal bidra til ”opplysning, 

utdanning og annen kulturell virksomhet”. 
Det plasserer dem i spagat mellom mange 
politikkområder, kunnskaps-, kultur-, skole- og 
sosialpolitikk. De skal være alt for alle, litt som 
NRK: ”Noe for alle, alltid.” Her ligger kanskje 
den største knuten?

En virksomhets formål er som et lokomotiv: 
når det er fastlagt, følger resten (les: tilret-
teleggingen) etter. Folkebibliotekenes formål 
må nødvendigvis være sammensatt, men det 
må være mulig å gjøre noen valg og priori-
teringer.

Et overveldende flertall av dagens bibliotek 
er kulturelt og (skjønn-)litterært orientert. Min 
påstand er at dette mer er en følge av rekrut-
tering og utdanning av bibliotekarer, enn av 
bibliotekpolitiske valg. 

Jeg ønsker meg mer opplysnings- og 
kunnskapsorienterte folkebibliotek, ikke minst 
som tilrettelegger for de vanskelige møtene 
og de viktige samfunnsdebattene. Ett aktuelt 
eksempel er Koran-utstillingen i Telemark som 
har vært debattert på biblioteknorge@nb.no 
de siste ukene. Her ligger det en mulighet for 
biblioteket til å bli en synlig – og relevant – 
samfunnsaktør.

Alexander den store visste hva som måtte 
gjøres for å løse den gordiske knute. Mon tro 
om Giske har lest sin historie?

Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

Alexander løser den gordiske 
knute ved et sverdslag, i et 
maleri av Jean-Simon Ber-
thélemy (1743-1811). Kari 
Frodesen spekukerer på hva 
som forsinker bibliotekmel-
dinga i 2009, ”gjetter at 
det er folkebiblotekene som 
er knuten” og lurer på om 
Giske har lest sin historie.
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Det var med stor sorg vi mottok 
meldinga om Thor Erik Johansens 
bortgang 15. mars 2009. 

Thor Erik Johansen var Bibliote-
karforbundets advokat i en årrekke. 
Hans kompetanse innen arbeidsliv-
sjuss var viden anerkjent ikke bare 
hos de mange fagforbundene han 
hadde i sin portefølje, men også i 
advokatmiljøet. Hans mange bokutgi-
velser og seminarer bar tydelig preg 
av dette. For oss som hadde gleden 
av å samarbeide med Thor Erik Jo-
hansen var hans kompetanse og åre-
lange erfaring en enorm trygghet i 
arbeidet. Vi visste at en sak hos ham 
var en sak i de beste hender. Vi var 
100 % trygge på hans kompetanse 
og på det faktum at han ville velge 
riktig strategi når han fulgte opp de 
juridiske aspektene av en sak. 

Han var en av de aller beste ad-
vokatene innen arbeidslivsjuss. Men 
han nøyde seg aldri med det. Det 
lå et stort og varmt menneskelige 
engasjement til grunn for alt arbeid 
han utførte. Menneskene i saken sto 
alltid i fokus for Thor Erik. I sitt ar-
beid ønsket han ikke bare å arbeide 

Minneord 
for

Thor Erik Johansen

i tråd med jussens spilleregler, han 
hadde et oppriktig og brennende 
ønske om å hjelpe mennesker ut 
av det uføre de hadde kommet inn 
i. Dette gjorde ham til en fantastisk 
konfliktløser. 

Thor Erik gikk seg aldri bort i pa-
ragrafene. Han kunne paragrafene, 
han kunne fortolkningene og forar-
beidene, og han kunne prosedere en 
sak. Men han ønsket aldri å føre en 
sak for sakens egen skyld. Han visste 
hvilke omkostninger paragrafrytteri 
kunne få for menneskene som ble 

utsatt for det, og derfor var han 
alltid på jakt etter de løsningene 
som ivaretok menneskene og deres 
behov. Han brukte sin advokatgjer-
ning til å hjelpe. Hans store engasje-
ment for mennesker viste seg også 
gjennom hans bidrag til veldedige 
formål. Han brukte sine inntekter 
fra bøkene til å støtte bistandspro-
sjekter i u-land, og inntektene fra 
seminarene hans gikk uavkortet til 
hjelpearbeid. Når han fortalte om 
hjelpeprosjektene sine var det alltid 
med smittende engasjement og stor 
glød. Han var en av dem som får en 
til å føle at det nytter. 

For BF førte han talløse saker gjen-
nom de mange årene han var enga-
sjert hos oss. Han var rådgiver og 
støttespiller for sekretariatet i langt 
flere sammenhenger enn de som 
kom frem på fakturaene. Han var en 
samarbeidspartner vi savner inderlig. 
Vi sørger over tapet av vår dyktige 
advokat, men mest av alt over tapet 
av et fantastisk menneske.

Monica Deildok
Forbundsleder i BF

I fjor høst begynte bibliotekene i Gjøvik-
regionen med et nytt tilbud. De la ut 
anbefalinger av oversatt skjønnlitteratur 
som lydfiler. Det er de bibliotekansatte 
selv som leser inn sine anbefalinger. 
Lydfilene kan lyttes til direkte på bi-
bliotekets nettsider, de kan abonneres 
på, lastes ned og lyttes til på pc eller 
mp3-spiller. 

- For oss er dette en ny og morsom 
måte å formidle bøker på, sier biblioteksjef 
Elisabeth Lund i Vestre Toten folkebiblio-
tek til Bibliofil InfoBrev 1-2009. Statistik-
ken viser stabil bruk fra drøyt 50 ulike 
maskiner, deres egne bibliotekmaskiner 
ikke medregnet.

Hver uke publiserer de en ny anbefaling. 
Det er den enkelte formidler som selv 
velger bøkene fra lista med oversatte 
kulturfondbøker. 

- Vårt utgangspunkt var at vi ønsket 

Ny leveranse fra biblioteket:

Boktips som lydfiler
å styrke formidlingen av den oversatte 
lit teraturen som bibliotekene får via 
Kulturfondets innkjøpsordning. Dette er 
ofte svært god litteratur som ikke får den 
oppmerksomheten den fortjener i offent-
ligheten, sier Lund.

Bibliotekene har hatt Marta Norheim 

fra NRK på besøk for å få gode råd om 
hva man bør ta med i en tre minutters 
presentasjon. 

- Hun var til god hjelp, og vi hadde en 
morsom dag med henne. Det er annerle-
des å formidle kun ved hjelp av lyd, sier 
Elisabeth Lund.

Prosjektet ble initiert av og ledes fra 
Vestre Toten folkebibliotek. Det støttes 
av Norsk kulturråd, med Oppland fylkes-
bibliotek som samarbeidspartner. Alle 
deltagende bibliotek har

fått nødvendig programvare og opp-
taksutstyr, slik at produksjonen foregår i 
det enkelte bibliotek og overføres deret-
ter til Vestre Totens Bibliofilserver. Den 
tekniske løsningen er utviklet av Bibliotek-
Systemer. 

Vil du se et eksempel? Gå til www.
vestre-toten.folkebibl.no og velg ”bok-
pod”. 
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Ivrige bokpodinnlesere. Fra venstre: Hanne Blien, Kristin Aldo og Dagfrid Rein Gullord. 

Podcastløsningen vår krever en mindre installasjon og noe spesial-
tilpasning. Denne løsningen består i bunn og grunn av et registrer-
ingsskjema for katalogposter («podcastepisoder») på web, samt 
en RSS-strøm som opprettes i administreringsprogrammet for RSS 
(på web). Dette blir så knyttet opp mot en ny database som oppret-
tes av oss. I tillegg får databasen en egen instans av websøket som 
man kan bruke for å søke i «episodene» i podcasten. Podcasten er 
laget i samsvar med spesifi kasjonene fra iTunes, slik at den også 
kan registreres i iTunes hvis det er ønskelig. Disse RSS-strømmene 
er RSS 2.0 kompatible og kan leses i alle RSS-lesere som støtter 
dette. I RSS-lesere som kjenner til iTunes-navnerommet, vil RSS-
strømmen fortone seg som en podcast, mens i de andre som en 
helt vanlig RSS-strøm. Løsningen kan administreres fullt ut på web, 
slik at fl ere bibliotek kan samarbeide om dette. 
Ta gjerne kontakt med oss for et pristilbud.

Høsten 2008 kom bibliotekene i 
Gjøvikregionen med et nytt tilbud: 
anbefalinger av oversatt litteratur 
i form av lydfi ler. Det er bibliotek-
ansatte fra bibliotekene i Gjøvik-
regionen som anbefaler bøkene 
og snakker inn sine anbefalinger. 
For oss er dette en ny og morsom 
måte å formidle bøker på.

Lydfi lene kan abonneres på, 
lastes ned og lyttes til på pc, even-
tuelt lastes ned og spilles av på 
mp3-spiller. Man fi nner lydfi lene 
ved å gå inn på bibliotekets hjem-
meside, eller man kan bruke det 
programmet man vanligvis bruker 

til podcast, for eksempel iTunes.
Og folk abonnerer! Statistikken 

viser stabilt bruk fra drøyt 50 ulike 
maskiner når våre egne bibliotek-
maskiner er trukket fra.

Hver uke publiseres en ny 
anbefaling. Bøkene velger hver 
enkelt formidler selv, fra listen over 
oversatte Kulturfondbøker. Vårt 
utgangspunkt var at vi ønsket å 
styrke formidlingen av den over-
satte litteraturen som bibliotekene 
får via Kulturfondets innkjøpsord-
ning. Dette er ofte svært god 
litteratur som ikke får den opp-
merksomheten den fortjener 

i offentligheten.
Vi hadde Marta Norheim fra 

NRK på besøk for å tipse oss om 
hva man bør ta med i en tre minut-
ters presentasjon. Hun var til god 
hjelp, og vi hadde en morsom dag 
med henne. Det er annerledes å 
formidle kun ved hjelp av lyd!

Dette er et prosjekt som støttes 
av Norsk kulturråd, med Oppland 
fylkesbibliotek som samarbeids-
partner. Prosjektet er initiert av og 
ledes fra Vestre Toten folkebiblio-
tek. Alle deltagende bibliotek har 
fått programvare og opptaksut-
styr, slik at produksjonen foregår i 
hvert enkelt bibliotek og overføres 
til Vestre Totens Bibliofi lserver. 
Den tekniske løsningen er utviklet 
av Bibliotek-Systemer.

Gå inn på:
http://www.vestre-toten.
folkebibl.no/ eller
http://www.ostre-toten.
folkebibl.no/ eller
http://www.gjovik.
kommune.no -> Biblioteket

og klikk på Bokpod

Elisabeth Lund
Biblioteksjef 
i Vestre Toten folkebibliotek
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Tekst: Niels Windfeld Lund
        Professor i dokumentasjonsvitenskap
        Universitetet i Tromsø

Hurra for anarkiet 
på Biblioteknorge-listen

Jeg synes at den samlede norske bibli-
oteksverden skulle være dybt taknemme-
lig for biblioteknorge-diskussionslisten 
og ikke mindst for dens anarkistiske 
karakter. Det betyder at stort og småt 
kommer op i en løbende diskussion med 
ihvertfald principiel lige stor adgang til 
alle biblioteksfolk uanset om man kom-
mer fra et lille eller stort bibliotek, om 
man er chef eller medhjælper i skranken. 
Det rammer på en meget direkte måde 
ind til kernen af det offentlige biblioteks 
demokratiske værdier, en principiel mu-
lighed for Jürgen Habermas’s ideal om 
herredømmefrie samtale. Samtidig viser 
den allerseneste diskussion omkring 
koranudstilling, at det ikke er enkelt at 
praktisere den herredømmefrie samtale 
! Det centrale er at det er idealet og at 
man ikke mister det af syne. 

Minder fra 70tallets 
BiblioteksDanmark 

Noget af det som slår mig mest efter 
at have været i biblioteksverdenen siden 

Er der brug for biblioteker 
og bibliotekarer i fremtiden?

Om kukostymer, koranen og andre farlige dokumenter 
- om bibliotekfag, dokvit m.m. i et historisk perspektiv

midten af 70tallet, er hvordan bibliote-
karer i høj grad står over for de samme 
udfordringer i dag som man gjorde 
dengang og som man selvfølgelig også 
gjorde tidligere, nemlig på samme tid at 
være både en myndig og opmærksom 
forvalter af idealet om den herredøm-
mefri samtale. I en dansk by forbød 
bystyret således indkøb af en børnebog 
til biblioteket på grund af dens ”grimme” 
sprog og i en anden by fik den lokale 
arbejdsgiverforening fjernet en udstilling 
på biblioteket, som var lavet af den lokale 
typografklub som var i arbejdskonflikt 
med den lokale avis. Indkøbsforbudet 
førte til at bibliotekarforbundet rejste 
retssag mod kommunen med anklage 
om censur, en sag som BF vandt. I den 
anden sag sagde man at arbejdsgiverfo-
reningen også skulle have lov til at vise 
deres version af sagen ! I dag i 2009 
har vi stadig diskussionen om hvad der 
er grimt eller pænt og om hvad der er 
rigtigt eller forkert, som hver eneste dag 
kræver at bibliotekarer vurderer hvad 
de stiller ud af materialer og ellers siger 
og gør i sin virksomhed. Det er ikke 
mindst vigtigt i lyset af begivenheder 
som fandt sted i året 1989, som jeg vil 
vove at kalde for revolutionære på hver 
sin egen måde. 

Revolutionsåret 1989
Det startede i februar 1989 med at et 

udvalg nedsat af Universitetet i Tromsø 
og Høgskolestyret i Troms barslede med 
en rapport om ”Utdanning for informa-
sjonssamfunnet” hvor man foreslog eta-
bleringen af et helt nyt grundlæggende 
fag, dokumentationskundskab, både som 
følge af den nyeste teknologiske udvik-
ling indenfor medier og kommunikation 
med de såkaldte digitale dokumenter og 
for at sikre bevaringen af mange forskel-
lige spor af den norske kulturarv, som 
ikke nødvendigvis var skrevne på papir, 
men som kunne være film, lydoptagelser, 
fotografier, kort etc. 

Det fortsatte i marts 89, hvor Tim 
Berners-Lee prøvede at håndtere det 
problem man oplevede i forskningscen-
teret CERN i Svejts, hvor man hele tiden 
udvidede problemstillingerne og fik ko-
blet flere og flere mennesker til projekter 
som hele tiden producerede ny viden 
på mange forskellige måder, således at 
det blev mere og mere uoverskuelig for 
medarbejderne at håndtere hvad man 
gerne skulle vide og skaffe sig adgang til 
den relevante viden. Han foreslog derfor 
etableringen af et såkaldt distribueret 
hypertekstsystem, hvad der siden blev 
kaldt for World Wide Web og i dag bedre 
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kendt som Internet, som i dag 20 år 
senere er en fuldt integreret del af det 
meste af verden. Samtidig er det blevet 
så levende og dynamisk, at mange do-
kumenter ændrer indhold og udseende 
hver andet minut, så det nærmest er 
umuligt at bevare alt for eftertiden. Det 
er baggrunden for at man 20 år efter 
den 3de revolutionære begivenhed i 
89, vedtagelsen af den norske pligtafle-
veringslov den 9.juni 1989, stadig slås 
med at realisere bestemmelsen om at alt 
offentliggjort materiale i Norge uanset 
medium skal leveres til Nasjonalbiblio-
teket. Det er imidlertid måske ikke så 
slemt når man tænker over at vældig 
meget af det som lægges ud på nettet i 
dag som .feks. billeder og beretninger fra 
familieliv, fester med venner etc. etc. før 
i tiden blev betragtet som meget private 
dokumenter. Det er et stort spørgsmål 
om samfundet som sådan skal sørge 
for at bevare f.eks. personlige netsteder 
som facebook og myspace eller om det 
ikke er op til hver enkelt borger at tage 
stilling til det. 

Er der brug for biblioteker 
og bibliotekarer i fremtiden ?

Man kunne selvfølgelig komme med 
det kætterske svar:” nej, vi klarer os fint 

med internet! ”. Men den seneste udvik-
ling af internet, understreger tværtimod 
det voksende behov for at have et sted 
som biblioteket, hvor man kan  komme 
i kontakt med resten af verden. Det 
fantastiske med biblioteket er at det kan 
rumme både gamle og nye medier og 
give mennesker anledning til at bruge 
dem på mange forskellige måder, at 
det kan fungere som et stort kultur-og 
kundskabsværksted. 

Man kan komme på biblioteket og 
have fri adgang til mange forskellige 
dokumenter. I mange år har man haft 
musikbiblioteker og mange nye bibliote-
ker er bygget sammen med biografer og 
museer med historiske eller kunstneriske 
udstillinger. I landets ”bedste” bibliotek, 
Tromsø bibliotek, har man startet strikke-
café, hvor man ser på strikkebøger, 
netsteder for strikkere alt imens man 
strikker på livet løs og udveksler idéer og 
teknikker mellem hinanden. Det minder 
mig om endnu en ting fra mine første år 
i biblioteksverdenen i 70årene, et skri-
veværksted for barn i en filial i Aalborg 
i Danmark. Her skrev og tegnede børn 
deres egne fortællinger til supplering af 
hvad de ellers kunne finde i samlingerne. 
Når de var færdige blev de duplikeret 
og sat op på hylderne til glæde for alle 

brugere af børnebiblioteket. Den samme 
idé er ført videre af f.eks. Nordland 
fylkesbibliotek gennem etableringen af 
skrivebua.no og dermed tilpasset vor 
tids medier. 

Tosidig siktemål
Jeg kunne blive ved, men jeg vil slutte 

med at citere den tidligere nævnte ind-
stilling om bibliotek- og arkivfag i Tromsø 
fra 1989, hvor der på side 25 står:

”Dokumentasjonskunnskap skal ha 
et tosidig siktemål: Det skal gi studen-
tene en generell teoretisk innføring i 
dokument- og informasjonsproduksjon 
(fremhævet af NWL) slik vi finner den 
i form av bøker, film, lydopptak, data-
baserte informasjonssystemer o.l. og 
samtidig gi et nødvendig fundament for 
håndtering og sikring av de ulike doku-
menttypene som bibliotekarer, arkivarer/
arkivledere og andre dokumentalister 
skal ha ansvaret for. ”

Det er præcis denne kompetence som 
man har brug for i fremtidens biblioteker, 
hvis man ønsker at de skal være en aktiv 
del af fremtidens multimediale samfund 
og tage del i en fortsat samtale om hvor-
dan vi sammen skaber det gode liv. 

Lykke til videre! 

Niels Windfeld Lund har vært sentral for bibliotekarutdanninga ved dok.vit. i Tromsø. Nå spør han om det er bruk for bibliotek og bibliotekarer i fremtiden. Og svarer 
selv ved å vise til tanken bak utdanninga i Tromsø. Det er nettopp denne kompetansen man trenger i fremtidens bibliotek, skriver han. (Foto: Erling Bergan)
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Introduction
It all began with a set of questions:
When surfing the World Wide Web, we 

are in “cyberspace”, “virtual cities” or 
“chat rooms” and we access “websites”, 
open “windows” and visit “dungeons” 
(as in “Multi-User Dungeons”).  But why 
exactly are websites “websites” and not 
“web-places”?  What makes a website a 
‘place’ and not a ‘site’?  If a website is a 
‘place’, are there differences in place-ma-
king in the digital realm when compared 
to the physical environment?  What kinds 
of insights can we acquire into digital 
documents and their environments by 
reading websites as ‘place’?

What is a ‘place’?  To humanistic 
geographers (such as Yi-Fu Tuan 1974, 

Reading websites as ‘places’: 
Two case studies of exploratory digital documents.

11. februar 2009 forsvarte Judy Au sin doktoravhandling i 
dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. 
For Bibliotekarens lesere har hun skrevet denne artikkelen 
basert på avhandlingen sin. Artikkelen er skrevet på engelsk 
og trykkes, i samråd med forfatteren, uten oversettelse. 
Årsaken er at begrepene den behandler vanskelig lar seg 
oversette uten å miste nyansene som nettopp er tema for artikkelen.  

Judy Yu Ying Au 
PhD thesis in Documentation Science, 
Humanities, UiT, Feb. 2009
(http://hdl.handle.net/10037/1775) 

1977; Anne Buttimer 1993; and Tim 
Cresswell 2004), and also ‘place’ philo-
sophers and theorists (such as Christian 
Norberg-Schulz 1980; Edward Casey 
1987, 1996, 1997; and Jakob Meløe 
1988), ‘place’ is not simply a physical 
location but rather, a complex theoretical 
concept.  

In order to understand how the ‘place’ 
concept works in the digital realm, I 
have chosen case analyses as a method 
of concretization.  Two websites were 
chosen as the objects of analysis: World 

Tales and Dim Sum.  
The World Tales website is a multi-

media project that highlights twenty 
animations based on traditional folk and 
fairy tales from around the world.  It was 
funded by an Australian Broadcasting 
Company.  The Dim Sum website is a 
pedagogic website about China with 
special emphasis on Chinese-American 
culture. The target users are primary 
school teachers. This project was spon-
sored by the Newton School Board in 
Massachusetts USA.

Figure 1:  Example of World Tales Homepage – “Goha´s Donkey”:
http://www8.sbs.com.au/worldtales/frontpage.php 

Figure 2: Dim Sum Homepage: http://www.newton.k12.ma.us/Angier/
DimSum/DimSum%20T.ofCon.HomePg.htm
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Three essential markers 
of a ‘place’

Informed by the above-mentioned 
humanistic geographers, I have iden-
tified three major features as the es-
sential markers of a ‘place’: 

A ‘place’ is a human construction.  1. 
It is an expression or a concre-
tization of how we see, under-
stand and experience the world. 
A ‘place’ is made distinctive 2. 
by symbols and narratives that 
humans attribute to it.  These 
symbols and narratives rein-
force the bonding between 
humans and the environment.
A ‘place’ is a kind of localization 3. 
with boundaries and connections.  
It displays the dialectics between 
local and global. 

My argument is if a website satisfies 
these three criteria, it may be read as 
a ‘place’. According to my case ana-
lyses, both Dim Sum and World Tales 
show that they possess the above-
mentioned three features and may be 
read as ‘places’.  

I shall now briefly elaborate on how 
these two websites fulfil the three 
criteria and what kinds of insights we 
can acquire from this reading. 

A human construction: 
perspective and experience

Both World Tales and Dim Sum 
offer us a framework of seeing and 
understanding the world.  In other 
words, these websites propose a 
certain perspective that we may use in 
looking at the world.  Although these 
perspectives may appear to be partial 
and we may not necessarily agree 
with them, it does not change the fact 
that the websites express discernable 
points of view.

 As the name suggests, World Tales 
presents us with a collection of tales 
from different regions of the world.  
The perspective that this website 
offers us is a contemporary interpre-
tation of traditional tales.  However, 
this perspective is not a single, 
united one.  Rather, it consists of a 
wide spectrum of interpretations by a 
culturally diverse group of animators.  
This plurality is reflected firstly, by the 
scope of tales included in this website, 

Figure 3: Example of World Tales 
homepage: “Stone Soup”

Figure 4: The pedagogic statement of 
Dim Sum on the “Presentation” page: 

”Dim Sum,  a Cantonese term meaning 
”a little bit of heart” is the title for a 
thematic, cross curricula, integrated 
resource for elementary classrooms which 
enhances awareness and understanding 
of Chinese-American culture while build-
ing basic academic skills.”

and secondly, by the multicultural 
background of the animators involved.  
In addition, by using a stage with the 
smiling monkey and the sharp beaked 
bird as its constant icons, World Tales 
gives us the perspective of a perfor-
mance or a show.

Dim Sum, on the other hand, of-
fers us a pedagogic perspective that 
makes this website unique among the 
Chinese culture-oriented websites.  By 
mixing teaching plans and classroom 
activities with Chinese cultural ele-
ments, Dim Sum distinguishes itself.  
However, the website only presents 
us with a restricted view of China 
since it does not include controversial 
topics. 

How can we “experience” 
a website?

Apart from offering us a distinct per-
spective, the two websites invite users 

Figure 5: The struggling girl shown as 
the central image of “Twelve Months”

to experience them.  Since we can 
neither taste nor smell the websites, to 
experience a website relies primarily on 
the visual elements. 

In the case of World Tales, the use 
of multimedia elements is crucial 
because they stimulate our visual 
and aural senses.  When we watch 
“Twelve Months”, the Russian version 
of Cinderella, our sympathy is aroused 
when we see the little girl struggling in 
the deep, white snow and the howling, 
icy winds.   

Nevertheless, even though multi-
media effects are not predominant in 
the case of Dim Sum, visual images 
still perform an essential role in con-
necting the website with our previous 
experience.  For example, the photo 
of a Giant Panda or the Great Wall 
of China reminds us of related ima-
ges that we have come across from 
other sources – previous travels, 
magazines, TV programs and other 
websites.  

More significantly, I have argued 
that the stories incorporated in the 
two websites are of crucial impor-
tance in evoking our experiences.  
In the case study of Dim Sum, I have 
pointed out that we may not know 
the taste of moon cakes but most of 
us will have experienced the same 
curiosity, suspense, fear and disillu-
sionment as the character Chang-O 
experiences in the legend of the 
Moon Festival.  Instead of multime-
dia effects, stories are used by Dim 
Sum to connect the users with the 
website.  In the case of World Tales, 
stories are reinforced by effects so 
that users can experience the web- 
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site not only by means of imagination 
and former experiences but also via 
the senses.  

‘Place’: humans and environ-
ments

‘Place’ is seen not as a static fixity 
but in terms of relationship between 
humans and environments.  Yi-Fu Tuan 
(1974), for example, argues that the 
quality of a place can only be under-
stood by comprehending the symbols 
and narratives of that place because 
they underpin the uniqueness.   I 
argue that this affective tie may be 
extended to digital environments 
since they are also a kind of cultivated 
environments.

In addition, narratives, as Bronislaw 
Malinowski (1923/1969) argues, 
perform a social and ritualistic role 
among groups of people.  Myths 
and legends help to establish and 
strengthen not only the bonds among 
people but also the bonding between 
people and place.  One example is a 
well-known Inuit Initiation tale, “The 
Skeleton Woman” (or “The Magic 
Drum” animation).

Figure 6: The isolated and remote 
igloo in “Magic Drum”

I argue that in these two cases, 
literary narratives and website nar-
ratives both assist in developing and 
maintaining the bonding between 
users and websites.  

Connections:  the Web image
The web image reminds us of a 

complex network with many links and 
nodes.  As the web image suggests, 

digital documents that exist on the 
World Wide Web are connected inter-
nally and externally by links.  Internal 
links bind the diverse web pages of 
a website together whereas external 
links enable a website to connect 
with other digital documents on the 
Net.  These two websites display the 
capability to connect locally as well as 
globally via links.

In addition, these websites show 
connections to other documents in 
terms of themes and representations. 
Some major themes of World Tales 
that illustrate this connection are:  
the Cinderella theme, the Initiation 
theme, and also the Creation theme.  
As to representation, the animation 
“Ming” serves as a good example.  
This animation employs silhouettes 
that resemble traditional Chinese 
puppet shows.  At the same time, 
the Australian actor - Russell Crowe 
-¬ inspired the animator when Zhou 
decided to transform the Thunder 
God from a god-figure to a warrior 
instead.

Figure 7: View An Animation: “Ming”

Last of all, connection is also seen 
by the navigation patterns and in-
terface designs (Lisbeth Thorlacius, 
2002).   One example is the use of 
a “Table of Contents” that serves as 
an overview by the Dim Sum website 
to direct users in their navigation.  
The “Table of Contents” refers to the 
familiar metaphor of a book and also, 
the subject categories remind us of a 
library.  World Tales, on the other hand, 
uses the recognizable metaphor of a 
little house as the navigation icon for 
the home menu box.  Clicking on this 
box will then generate a subsidiary 
box.  This reminds us of the building 
blocks that children play with. 

Figure 8: The main menu box of 
World Tales website

Place making: 
traditional and digital

When employing ‘place’ as a theo-
retical concept, I argue that place 
making in digital dimensions is compa-
rable to that in traditional ones.  As a 
kind of cultivated environment, digital 
environments also function as ‘place’ 
for modern humans.  

Firstly, by seeing websites as 
‘place’, the evolutionary nature of 
digital documents is reconfirmed 
(Espen Aarseth, 1997).  Instead of 
the paper-digital dichotomy, websites 
in this thesis are seen as an evolve-
ment or a continuation of traditional 
documents.  

Secondly, digital environments open 
new possibilities for reading without 
replacing traditional modes of reading.  
The exploratory investigative mode 
of reading suggested by Marie-Laure 
Ryan (2004) is demonstrated when 
readers/users are free to navigate 
the website randomly to access the 
information they require.  My case 
studies show that this investigative 
mode of reading does not exclude 
preceding reading modes such as the 
isolated immersion mode that we are 
acquainted with, for instance, when 
we read novels.  

Thirdly, the two websites are 
examples of web documents and 
demonstrate the capability to connect 
with other documents via links and 
nodes (Gunnar Liestøl, 1995/1999).  
Navigational structures and also 
thematic and representational linka-
ges make connections.  By showing 
themselves as localities as well as 
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Judy Au er utdannet bibliotekar (2001, UiT/dokvit) og var stipendiat hos UiT (2004 til 2008).  Tidligere 
tok Judy Au M.A. i Medievitenskap fra University of London (1989) og ble godkjent som hovedfag 
ved UiT/dokvit (2001).    Judy Au var lektor ved Høgskolen i Tromsø (2002) og bibliotekar ved UB/UiT 
(2002-2004). (Foto: Tore Brattli)

part of interrelated networks, the two 
websites enable the flow between 
local and global. 

Fourthly, the relation between 
websites as ‘place’ and the ‘imagined 
communities’ is explored (Benedict 
Anderson, 1983/1991).  I argue that 
the communities formed by these 
two non-interactive websites depend 
primarily on symbolic associations and 
the sharing of cultural meaning.  This 
final observation brings us back to the 
findings on ‘place’ and place making 
since the bonding between ‘place’ 
and people is, as Yi-Fu Tuan (1974) 
has argued, fundamentally affective, 
associative and symbolic.

Conclusion 
Have I answered the questions I rai-

sed in the beginning of this article?
Yes, these two case studies have 

illustrated the possibility that websi-
tes may be read as ‘place’ and read-
ing them as such provides us with 
insights into place making in digital 
environments.  

So, next time when you surf the 
WWW, pause and consider what 
makes you visit this website?  How 
do you experience it?  What connects 
you to this particular website?  Is there 
an “invisible” bond between you and 
the website?  Is this bond affective, 
associative and symbolic?  

Nettside
(Fra Wikipedia) 

En nettside, også kalt hjemme-
side eller et nettsted, er en side 
med tekst og datagrafikk, eller en 
enhetlig samling av slike sider, 
på World Wide Web, vanligvis i 
HTML/XHTML-format (og med 
hypertekstlenker som gjør det 
mulig å navigere fra og til andre 
sider eller mellom seksjoner). 
Overføringen av data leses av ved 
bruk av en nettleser som henter 
filer på internettet gjennom hyper 
text transfer protocol.

Nettsider kan bestå av filer med 
tekst som er lagret på webserve-
rens filsystem (statiske nettsider), 
eller webserveren kan lage (X)
HTML for hver nettside når nett-
leseren ber om det (dynamiske 
nettsider).

For å styre den grafiske presen-
tasjonen (utseendet) på nettsider 
blir det ofte brukt stilark (CSS).

Nettside 
(fra Store norske leksikon)

Nettside – IT, webside, hjem-
meside, nettsted, hypertekst-
dokument på World Wide Web 
(jf. hypertekst). En nettside kan 
inneholde tekst, bilder og annen 
informasjon (lydfiler, animasjon) 
i tillegg til lenker (koblinger) til 
andre nettsider. Hver nettside har 
en unik nettadresse (URL) som 
spesifiserer hvor dokumentet fin-
nes. Ordet hjemmeside brukes ofte 
om startsiden eller hovedsiden på 
et nettsted, som vanligvis består 
av flere hypertekstdokumenter, 
og flertallsformen brukes ofte 
om hele nettstedet («hjemmesi-
dene») til en person, bedrift eller 
organisasjon. Nettside er en mer 
generell betegnelse på et vilkårlig 
hypertekstdokument tilgjengelig 
på World Wide Web.

[ UTDANNING OG FORSKNING ]



34 | Bibliotekaren 4/2009

Det kommunale foretaket Sølvberget, Stavanger bibli-
otek og kulturhus, er byens best besøkte kulturinstitusjon. 
Virksomheten omfatter bibliotek, utstillinger, arrangement, 
litteraturfestivalen Kapittel og flere store prosjekt, bl.a. litte-
ratursiden.no, Kiellandsenter og EU-prosjektet Shahrazad.

BIBLIOTEKLEDER

100% stilling som leder av Barne- og ungdomsbiblio-
teket er ledig med tiltredelse 
1. september 2009.

Avdelingen har 10 ansatte og driver med mange 
spennende formidlingsaktiviteter til barn og ungdom. 
Lokalet ble totalrenovert sommeren 2008. 

Personalledelse, publikumsutvikling, litteraturfor-
midling, service og utviklingsarbeid er viktige ar-
beidsområder for biblioteklederen. Stillingen inngår i 
foretakets ledergruppe og rapporterer til bibliotek- og 
kulturhussjef.
 
Du har:

godkjent bibliotekutdanning  y
erfaring fra arbeid med barne- og ungdoms- y
litteratur
evne og vilje til å utvikle Sølvbergets tilbud til barn  y
og ungdom
lederegenskaper som stimulerer til samarbeid, dia- y
log og et godt arbeidsmiljø
interesse for litteraturformidling y
stor arbeidskapasitet og liker høy aktivitet y
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  y

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsord-
ninger. Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i 
en pulserende kulturby med ambisjoner. Kvelds- og 
helgevakter etter oppsatt turnus inngår i stillingen.

Spørsmål rettes til bibliotek- og kulturhussjef Marit 
Egaas, 51507464 / 90853123 / marit.egaas@
stavanger-kulturhus.no 

Søknadsfrist:  30. april 2009

Vi ber i første omgang om søknad med CV, som også 
kan bli brukt til utvidet søkerliste.
Søknaden sendes: Sølvberget KF, postboks 310, 4002 
Stavanger, eller til post@stavanger-kulturhus.no

Tilskudd til samtalemøter 
på bibliotekene

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 
til åpne møter om verdi- og samfunns-
spørsmål aktualisert av finanskrisen. 
Temaet bestemmes av søkerne selv.

Søkere kan være folkebibliotek eller 
enkeltpersoner og lag som har avtale 
med bibliotek om arrangementer.

Søknader må innholde en fyldig prosjekt-
beskrivelse som redegjør for tematikk, 
involverte og tidsperspektiv. Budsjett- 
og finansierings-plan legges ved. 

Se Fritt Ords nettsider for nærmere 
informasjon, www.fritt-ord.no

Søknader leveres via skjema på 
nett. Innsendelsen merkes med 
Samtalemøter i tittelfeltet.

Søknadsfrist 29. mai 2009.  

Vedlegg kan leveres per post til:

Fritt Ord 

Uranienborgveien 2 

0258 Oslo 

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, 

tlf. 23 01 46 44 og e-post: 

oskar.kvasnes@fritt-ord.no

Fritt Ord er en allmennyttig, privat 

stiftelse. Fritt Ords fremste formål er 

å verne om og styrke ytringsfriheten 

og dens vilkår i Norge, særlig ved 

å stimulere den levende debatt og 

den uredde bruk av det frie ord.
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TradisjonsbevissT og framTidsreTTeT

biblioTeksjef
Vi søker ny biblioteksjef i 100% fast stilling fra 01.08.2008. 

Kommunen har et hovedbibliotek som flytter inn i nye lokaler  
i løpet av april 2009. 

Biblioteket har 2 hele stillinger, og har for tiden 27 timer åpent i  
uka fordelt på 5 dager, herav 2 ettermiddager. 
Biblioteket har fast oppsøkende bibliotekvirksomhet og  
faste barnetimer. 
Biblioteket benytter datasystemet bibliofil. 

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver i en   
kommune med naturskjønne og trygge omgivelser.   
Handlingsrom og støtte fra nåværende administrative og   
politiske ledelse. 

Ballangen folkebibliotek er en del av enhet for kultur og   
voksenopplæring (KVo). 

For mer informasjon besøk kommunens hjemmeside   
www.ballangen.kommune.no 

Hovedoppgaver: 
• Ansvaret for administrativ og faglig drift av folkebiblioteket. 
• Ansvaret for utvikling av bibliotektilbudet i samsvar med   
 kommunens kulturelle målsetting. 

Kvalifikasjoner: 
• relevant og godkjent bibliotekfaglig utdanning fra høyskole  
 eller universitet. 
• Arbeidserfaring fra folkebibliotek. 
• Serviceinnstilt 
• Gode samarbeidsevner 
• Kreativ 
• Kontaktskapende 
• Fleksibel 
• Utadvent 
• Godt humør 
• Gode iT-kunnskaper 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt 
til intervju. Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende   
reglement, lov og avtaleverk. 

iht ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv 
om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For ytterligere opplysninger ta kontakt med biblioteksjef   
Sonja Hveding på tlf. 76 92 91 76 eller mob. 995 40 972. 

Søknad med Cv sendes: Ballangen kommune, Boks 44, 8546 Ballangen. 

Søknadsfrist: 17.04.09

SPESIALBIBLIOTEKAR/
RÅDGIVAR (Vikariat) 

  
Det er ledig årsvikariat ved Sogn og Fjordane 
fylkesbibliotek (kan verta mogleg med fast 
tilsetting). 

For meir informasjon, sjå vår heimeside 
www.sfj.no eller ta kontakt med 
fylkesbiblioteksjef Ágúst Magnússon 
tlf. 57 82 18 88 / mobil 90 28 32 43
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Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje 
Andersen la fredag 20. mars frem stor-
tingsproposisjonen nr 51 om Arbeids- og 
velferdsetaten - NAV. 

Regjeringen foreslår at det bevilges 710 
millioner ekstra i 2009 til NAV.

-YS er spesielt fornøyd med at NAV kan 
opprettholde den bemanningen de gikk inn 
med i 2009, og at NAV i tillegg blir styr-
ket med 200 millioner kroner for å kunne 
håndtere en forventet fremtidig vekst i ar-
beidsledigheten, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim. 

Det fremlegges et lovforslag som gir mu-
lighet for å forlenge perioden for tidsbegren-
set uførestønad og rehabiliteringspenger i 
påvente av behandling av ny uføreytelse.  

Regjeringen og departementet har 
skjønt utfordringen for NAV!

NAV får fullmakt til forenklet saksbehandling 
av dagpenger i tilfeller der saksbehand-
lingstiden kan gå utover 21 dager. Dette 
vil lette hverdagen, slik at de ansatte får 
utført oppgavene i forhold til brukerne og 
samhandlingspartene.

- Vi er dessuten fornøyd med de foreslåtte 
80 millioner kroner til å trygge IKT drift og 
til å teste nye systemløsninger. Funksjonelle 
og stabile IKT systemer er en forutsetning 
for å kunne levere rett ytelse til rett tid, sier 
Henriksen og Wang. 

I tråd med det AVYO og Parat har spilt 
inn, tar proposisjonen også opp den interne 
organiseringen og hvordan grensesnittet er 
iverksatt, særlig mellom forvaltningsenhe-
tene og NAV-kontorene. 

Når det gjelder telefoni og kundesenter 
omtales også dette i proposisjonen. Gode 
og funksjonelle telefoniløsninger vil føre til 
at brukerne får raskere svar på sine hen-
vendelser. 

I tillegg skal det ses det på hvordan en 
kan minske kostnadene for brukerne som 
ringer NAV.

Etableringen av NAV kontor, pensjonsre-
formen og helserefusjonsreformen ligger 
fast. 

Dette opplever YS som fornuftig.
-Det er positivt at mytene om at alle 

skal kunne alt – generalistmodellen kontra 
spesialistmodellen, blir tatt ned. Statsråden 
var tydelig på at det enkelte kontor skal 
kunne håndtere en samlet bredde i forhold 
til kompetanse. Dette er vi glade for, sier 
Henriksen og Wang.

Uten at ansvarsdelingen mellom direk-
toratet og departementet endres, ser YS 
positivt på at det etableres god kontroll og 
oppfølging av NAV fra AID.

YS forventer at Stortinget har en rask be-
handling av forslagene i proposisjonen. 

-Vi oppfatter at NAV blir hørt og er godt fornøyd med  
regjeringens forslag i forhold til økte bevilgninger. 
Dette sier forbundsleder i YS-forbundet AVYO, Anne S.  
Henriksen og leder for YS-forbundet Parat i NAV, Anne 
Lunderbye Wang.

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 50.000 til stipend 
for medlemmer av BF i 2009. Stipendet skal gi BFs medlemmer mulighet 
til fagpolitisk eller organisasjonsrelatert kompetanseoppbygging.

Hensikten med stipendordningen er å styrke BFs evne til å nå sine mål. 
Dette kan være en rekke aktiviteter, og vi oppfordrer medlemmene til å være 
kreative og framtidsrettet. Vi ønsker gjerne søknader som gjelder 
bibliotekpolitiske og faglige utfordringer, arbeidslivsrelaterte problemstillinger, 
utdanningsmessige forhold for bibliotekarer, nye arenaer for bibliotekarer å jobbe på, 
nye måter for BF å fungere på som organisasjon, styrking av enkeltmedlemmers 
evne til å profilere yrkesgruppa, osv. Søknaden kan gjelde kurs, 
aktiv deltakelse på arrangement, arbeid med større artikler for Bibliotekaren, 
studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. 
Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt til å søke. 
Forbundsstyret tildeler stipend etter en vurdering av innkomne søknader. 
Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport 
om hva som er gjort og hvordan midlene er brukt. 
Skriving av artikkel til Bibliotekaren er en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no innen 24. april 2009.

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

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

Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

DAG OG TID

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

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!

Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 

utgåvene av DAG OG TID, ei fri 

vekeavis for kultur og politikk 

gratis utan å binde deg. 

Blir du årsabonnent, kan du

velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:

Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 

Fyndord frå Olav Duuns dikting

redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 

di dummare fram-

side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa

blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo

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

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)

Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 10.000 i 2009 
til stipend for studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året.

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

I sommer er det din tur
FLY DIREKTE TIL KAIRO 

Fra 25 september og hver fredag flyr du 
direkte til Kairo med oss. 

BESTILL IDAG

”Krisepakke” for barnefamilier
2 voksne 2 barn i 2 uker alt inkl. 

1 natt i Kairo + 13 netter i Sharm El 
sheikh. 5 stjerners hotell med

 ”all inclusive” 

2999
9,-

Fra799
5,- RA rundreise.

 Bli med og opplev ”eventyrlandet” 
Egypt.

3 netter Kairo + 4 netter Nilen cruice

HORUS rundreise
 Når du virkelig vil oppleve historien 2 
netter Kairo, 3 netter Nilen cruice + 4 

netter Hurghada

Fra999
5,-

Bibliotekarforbundets medlemmer får 5% rabatt. 
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”Lærernes ekspertise er knyttet til fag-
kompetanse, pedagogisk kompetanse 
og kunnskap om elevenes behov. Bi-
bliotekarenes ekspertise er knyttet til 
informasjons- og veiledningskompetanse. 
Sammen kan disse gi elever tilgang til 
kulturarv i et nasjonalt og internasjonalt 
perspektiv. Tiden er overmoden for å se 
kultur og utdanning – bibliotek og skole i 
sammenheng. Biblioteket er en skattkiste 
for skolen! Regjeringen sitter med nøk-
kelen.”

Professor Joron Pihl (til venstre)
og førsteamanuensis Ingebjørg 
Tonne, begge Høgskolen i Oslo, i 
artikkelen ”Bibliotek en skattkiste”,  
i Aftenposten 16. mars 2009.

I desember i fjor tok Telemarksbiblioteket i Ulefoss 
imot en utstilling med forskjellige utgaver av Kora-
nen, satt opp av en imam fra Oslo. Da den lokale 
kunstneren Ahmed Mashhouri ble kjent med dette, 
tok han kontakt og fikk samtidig sette opp sin egen 
utstilling ”Det er ikke forbudt å tenke” – på det 
samme biblioteket. I en serie på 12 grafiske bilder 
kommenterer Mashhouri kontroversielle partier 
fra Koranen. Dermed inviterte biblioteket til to 
ganske ulike måter å lese Koranen på – samtidig. 
Det ble ”sterke reaksjoner på begge sider” og 
”stemningen var amper”, skriver fylkesbiblioteksjef 
Lillian Nilssen på postlista, som begrunnelse for at 
Mashouris utstilling ble tatt ned. - Vi kunnne ikke 
risikere at bilder ble ødelagt og at politiet kanskje 
måtte innkalles. Vi er et lite samfunn. Siden den 
bare skulle henge to dager, ba vi ham fjerne den 
en dag tidligere, sa fylkesbibliotekssjefen til avisa 
Varden.

Da dette ble kjent på postlista, var debatten i 
gang. Hvordan håndtere ytringsfriheten på biblio-
teket? Kan det være situasjoner der konfliktnivå 
og ytringsfrihet må veies mot hverandre? Eller 
som Marite Juul, hun som startet hele debatten, 
spurte: ”Ytringsfrihet er vel og bra, så lenge ingen 
protesterer på det som ytres?”

Etter min mening er dette en sak som krever 
både store prinsipper og en jordnær tilnærming. 
Det er grunn til å legge vekt på grunnlovens §100, 
som sier at ”Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen 
og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver 
tilladte.” I samme paragraf heter det til slutt at 
”Det paaligger Statens Myndigheder at lægge 
Forholdene til Rette for en aaben og oplyst of-
fentlig Samtale”. 

I forarbeidene til denne paragraf-endringen 
heter det bl.a. ”Av rettslig regulering finnes for det 
første lover og forskrifter som regulerer de institu-
sjonene som utgjør ytringsfrihetens infrastruktur. 
Eksempler er folkebibliotekloven…” (St.meld.nr. 
26 (2003-2004)). Og i samme melding heter det 
i kapittelet om ”Det offentlige rom” blant annet at 
det er en ”forutsetning at det foreligger institu-
sjonelle forutsetninger for mangfold”, og videre 
– sier meldinga - vil ”kvaliteten på det offentlige 
rom påvirke de prosessene ytringsfriheten skal 
verne.” I arbeidet med å sikre ”en viss kompetanse 
(sosialisering eller dannelse) for å kunne fungere 
som autonomt individ i det åpne samfunn” legges 
vekt på at ”institusjoner for utvikling, samling og 
formidling av kunnskap vil være sentrale i en slik 
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sammenheng, for eksempel forskningsinstitusjoner, 
biblioteker, museer osv.”

Ytringsfrihet er mer enn å abonnere på begge 
de lokale avisene, eller å kjøpe bøker man selv ikke 
har interesse av. Paragraf 100 ber om mye mer, og 
må ses som en gavepakke til bibliotekene. Det bør 
komme flere – ikke færre - slike situasjoner som i 
Telemarksbiblioteket. 

Jeg forstår at situasjonen ble vanskelig i Ulefoss, 
når stemningen blir ”amper”, som Lillian Nilssen 
skriver. Opplevelsen av at noe måtte gjøres var 
helt sikkert sterk. Men hva? Ta ned den ene utstil-
lingen? Ta ned begge? 

Eller hva med å la begge stå – hver sin uke? 
Og så ta en tredje uke med debatt og oppfølging. 
Hva står i Koranen? Hva står i Bibelen? Hva står i 
andre hellige skrifter? Hvorfor betyr disse gamle 
mytene så mye for det moderne menneske, når vi 
forholder oss rasjonelt til de fleste spørsmål som 
betyr noe i hverdagen ellers?  

Selv om saken ved Telemarksbiblioteket ga nega-
tive presseoppslag, kom også et annet bilde fram: 
Oppslaget i avisa Varden, der seks svært uenige 
personer var samlet rundt et bord i Porsgrunn 
bibliotek, viste at biblioteket nettopp er en ypperlig 
arena for debatt, et sted for å høre hva ”de andre” 
har å si. Det ligger store muligheter for folkebiblio-
tekene her. Det gjelder å finne formatene, å finne 
ut hvordan bibliotekene kan fyre opp under den 
langsomme innsikten, de defensive boksekampene, 
de lyttende bataljene, resonnementene der Viggo 
Johansen ikke avbryter. 

Bibliotekene har allerede utviklet mange måter 
å bidra som viktig §100-aktør. Utstillinger, bok-
bad, debatter, forskningsdager, senioruniversitet, 
foredragsserier, ”romsenter”, ”living” i magasinet, 
krimgåter i biblioteket, m.m. Utfordringen nå er å ta 
dette et steg videre, fra å være et ”overskuddsfeno-
men” til å bli noe som det jobbes faglig systematisk 
med. Vi må ta på ramme alvor at grunnloven påleg-
ger bibliotekene en sentral oppgave i å utvikle en 
”aaben og oplyst offentlig Samtale”. 




