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Giskes bibliotekmelding 
er blanda drops  
Ingen friske penger, noen viktige tiltak og mange politiske 
signaler. Det var beholdningen for bibliotekfeltet etter at 
Giske leverte sin bibliotekmelding fredag 17. april. Reak-
sjonene har vært blandet. Åmås kaller dette et løftebrudd 
i Aftenposten, mens NBF-leder Hustad mener at mange 
ønsker er kvittert ut.
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Vi har et stort behov for overordnet 
norsk bibliotekpolitikk! Dette har vært et 
mantra for BF i forbindelse med innspill 
og forventninger til stortingsmeldinga 
om bibliotek. Biblioteket som verktøy 
for samfunnsutvikling måtte belyses og 
tydeliggjøres, mente vi.

Vi hadde forventninger om en biblio-
tekmelding som dannet grunnlag for et 
løft for biblioteksektoren.

Vi har delvis fått det vi ønsket oss, 
men bare delvis. 

Begrunnelsene
Stortingsmeldinga gir begrunnelsene 

for bibliotek. Den slår fast at bibliotek 
har en viktig rolle å spille i samfunnet, 
også etter internetts inntreden i de 
norske hjem. Således gir den et svar på 
tiltale til dem som måtte hevde at biblio-
teket mister sin eksistensberettigelse 
når alt bare er et tastetrykk unna. 

Meldinga understreker også betyd-
ningen av biblioteket som fysisk rom, 
arenaen, møteplassen. Det pekes på 
bibliotekenes betydning for integrering 
av nye nordmenn, kulturutveksling og 
kunnskapstilfang. Og tittelen på stor-
tingsmeldinga: ”Kunnskapsallmenning, 
møtestad og kulturarena i ei digital 
tid” er treffende for det fokus man fin-
ner igjen i programerklæringene om 
bibliotekenes roller i samfunnet. Mel-
dinga er raus når det gjelder program-
erklæringene om at bibliotek er viktige 
institusjoner. 

Utfordringene
Virkelighetsbeskrivelsen i stortings-

meldinga er til å kjenne igjen. Mange 
av de riktige utfordringene er beskrevet, 
som for eksempel: manglende bibliotek-
faglig kompetanse i mange kommuner, 
liten personalressurs i enkelte små 

kommuner og i skolebibliotekene mange 
steder, utfordringer når det gjelder sam-
ordning på tvers av forvaltningsnivåer og 
departementer, ulik juridisk forankring i 
fag og folkebiblioteksektoren, behovet 
for avklaringer når det gjelder utvikling 
og finansiering av digitale tjenester, 
behov for økende grad av spesialisering 
innenfor fagområdet til bibliotekarer, for 
å nevne noe.

Gårsdagens løsninger?
Enkelte steder bærer virkelighetsbe-

skrivelsen et preg av en noe negativ 
holdning til sektoren, slik som i kap. 3 
(s.29):

”I biblioteksektoren kan det vere ein 
tendens til at gårsdagens løysingar i for 
stor grad vert brukte på morgondagens 
utfordringar. Biblioteka kan ofte verke 
for statiske og for lite opne for impulsar, 
samstundes som ein også kan sjå både 
sterk endringsvilje og endringsevne, 

men ofte på eigne premissar. I dag vert 
det teke mange gode initiativ og nyttja 
mykje ressursar på å styrkje og utvikle 
biblioteka. Samstundes ser ein at mange 
initiativ vert for fragmenterte og at det i 
for liten grad vert teke eit samla grep om 
utfordringane.”

Imponerende arbeid 
med omstilling

Fra mitt ståsted er det nok snarere 
slik at biblioteksektoren har nedlagt et 
imponerende arbeid i å omstille sek-
toren til det moderne samfunn UTEN 
innsprøytning av omstillingsmidler i stor 
stil, enn at sektoren er preget av ”ein 
tendens til at gårsdagens løysingar i for 
stor grad vert brukte på morgondagens 
utfordringar” Når det er sagt er jeg helt 
enig i at det i for liten grad blir tatt samla 
grep om utfordringene, og det er nett-
opp det vi ønsket at Stortingsmeldingen 
skulle gjøre.

Men gjør den det? 
Den begrunner og den beskriver, 

men tar den samlet grep om utfordrin-
gene?

Nei.

Øvelse i modale hjelpeverb
Når det kommer til å ta grep, å 

konkretisere og å gi marsjordre blir 
denne stortingsmeldinga en øvelse i 
modale hjelpeverb. Meldinga skisserer 
hvordan bibliotekene ville kunne spille 
en rolle i denne sammenhengen, eller 
burde kunne være en aktør i en annen 
sammenheng. Lite forpliktende og lite 
konkret. Mye skal utredes og vurderes 
videre. Dette er en skuffelse for oss 
som hadde sett for oss at vi skulle få 
flere svar. 

Programerklæringene gis, utfordrin-
gene beskrives og det pekes ut mulige 

Lederen har ordet
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løsninger. Men avgjørelsene, valgene 
overlates på denne måten i stor grad 
til sektoren selv. Til bibliotekeiere og 
bibliotekledere. Og dermed er det 
vanskelig å se hvordan man skal klare 
å komme ut av den situasjonen der 
”mange initiativ vert for fragmenterte og 
at det i for liten grad vert teke eit samla 
grep om utfordringane.”

Strukturelle endringer
Riktig nok initieres det strukturelle 

endringer, slik som frivillig samarbeid 
mellom kommuner (konsolideringsbe-
grepet ser ut til å være forlatt) med 
”gulrot” i form av samarbeidsmidler. 
Det foreslås oppgaver overført fra 
ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket, det 
kommer signaler om at den regionale 
bibliotektjenesten bør være rettet mot 
utvikling og ikke være et eget bibliotek 
med samlinger. Men det er ikke slik at 
disse strukturelle endringene, verken 
sammen eller hver for seg, løser proble-
met med at ”mange initiativ vert for frag-
menterte og at det i for liten grad vert 
teke eit samla grep om utfordringane”

Monica Deildok
Forbundsleder

Løser ingen problemer
Og nettopp dette er gjennomgående 

med St.meld 23. Den løser ingen pro-
blemer. Den peker på problemene, men 
løser dem ikke. 

Tiltakene er forsiktige. På mange 
måter henger ikke tiltakene og styrings-
grepene sammen med problembeskri-
velsene og programerklæringene. Et 
eksempel er kompetanse. Problemene 
med manglende kompetanse i sektoren 
er godt beskrevet og utredet, betydnin-
gen av kompetanse for utviklingen av 
tjenester er godt begrunnet. Men når vi 
kommer til tiltakssiden står det å lese at 
Kompetanseutviklingsprogram ”vil verte 
vurdert”. Vil bli vurdert !! Vi skal altså 
kanskje få et kompetanseutviklingspro-
gram for biblioteksektoren. 

Politikken utformes 
i budsjettsammenheng

Jeg ser frem til Stortingets behandling 
av bibliotekmeldingen, og håper at den 
vil føre til en forankring av det som er 
godt i meldinga: programerklæringene, 
og en forsterkning av behovet for 

konkretisering av tiltak og – ikke minst 
– ressurstilfang. Det ligger ingen løfter 
om ressurser i stortingsmeldinga. Mye 
av politikken på området vil dermed 
bli utformet i budsjettsammenheng. 
Det er derfor i budsjettsammenheng 
mye av regjeringens politikk på biblio-
tekområdet vil bli tydeliggjort. Og slik 
kan Giske ennå redde sin ære overfor 
vår sektor. Men bare hvis regjeringen 
benytter første anledning til å la satsing 
på bibliotek gjenspeiles i forslaget til 
statsbudsjett.

Giske burde kunne ha spilt 
en betydelig rolle...

Ellers vil meldingens uforpliktende 
side bli førende for politikken på områ-
det, og Trond Giske vil for oss bli stå-
ende som en kulturminister som burde 
kunne ha spilt en betydelig rolle. Han 
vil for alltid forbli Kongen av modale 
hjelpeverb.
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Tekst: Erling Bergan

- Vi hadde behov for en visuell fornying. 
Både logo og fargebruk var modent for 
gjennomgang, og da så vi at det var klokt 
å utarbeide en helhetlig visuell profil, sier 
BF-lederen.

BF har samarbeidet med reklamebyrået 
Visendi om utarbeiding av ny profil. 

- De har lyttet til behovene våre, levert 
utkast, diskutert reaksjonene, kommet med 
nye utkast, forklart fargebruk og grafiske 
uttrykk, kort sagt vært svært gode partnere 
i dette arbeidet, sier Monica Deildok. 

Hun kjenner noen av disse kreative 
folkene fra samarbeid om utforming av 
BF-produkter i 2002. De tre fargeboksene 
som har supplert BF-logoen de siste 6-7 
årene har sitt utspring her. 

Hele produktspekteret 
Men nå skal altså BF få et nytt sett av 

profileringsprodukter. Det blir nye rollups 
(”gardiner” bak stand-bord), nye brosjyrer, 
nye brevark, nye powerpoint-maler, nye 
visittkort for BF-ansatte, m.m. 

- Det er kanskje på nettsidene våre og i 
tidsskriftet vårt at medlemmene vil merke 
den nye ”organisasjonsbunaden” mest. Vi 
synes jo det er kjekt å kunne presentere 
et friskt og lekkert uttrykk, noe vi håper 

Dette nummeret av Bibliotekaren bærer preg av at BF har 
fått en ny visuell profil. Det gamle velbrukte BF-utseende 
har fått avløsning. Forbundsleder Monica Deildok kan 
presentere ny logo, nye farger og en rekke produkter 
og plattformer der dette er tatt i bruk. 

BF i ny drakt

medlemmer og tillitsvalgte finner seg godt 
til rette i. 

For forbundslederen har det vært viktig 
å både skape fornying og beholde referan-
sene til historien. Derfor er både boksen 
og bokstavene sentrale i BF-logoen også i 
fortsettelsen. Den hvite og røde fargen på 
bokstavene er også videreført.

Nettsidene
For BFs nettsider er det ikke bare 

nytt utseende. Det også et nytt system 
som ligger bak.

- Dette har vært en lang prosess. Vi 
har valgt Idium som verktøy for web-
publisering. Nå er vi glade for at både 
system og utseende kan presenteres 
samtidig. Innholdet på nettsidene vil 
i stor grad være gjenkjennbart, men 
medlemmene vil også oppleve en del 
forbedringer og nye ting. Dette vil vi 
presentere nærmere i månedene som 
kommer, sier Monica Deildok.  

Helhetlig profil
Forbundsstyret har vært tydelig på 

at BFs arbeid med profilering må være 
helhetlig og gjennomtenkt. Fylkesla-
gene har meldt inn behov for profi-
leringsartikler til bruk i verveøyemed. 
Forbundslederen påpeker at den nye 
visuelle profilen derfor må ses kun som 
et første skritt på veien til et BF som har 
en mer helhetlig profileringspolitikk. 

- Arbeidet med ny profil har pågått 
siden oktober i fjor, og har vært forankret 
i forbundsstyret. Sekretariatet har også 
nedlagt mye arbeid i prosessen. Vi har 
jobbet grundig med dette, og synes vi har 
fått et godt resultat. Men jeg er naturligvis 
veldig spent på hvordan den nye drakten 
blir mottatt hos medlemmer og tillitsvalgte, 
sier Monica Deildok. 

Smak og behag
Alt som handler om hvordan ting ser 

ut, kan til syvende og sist bli et spørsmål 

om smak og behag. Men i en prosess 
omkring visuell profil handler det også 
om hvordan organisasjonen skal fremstå, 
hvilke sider man skal tilkjennegi. Derfor 
er det ikke bare å velge farger og former 
som en liker. Det handler om hvilke as-
sosiasjoner ulike farger eller former gir, 
og hva slags signaler man således skal 
sende ut. 

- Dette er spørsmål som vi har måt-
tet gå ganske grundig inn i. Resultatet 
som foreligger gir forhåpentligvis friske, 
moderne assosiasjoner. Innbydende og 
profesjonell, rent, tydelig og delikat. Vi 
har voktet oss for å bli for feminine i ut-
trykket. Vi ønsket ikke en ”dameklubb”-
assosiasjon. Derfor er logoen ganske 
maskulin, i alle fall er den det i mine 
øyne, sier Bibliotekarforbundets leder 
og legger til:  

- Jeg er fornøyd. Men som sagt, det vik-
tige er at medlemmer og tillitsvalgte kjen-
ner seg igjen. De er jo de som ER BF. 

Tromsø
Bibliotekarforbundets nye profil vil ha 

sin ilddåp under årets Nordnorske biblio-
tekkonferanse i Tromsø 5. – 7. mai. Med 
BF-stand og brosjyrer i nytt utseende, 
sammenfaller dette med lansering av nytt 
nettsted og ny bladbunad. 

Vi tar 

jobben din 

på alvor!
Vi tar 

lønna di 

på alvor!
Vi tar deg 

på alvor!

[ NY VISUELL PROFIL ]
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Tekst: Erling Bergan

Vi skrår over Schous plass på Grünerløkka. 
Det er fredag 17. april, klokka er kvart på 
tolv og vi er på vei til Grünerløkka filial av 
Deichmanske bibliotek. Noe skjellsettende 
er i ferd med å skje innen vår bransje.

Stortingsmeldinga sier mye bra, men imponerer ingen

En melding om 
at bibliotek er viktig…

Stort oppmøte
Lederen i BF er der. Generalsekretæren 

i NBF er der. Gamle og nye organisasjons-
folk, noen deichmenn og –kvinner har 
troppet opp. Bibliotekpressens folk nikker 
og veksler noen ord utenfor. En god del 
journalister fra dagspresse og kringkasting 

er på plass. NRK står klar til lydopptak. Og 
der er kultur- og debattredaktør Knut Olav 
Åmås fra Aftenposten. Hva vil han skrive? 
Hva vil de andre ha å si, når det hele er 
over? Hva kan vi forvente?

Alle går opp i annen etasje. Det er rig-
get til for årets bibliotekbegivenhet. Eller 
kanskje det er tiårets bibliotekbegivenhet? 
Vi venter på Trond Giske. Kulturministe-
ren kommer snart direkte fra statsråd på 
Slottet, for å presentere vår tids første og 
eneste stortingsmelding om bibliotek. 

Hva gjør det om kulturministeren er noen 
minutter forsinket. Vi har ventet i mange år 
på dette. Snart utløses spenningen. Giske 
skal avduke bibliotekenes framtid. 

Avdelingsleder Kenneth Langås ved 
Grünerløkka filial ønsker velkommen, og 
har følgende å melde: 

- Hele biblioteknorge har store forvent-
ninger til meldinga som kan være med å 
gi et tydelig løft til hele biblioteksektoren. 
Som vertskap i historiske Grünerløkka 
bibliotek, er det gledelig å kunne melde at 
tirsdag denne uka så har vi ny utlånsrekord 
som er 40 prosent høyere enn forrige 
rekorden. Dette viser i klartekst, sammen 
med at besøkstallene også øker, at det 

Trond Giske hadde valgt Grünerløkka filial av Deichmanske bibliotek som åsted for pressekonferansen, 
da stortingsmeldingene om bibliotek og digitalisering ble lagt fram 17. april. (Foto: Erling Bergan)
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lokale biblioteket er viktigere og mer rele-
vant for lokalbefolkninga enn noensinne, sa 
Langås. Som deretter presenterte forfatte-
ren Vidar Kvalshaug, ”en god representant 
for hva vi fyller hyllene våre med”. 

En forfatters perspektiv
- Jeg kommer fra et hjem helt uten bøker, 

bortsett fra to-tre krigsbøker av Per Hans-
son og et leksikon. Mor var hjemmevæ-
rende, far var sjømann. Når du kommer fra 
Averøy og faren din er sjømann, da kan du 
velge enten å bli sjømann - eller å stikke. 
Da jeg oppdaga biblioteket, åpna det seg 
som en tredje mulighet. Nemlig å kunne bli 
værende, i alle fall for en stund, og å kunne 
lese om alt det som venta der ute i livet, 
fortalte Kvalshaug. 

Forfatteren roste Averøyas lokale bi-
bliotekar Paula, som hver torsdag kveld 
anbefalte bøker, stemplet dem ut - og 
strikket. - Hun reddet meg på et vis, sa 
Vidar Kvalshaug. 

- Det finnes mange historier om slike 
skjellsettende opplevelser, men de kommer 
sjelden fram før situasjonen settes på spis-
sen. Og det gjør den jo i blant. Vi får se hva 
som kommer i bibliotekmeldinga etterpå.

Bibliotek er viktig…
Halvannen time seinere er det hele over. 

Giske har snakket seg gjennom hele to 
stortingsmeldinger, akkompagnert av en 
serie powerpoint-bilder. Først den om 
bibliotek. Så den om digitalisering. Han 
har fortalt at bibliotek er viktig, og han har 
forklart hvorfor bibliotek er viktig – også 
i framtida. Han har gjort det troverdig og 
velformulert. 

Men hvilke grep er det kulturministeren 
skal ta for å nå sine velformulerte mål? 
Kan dette egentlig kalles et løft for biblio-
tekene? Noen gode prosjekt her. Noen 
gode enkelttiltak der. Noen interessante 
veier videre - som departementet skal yt-
terligere vurdere før de konkluderer…  

Giske har verken imponert oss eller pro-
vosert oss. Han har servert oss en pose 
blanda drops – og kalt det en ”Satsing på 
bibliotek”, som det heter i departementets 
pressemelding.

Skuffet eller positive?
Diskusjonen mellom bibliotekfolk ute på 

Schous plass etter pressekonferansen er 
famlende. Vi prøver å finne det rette stem-
ningsleiet. Er vi skuffet? Er vi positive? Er 

Forfatter Vidar Kvalshaug fikk æren av å åpne pressekonferansen om ”tvillingmeldingene”: bibliotek og digitalisering. Her ved siden av 
kulturminister Trond Giske. (Foto: Erling Bergan)

det taktisk dumt å gå negativt ut mot denne 
meldinga? Må vi vente på statsbudsjettet før 
verdien av meldinga kan måles?

Vi trengte i hvert fall ikke vente lenger 
enn til midnatt før Aftenposten hadde sin 
overskrift klar: ”Ikke løft, men løftebrudd”, 
var meldinga fra Knut Olav Åmås. Og partiet 
Venstres nettsted meldte ”Bibliotekmeldin-
gen: Ikke verdt å vente på”. Partiets nestle-
der er ”svært skuffet over at kulturminister 
Giske fortsetter å være så uforpliktende 
med hensyn til fremtidige satsinger på 
bibliotekfeltet.”

BF-leder Monica Deildok meldte umiddel-
bart etter at stortingsmeldinga var kommet, 
at den ”bør varsle en ny giv for bibliotekene”. 
Til NTB ga hun tydelig beskjed om at hun 
forventer ”at en satsing på bibliotekene vil 
gjenspeile seg i statsbudsjettet for neste 
år.” NBF-leder Anne Hustad mente – over-
raskende for mange – at ”en rekke tiltak som 
har vært diskutert i biblioteksektoren lenge 
nå er ”kvittert ut” i denne meldingen.” 

At gjenkjennbare saker er omtalt i mel-
dinga, hersker det nok ingen tvil om. Men 
kvitteringer er det kanskje ikke så mange 
av? På de neste sidene har vi i alle fall sett 
litt på hva meldinga legger opp til.  
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Lovendring kommer

- I meldinga varsles det ikke noen end-
ring i kompetansekravet om fagutdanna 
biblioteksjef. Og dispensasjonsordninga 
videreføres for så vidt, sa kulturminister 
Trond Giske på pressekonferansen da 
meldinga ble presentert. Og han la til: 

For dagens kulturminister er det utenkelig å beholde 
dagens biblioteklov uendret. 

- Men vi skal starte et lovarbeid som vil 
drøfte dette mer i detalj. Så konklusjonen 
er for så vidt åpen, fordi dette stiller vi 
spørsmål om hvordan vi skal løse. Det 
er i hvert fall helt klart at slik situasjonen 
er i dag, så er kravet om fagutdanna 

biblioteksjef egent-
lig – hva skal vi kalle 
det – det er egentlig 
blår i øynene på folk, 
for det er ikke reali-
teten i et stort antall 
kommuner i Norge 
i dag.

Dermed har Giske 
signalisert at en eller 
annen endring må 
komme i § 5. Og 
på spørsmål fra Bi-
bliotekaren svar te 
kulturministeren at 
en ny proposisjon 
om endring i bibliote-
klova ikke vil komme 
før etter valget. - Men 
arbeidet i departe-
mentet v i l  s tar te 
umiddelbart, sa han. 

I meldinga lanseres fire alternativ til end-
ringer i paragrafen om kompetansekrav til 
kommunale biblioteksjefer: 

Fjerne § 5. Erstatte den med krav 1. 
om at kommunen må sørge for 
relevant kompetanse for å gi gode 
bibliotektjenester til brukerne.
Holde på § 5. Men fjerne den 2. 
midlertidige dispensasjonsord-
ninga, og i stedet gi fast dis-
pensasjon ved tilsetting. 
Holde på § 5. Men fjerne dis-3. 
pensasjonsordninga helt. 
Omdefinere kompetansekravet i § 5 4. 
og fjerne dispensasjonsordninga. 
Stille krav til bibliotekfaglig kompe-
tanse i organisasjonen, men ikke 
knytte kravet til biblioteksjefen. 

De ulike alternativene har ulike kon-
sekvenser. Både 1 og 2 kan føre til at 
bibliotekarers arbeidsmarked blir ve-
sentlig tøffere, ved at konkurransen om 
biblioteksjefjobbene blir åpnere. Både 
3 og 4 kan gi en lov som spiller opp 
til en konsolideringsprosess basert på 
statlige stimuleringsmidler. 

Kulturminister Trond Giske kaller dagens § 5 – kravet om fagutdanna 
biblioteksjef i alle landets kommuner – ”blår i øynene på folk”. De siste ti 
årene har tallet på kommuner uten fagutdannet biblioteksjef variert mellom 
30 og 40 prosent. (Foto: Erling Bergan)

Trond Giske åpnet pressekonferan-
sen med å dele sine store tanker om 
bibliotek: 

- Kanskje er det sånn at på biblio-
teket skal kulturnasjonen kjennes. Så 
sentral tror jeg den kulturinstitusjonen 
er, at hvordan et land utbygger og sør-
ger for at det området bibliotekene har 
å forvalte er tilrettelagt, det forteller 
ganske mye om hvordan kulturnasjo-
nen er av kvalitet. 

…
- Bibliotek er en del av kulturløftet. 

Foreløpig har det først og fremst 

vært gjennom en kraftig styrking av 
innkjøpsordningene. Nå går vi et skritt 
videre, og ser på hvordan hele biblio-
tekstrukturen og biblioteksektoren skal 
styrkes. 

…
- Stortingsmeldingene handler om 

hvordan vi bevarer kulturarven, den 
handler om hvordan vi formidler kul-
turarven i en ny tid, den handler om 
demokrati og ytringsfrihet. Vi vet at 
disse infrastrukturene er helt funda-
mentale for et utrolig viktig mål, nemlig 
at alle kan delta i samfunnet, sette seg 

inn i spørsmål, være kvalifisert for dis-
kusjoner og ha sjøltillit til å ta del. De 
handler om det som har vært en rød 
tråd i kulturløftet, nemlig det kulturelle 
mangfoldet. Jeg tror få institusjoner 
gjør en så god jobb med å være en 
inkluderende møteplass for utrolig 
mange grupper i det norske samfun-
net, både når det gjelder etnisitet, men 
også sosiale grupper og andre typer 
indikatorer, som bibliotekene. Og det 
er også en sosial arena, det er en 
viktig møteplass i lokalsamfunnet, sa 
kulturminister Trond Giske. 

Giske om bibliotekets betydning
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ABM-utvikling var gjenstand for evalu-
ering i 2008. Høringsrunden blir blant 
annet omtalt slik i stortingsmeldinga: 
”Både i DIFI-rapporten og i høyringsfrå-
segnene kjem det til uttrykk synspunkt 
som karakteriserer profilen i ABM-
utvikling med ein liten a, utydeleg b 
og stor M.” De viser også til moment 
som gikk igjen i høringssvarene, blant 
annet ”uklar rollefordeling, m.a. uklar 
ansvars- og oppgåvefordeling mellom 
departementa og mellom ABM-utvikling 
og Nasjonalbiblioteket”. Samtidig har 
departementet merket seg et utbredt 
ønske om å styrke ABM-utviklings 
rådgiverrolle. 

I Bibliotekarforbundets høringssvar 
påpeker BF at det ikke er lett å se om 
evalueringa ”faktisk svarer på spørsmå-
let om det er formålstjenlig med et fel-
les utviklingsorgan for ABM-sektoren. 
Det er fortsatt et åpent spørsmål om 
ABM-organiseringen er mest formåls-
tjenlig for biblioteksektoren, fordi det 
er andre sektorer (som utdanning, 
forskning) som det er minst like ve-
sentlig at biblioteksektoren samhandler 
tett med.” 

Det er derfor ikke helt klart hva som 
har bygd opp til stortingsmeldingas 
konklusjon på dette spørsmålet: 

”Kultur- og kyrkjedepartemen-
tet vil i samråd med relevante 
departement og styret for ABM-
utvikling vurdere om det kan vere 
tenleg med ei nærare samord-
ning eller samanslåing av biblio-
tekoppgåver i Nasjonalbiblioteket 
og ABM-utvikling – eventuelt om 
det kan vere ei løysing å overføre 
bibliotekoppgåver frå ABM-utvik-
ling til Nasjonalbiblioteket.”

Nå er det kanskje å strekke stortings-
meldinga for langt å si at konklusjonen er 
gitt. Men når man vet hvor godt samsnak-
ket Nasjonalbiblioteket pleier å være med 

B fra ABM til NB?
Kun seks år etter at ABM-utvikling ble opprettet, 
kan det være aktuelt å splitte det opp igjen. 

Kulturdepartementet, er det vel mer et 
spørsmål om NB selv vil overta B-en fra 
ABM-utvikling. Sannsynligvis plukker de ut 
de operative bibliotek-godbitene fra ABM-
utviklings portefølje og tilbyr seg å overta 
dem. De resterende forvaltningsoppgavene 
kan departementet velge å la bli liggende i 
ABM-utvikling, eller løse på annen måte. 

Nå er det betydelig skepsis i bibliotekmil-
jøet mot å la Nasjonalbiblioteket få noe å 
si over folkebibliotekpolitikken i kongeriket. 
Årsakene kan være mange, men det er van-
skelig å glemme assisterende nasjonalbi-
bliotekar Roger Jøsevolds artikkel ”Kampen 
for tilværelsen : Skal det være noe mer før 
vi stenger?” i deres eget tidsskrift NB21 nr 
1-2007. En gjenlesing kan bidra til å forklare 
hvorfor Nasjonalbiblioteket ikke alltid møter 
velvilje i miljøet vårt. Nasjonalbibliotekets 
nestsjef skriver:

”Betrakter vi bibliotekene som fysisk 
struktur, ser vi et nettverk som er i ferd med 
å tømmes for sine primæroppgaver. Som 
en overlevelsesrefleks startes jakten på nye 
roller og oppgaver. Bibliotekene er ikke den 
første offentlige etablerte infrastrukturen 
som opplever å rokkes i sine grunnvoller. 
Elektroniske tjenester og konkurrerende 
distribusjonsløsninger har fjernet posthusene 
og telefonkioskene, mens postbetjenings-
punktene og posttjenesten nå er langt mer 
tilgjengelig gjennom nærbutikkene, og tele-
tjenestene bærer vi med oss. 

Bibliotekpolitikk i informasjonsknapphe-
tens tidsalder besto i å bygge ut et kvalitativt 
og godt geografisk fordelt nettverk av bibli-
otek med samlinger og bibliotekkompetanse. 
Politikken var forankret i Biblioteksloven. 
Når bibliotekene tømmes for de tradisjonelle 
primæroppgavene, søker de nye oppgaver 
for å sikre sin eksistens. Dette flytter fokuset 
over på struktur og dreier bibliotekpolitikken 
i retning av ulike aktiviteter under parolen 
«sikre bibliotekaren et sted å være».

Dette er uttalelser så direkte i motstrid 
til Giskes visjoner for folkebibliotekene, at 
det er vanskelig å se hvordan Nasjonalbi-
blioteket kan få andre deler av B-en i ABM-
utvikling, enn de som er i armelengdes 
avstand fra folkebibliotekpolitikken.  

Modellbibliotek
I stortingsmeldinga er det ett tiltak 

som er befriende fritt for modale  
hjelpeverb: 

”For å vidareutvikle biblioteka som 
offentleg møtestad og synleggjere 
folkebibliotek med god funksjonalitet, 
møtestadfunksjon og gode partnar-
skap, vil Kultur- og kyrkjedeparte-
mentet opprette ei ordning med 
modellbibliotek.”

Nå er ikke ”ei ordning” så veldig 
konkret. Men dette er ikke lenger til 
vurdering. Dette skal det bli noe av. 

Metoden med modellbibliotek kan 
vise seg å samsvare godt med mange 
av usikkerhetsmomentene som biblio-
tekfeltet møter for tida. At veivalg skal 
prøves ut, forhåpentligvis på syste-
matisk basis, vil kunne føre til både 
kreativitet, kunnskapsbasert utvikling 
og et visst trøkk på bibliotekfeltet. Det 
vil også innebære at biblioteksjefer og 
bibliotekorganisasjoner i større grad 
må forholde seg til modellbibliotekene 
når de bedriver bibliotekpolitikk. 

Fylkesbibliotekene 
I meldinga heter det: ”I 2007 hadde 

fylkesbiblioteka samla om lag 122 mill. 
kroner i driftsutgifter. Departementet 
meiner at desse midlane i større grad 
bør nyttast til å styrkje folkebiblioteka, 
og stimulere til samarbeid og samdrift 
av folkebibliotek mellom kommunane.” 
Giske vil endre biblioteklova slik at fyl-
kesbibliotekenes utviklingsoppgaver 
pålegges fylkeskommunen generelt, 
uten å måtte ha egen institusjon til 
formålet. - Vi kommer tilbake med 
mer om fylkesbibliotekenes skjebne i 
seinere nummer av Bibliotekaren. 

NDB skrinlagt
På direkte spørsmål fra Bibliote-

karen, om prosjektet Norsk Digitalt 
Bibliotek nå er skrinlagt, svarte Giske: 
- Vi sier vel egentlig at vi har andre 
strategier for framtida enn det, sa 
han. Og kikket ned på nasjonalbiblio-
tekar Vigdis Moe Skarstein.  
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Vi gir ordet til kulturministeren:
- Så en veldig viktig del av meldinga – 

nemlig det nye biblioteket: Hva skal det nye 
biblioteket være. En av aktørene vi hadde 
møte med i denne prosessen, var Snøhetta 
arkitektfirma, som av de fleste nordmenn 
nå burde være kjent som arkitektene bak 
det nye operabygget blant annet. De har 
tegnet et universitetsbibliotek i North 
Carolina, og hadde gått hele prosessen 
med hva et bibliotek skal være. Og de sa 
at konklusjonen må være at man slutter å 
se på biblioteket – i den grad man gjør det, 
og jeg tror mange gjør det – kun som en 
ressursbase, sa Giske, og fortsatte:

- Biblioteket er et møtested. Et møtested 
for levende mennesker også i en digital 
tid. Så de fysiske forholdene må legges 
til rette for det. 

Trond Giske ville fortsatt ha bibliotekene 
som et sted for meditasjon og fordyping 
og konsentrert lesing. 

- Men man skal også ha et sted for 
bråk og støy og aktivt kommunikasjonsliv 
mellom mennesker. Det tror jeg er en 
nøkkelfaktor hvis bibliotekene skal fylle 
sin rolle, sa han. 

Stort og smått
Så tok han sats, for nå kom han til 

strukturspørsmålet:

- Det betyr blant annet også – tror 
jeg – at tida for filialnedleggelser er over. 
Jeg tror at filialene må være annerledes 
enn de var før. Det å tro at man skal lage 
ett stort hovedbibliotek og mange små 
minibibliotek, det er en forgangen tid. Og 
det å konsentrere mye ressurser i et felles 
hovedbibliotek i store kommuner, det er 
en helt riktig strategi, sa kulturministeren, 
som påpekte at kommuner som hadde 
gjort nettopp dette, hadde lykkes. 

Et hull i veggen
- Men det man kan gjøre, er å tilgjen-

geliggjøre materialet på litt overraskende 
steder. I en del kommuner i andre land, 
har man for eksempel laget en liten biblio-
tekfilial på jernbanestasjonen, altså bare 
et lite hull i veggen hvor du kan gå inn når 
du venter på toget, og låne en bok, eller 
en lydbok, eller noe annet. Så den typen 
tilgjengeliggjøring på nye måter, det tror 
vi er framtida for det nye biblioteket, og 
det er utviklingsstrategier som vi i hvert 
fall vil være med på å stimulere til.  

Statlige stimuleringsmidler 
og ”bibliotekkommuner”

Giske ble utfordret på hvordan den stat-
lige stimuleringspolitikken skulle drives, 
hvordan gulrotpolitikken skulle virke.

Konsolidering med gulrot
Det var mange som spisset ørene da Giske nærmet seg sine visjoner 
for det enkelte folkebibliotek, og strukturen på folkebibliotekfeltet. 

- Det kan rett og slett skje ved at 
for eksempel små bibliotek som går 
sammen og organiserer seg i en 
enhet, - vi beskriver litt det samme 
som man nå beskriver på helsesekto-
ren, som helsekommuner, vi beskriver 
det som bibliotekkommuner, at hvis 
for eksempel seks kommuner går 
sammen og sier at én kommune har 
vertskapsansvaret og driftsansvaret, i 
samarbeid med de andre kommunene, 
og sørger for driften av bibliotekene i 
alle kommunene på en god måte, lager 
et sterkt fagmiljø som jobber sammen i 
én institusjon, men som er tilgjengelig 
for folk, - at dette da utløser et konkret 
statlig øremerket tilskudd. Så: Gjør du 
den jobben, så får du mer penger. I 
tillegg til de pengene som kommunen 
selvfølgelig fortsatt bevilger til biblio-
teksektoren sin, så får de et statlig sti-
muleringstilskudd ”fordi de er så kjøle 
flink til å samarbeide”. 

Ikke prosjekt
Giske la vekt på at slikt samarbeid 

ikke skulle være avgrensede prosjekt.
- Nesten tvert imot, vil jeg si. Det bør 

være mer permanent struktur, at man 
går inn i den typen samarbeid. Fordi 
et av målene er at du da kan sørge for 
at de ansatte kan bli mer spesialisert, 
at du får et fagmiljø med kanskje seks 
[personer], i stedet for seks institusjo-
ner med en [person] hver. Og så får en 
av dem - i tillegg til det ansvaret de har 
for sitt lokalbibliotek - også ansvaret for 
alle seks kommunene når det gjelder 
barn- og ungdomsformidling, eller 
digitalisering, eller hva det nå er. Og 
dermed kan man oppnå mer varierte, 
sammensatte og sterke fagmiljø. Og 
du får også kollegaer, et mye mer in-
teressant arbeidsmiljø hvor de utvikler 
hverandre.  

- Jeg tror at tida for filialnedleggelser er over, 
sa Giske. Han hadde visjoner både for store 
bibliotek og utlånshull i veggen på jernbane-
stasjonen. (Foto: Erling Bergan)
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- Jeg er veldig glad for den avtalen som 
Nasjonalbiblioteket og Kopinor har inngått 
i dag. Den følger opp ett av de viktigste 
momentene i den ferske stortingsmeldinga 
om digitalisering, nemlig at folk skal få 
tilgang til et stort antall digitale bøker via 
internett. Dessuten er jeg imponert over 
at det har gått så raskt å realisere dette 
viktige politiske målet. Jeg er sikker på at 
det er flere enn meg som gleder seg til å 
kunne ta Bokhylla i bruk i slutten av mai, 
sier kulturminister Trond Giske.

Tre tiår
Med bakgrunn i resultatene fra Nord-

områdeprosjektet vil Nasjonalbiblioteket 
gjennom dette prosjektet tilgjengeliggjøre 
på internett alle bøker utgitt i Norge i tre tiår, 
nærmere bestemt fra 1790-99,1890-99 
og 1990-99. Kultur- og kirkedepartemen-
tet (KKD) nedsatte i november 2008 en 
arbeidsgruppe som bl. a. skulle anbefale 
prinsipper for beregning av vederlag for 

50 000 norske bøker gratis 
tilgjengelig på nett - helt lovlig!
Nasjonalbiblioteket inngikk 23. april i år 
avtale med Kopinor om ”Bokhylla”.

tilgjengeliggjøring av opphavsrettslig 
beskyttet materiale i Nasjonalbibliotekets 
samlinger. Med anbefalingene fra gruppen 
som utgangspunkt, ga KKD Nasjonalbiblio-
teket fullmakt til å forhandle med Kopinor 
for å komme fram til vederlagsordninger 
for prosjektet Bokhylla. Partene har job-
bet raskt og har i løpet av de siste ukene 
forhandlet seg frem til en avtale om øko-
nomiske vilkår og rammebetingelser for 
prosjektet.

Prøveperiode til 2011
23. april, på Verdens bok- og opphavs-

rettsdag, møttes Nasjonalbibliotekar Vigdis 
Moe Skarstein og administrerende direktør 
i Kopinor Yngve Slettholm for å undertegne 
avtalen.

I løpet av en treårsperiode vil publikum 
dermed ved et enkelt tastetrykk få tilgang til 
en betydelig mengde norsk litteratur, ca. 50 
000 bøker. 10 000 bøker vil være klare alt 
ved lanseringen av tjenesten. Betaling for 

tilgjengeliggjøringen av materialet vil ikke 
belastes den enkelte internettbruker, men 
dekkes gjennom den kollektive avtalen som 
Kopinor på vegne av rettighetsorganisasjo-
nene har inngått med Nasjonalbiblioteket. 
Tilgjengeliggjøringen forutsettes i første 
omgang å skje i en tidsavgrenset prøvepe-
riode, fra mai 2009 og ut 2011.

Skritt på veien
- Prosjektet vil kunne gi ny og viktig 

informasjon, og vil derfor være et viktig 
skritt på veien mot permanente ordninger 
for nettilgang til norsk litteratur, sier Vigdis 
Moe Skarstein.

- Dette viser at det er mulig å finne gode 
løsninger for formidling av vår kulturarv på 
internett, sier Yngve Slettholm. Som kol-
lektiv forvaltningsorganisasjon kan Kopinor 
inngå avtaler på vegne av mange, og dette 
er en milepæl som også internasjonalt 
vil bli møtt med betydelig interesse, sier 
Slettholm. 

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein er på hugget når det gjelder digitalisering. Nå kommer Bokhylla - på nett. (Foto: Erling Bergan)
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Tekst:  Tord Høivik
 Førsteamanuensis
 i bibliotek- og informasjonsfag
 Høgskolen i Oslo 

Departementet har en ABM-visjon. Det 
er ikke fagmiljøene, men Kulturdeparte-
mentet som tror på denne Treenigheten. 
ABM-direktoratet er et politisk pliktløp. 
Danmark og Finland, som er verdens 
ledende biblioteknasjoner, har valgt helt 
andre løsninger.

Nå skal FoU-strategien styres på samme 
måte;

Departementet ser positivt på 
framlegget om å etablere eit eige 
FoU-program om bibliotekfeltet, 
men meiner at det er behov for 
å sjå forsking- og utviklings-
aktivitetar på heile abm-feltet i 
samanheng.

Tonen er typisk.
Departementet meiner at det er behov 

- uten å snakke med fagfolkene innenfor 
de tre fagfeltene. Hvem er det som har 
dette behovet - utenfor departementets 
indre snirkler?

Hva vet egentlig departementet om 
forsknings- og utviklingsfronten i biblio-
tekmiljøet? Jeg har sett gode strategiske 
analyser fra USA og Storbritannia. Men 
hvor publiserer departementet sine fag-
lige bidrag?

En administrativ størrelse
ABM-sektoren er en administrativ stør-

relse, ikke et levende fagfelt. I Danmark 
- og ved Høgskolen i Oslo - er det bibliotek 
og medier som er koplet sammen.

Det finnes jo ingen ABM-profesjon. 

Hvem trenger ABM-forskning?
Departementet prøver å stampe en ny 
sektor opp av jorda - uten å ha med seg 
de aktuelle miljøene. Felles forvaltning er 
noe annet enn et faglig fellesskap. Kultur- 
og kirkedepartementet styrer to sektorer. 
Vi har ingen teaterkirke der danseprester 
spiller teologisk fotball.

Jeg ser gjerne at de tre sektorene sam-
arbeider. Men felles FoU må begrunnes 
konkret. Hverken bibliotekmeldingen eller 
-utredningen har lagt noen faglige FoU-
strategier på bordet.

Kamp om hegemoniet
Årsaken er som før.  Vi befinner oss 

i overgangen mellom industri- og kunn-
skapssamfunn. Hverken forvaltningen 
eller fagmiljøet har klare oppfatninger 
om hvordan verden og framtida ser ut. 
Gamle og nye arbeidsformer kjemper om 
hegemoniet.

Dersom bibliotekene defineres som 
ABM, blir det samlingene og kulturarven 
som styrer forståelsen. Dette er indus-
tri- og velferdssamfunnets begreper. I 
kunnskapssamfunnet er ikke bibliotekene  
formidlere av samlinger - snille, gilde og 
milde - men først og fremst produsenter 
av kunnskap og tilretteleggere av lærings-
prosesser utenfor de formelle utdannings-
institusjonene.

Det globale kunnskapssamfunnet
Den danske stat har bestemt seg. Biblio-

tekets framtid tilhører det globale kunn-
skapssamfunnet. Den norske stat kan nok 
si det samme - slik Statssekretærutvalget 
gjorde i 1996 - men Kulturdepartementet 
tør ikke ta konsekvensene av dette.

Så lenge usikkerheten herjer i forvalt-
ningen, kan den ikke trekke opp tydelige 
strategier. I stedet skyver den problemene 
foran seg:

Kultur- og kyrkjedepartementet 
og Kunnskapsdepartementet vil 
i fellesskap vurdere tiltak som 
kan styrkje forsking og utvikling 
på arkiv-, bibliotek- og muse-
umsfeltet. 

I stedet for å vurdere tiltak på kam-
merset, bør dere begynne å snakke med 
eborgerne i alle tre fagfelt. A og B og M 
er fagområder. Forvaltning 2.0 betyr å 
delta i fagdebatten. Da kan dere både 
vise hva dere kan - og få mulighet til 
å lære av det andre kan. Delingskultur 
heter det.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys 
åpnet konferansen med en oppfor-
dring om at offentlig sektor må ta 
delingskulturen innover seg, og bli en 
del av den. 

(Fra presseomtale av årets GoOpen- 
konferanse i april, med fokus på fri 
programvare og åpne modeller innen 
blant annet innholdsdeling gjennom 
for eksempel Creative Commons.)

Kunnskapsøkonomien krever læ-
rende organisasjoner - også i det 
offentlige.

Filialer og utlån
Det er fullt mulig å drive fornuftig 

FoU på delområder i mellomtida.
Men også her hersker en merke-

lig tafatthet. Forvaltningen utnytter 
ikke sine egne data. La meg ta et 
eksempel.

Det synkende utlånet koples fort og 
lett til nedgangen i antall filialer. Når 
A og B synker samtidig, må jo A være 
årsak til B. Ikke sant?

Forvaltningen har gjennom årene 
pålagt bibliotekene å levere enorme 
mengder statistikk som kan belyse 
denne typen sammenhenger. Statis-
tikken har aldri blitt analysert. I stedet 
synses det over en lav sko.

Ingen umiddelbar 
sammenheng

La oss ta en første titt. I perioden 
1975 til 2005 økte utlånet med 64 
prosent, mens antall avdelinger falt 
med 41 prosent. Det er altså ingen 
umiddelbar sammenheng mellom de 
to størrelsene.

Statistisk sentralbyrå har laget en over-
siktlig graf om utlånet. 
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Utlånet av bøker begynte å synke rundt 
1990. Det samlede utlånet begynte å 
synke rundt 2005. Siden folketallet har 
steget i hele denne perioden, har utlånet 
pr. innbygger sunket mer enn dette.

Siden fornyelser også teller som lån, 
og det har blitt lettere å foreta fornyelser 
siden 1990, har det reelle utlånet (før-
stegangsutlånet) pr. innbygger sunket 
ennå mer.

Nye medier begynte å gjøre seg gjel-
dende rundt 1980. I årene 1990 til 2005 
var det stigende utlånet av nye medier 
i stand til å veie opp for det synkende 
utlånet av bøker. Den perioden ser ut til 
å være over.

Sammenhenger?
Hvor mye betyr antall avdelinger, altså 

hovedbibliotek og filialer, for utlånet?

Antall avdelinger økte fra 1945 til 1975 
og har sunket fra slutten av syttiåra til i 
dag.

I perioden 1945 til 1960
økte antall avdelinger  med 17 % y
økte antall utlån med 116 % y

I perioden 1960 til 1975
økte antall avdelinger  med 27 % y
økte antall utlån med 114 % y

I perioden 1975 til 2005
sank antall avdelinger  med 41 % y
økte antall utlån med 64 % y

I perioden 2005 til 2008
sank antall avdelinger  med 4 % y
sank antall utlån med 2 % y

Ressurser
Jeg har lagt ut Statistisk sentralbyrås 

historiske tall for antall bibliotek (avde-
linger), bestand og utlån fra 1918/19 til 
1998 på Plinius Data. 
(http://plinius.wordpress.com/data-bank/) 

Denne artikkelen er også publi-
sert på Tord Høiviks blogg Plinius 
(som SK 17/09).

FoU på abm-feltet
I bibliotekutgreiinga er det gjort fram-
legg om å etablere eit eige bibliotek-
forskingsprogram i regi av Noregs 
forskingsråd. I utgreiinga vert det vist til 
at dei fleste problemstillingane knytte 
til biblioteket som samfunnsinstitusjon, 
kan gå inn i eit abmperspektiv, der 
ein ser på korleis arkiv, bibliotek og 
museum fungerer i samfunnet. Dette 
gjeld t.d. abm-institusjonane som 
læringsarenaer og som formidlarar 
av kulturkunnskap. Vidare gjeld dette 

også utfordringar knytte til utvikling 
av digitale tenester, formidlingsformer 
og -metodar. Departementet viser 
også til at Kunnskapsdepartementet, 
som ei oppfølging av St.meld. nr. 15 
(2007–2008) Tingenes tale, i 2009 
har løyvd 5 mill. kroner som eit ein-
gongstilskot via Noregs forskingsråd 
til strategisk forskingssatsing ved 
universitetsmusea. 

Depar tementet ser positiv t på 
framlegget om å etablere eit eige 

FoU-program om bibliotekfeltet, men 
meiner at det er behov for å sjå for-
sking- og utviklingsaktivitetar på heile 
abm-feltet i samanheng. Kultur- og 
kyrkjedepartementet vil difor i sam-
arbeid med Kunnskapsdepartementet 
vurdere eit samarbeid om forskings- 
og utviklingsaktivitetar på tvers av 
sektorane.

Fra St.meld.nr 23, side 121

De absolutte tallene var:

1945
avdelinger:   945 y
utlån: 3.278.000 y

1960
avdelinger: 1.103 y
utlån:  7.070.000 y

1975
avdelinger: 1.402 y
utlån: 15.155.000 y

2005
avdelinger:    832 y
utlån: 24.901.000 y

2008
avdelinger:    800 (est.) * y
utlån: 24.360.000 (est.) ** y

*   Det var 807 i 2007 
    og 815 i 2006

**  Beregnet på grunnlag av

    foreløpige KOSTRA-tall fra 

    mars 2009.

Avdelinger 
og utlån
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Siden sommeren 2007 har Aftenposten 
levert sine digitale utgaver av papira-
visen for bevaring. Samarbeidet har i 
tillegg til å legge standarder for digital 
avlevering utviklet seg til å omfatte di-
gitalisering av det historiske avisarkivet 
og formidling av den digitale utgaven til 
erstatning for papir og mikrofilm. 

Samarbeidet munnet ut i en avtale 
som ble underskrevet av Nasjonalbiblio-
tekar Vigdis Moe Skarstein og konstitu-
ert sjefredaktør Hilde Haugsgjerd 31. 
mars i år. Samarbeidet og avtalen ble 
lansert av de to på årsmøtet i Norsk 
redaktørforening 24. april. 

Pilot
Avtaleverket som er utviklet i piloten 

vil ligge til grunn for samarbeid mellom 
Nasjonalbiblioteket og andre norske 
aviser. I løpet av 2009 vil hele Aften-
postens arkiv være digitalisert. Digitali-
seringen har vært gjennomført etter en 
50/50 kostnadsdelingsmodell mellom 
Aftenposten og Nasjonalbiblioteket. 

Nasjonalbibliotekets avissamling 
omfatter rundt 5 millioner avishefter. Å 
digitalisere hele samlingen er en tids- og 
kostnadskrevende prosess. Prioritering 
av materiale vil fra Nasjonalbibliotekets 
side basere seg på etterspørsel fra 
brukere. 

Gir stortingsmeldingen innhold
- Dette er et viktig skritt i Nasjonal-

bibliotekets arbeid med å gi den nylig 
framlagte stortingsmeldinga om digita-
lisering av kulturarven innhold, sier Na-
sjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. 
At Nasjonalbiblioteket kan tilby Aften-
postens historiske arkiv med fulltekstsøk 
vil mange brukere sette pris på. 

- Nå har vi snart digitalisert våre 
1,7 millioner avissider som er gitt ut 
siden 1860. Slik har vi sikret at avisene 

Aftenposten blir digital
Nasjonalbiblioteket og Aftenposten er i ferd 
med å fullføre digitaliseringen av alle 
Aftenpostens aviser siden 1860.

er bevart for ettertiden. 
Samtidig gjør det også 
innholdet i de gamle avi-
sene mye lettere tilgjen-
gelig. For tiden vurderer vi 
også hvordan dette store 
historiske materialet skal 
kunne gjøres tilgjengelig 
for publikum på internett, 
sier Hilde Haugsgjerd, 
konstituert sjefredaktør i 
Aftenposten. 

Avistjenesten vil være 
tilgjengelig for publikum 
i Nasjonalbiblioteket, i 
universitets- og høg-
skolebibliotekene og i 
folkebibliotek i løpet av 
2009. 

Lettere tilgang 
til historien

- Dagens avis lever med døgnet. 
Gamle aviser er sirlig blitt lagret. Men 
tidens tann eroderer avispapiret, sier 
administrasjonssjef i redaksjonen, Jens 
Barland, til Aftenposten. - Digitalisering 
må til for at kommende generasjoner 
skal kunne lese gamle aviser.

Men det er flere årsaker til at avisa 
satser på dette: - En annen grunn for 
digitaliseringen er å gjøre stoffet lett 
tilgjengelig. Dagens jour-
nalistikk kan berikes med 
informasjon og historiske 

opplysninger. I Aftenposten vil vi bruke 
muligheten til å gi oss selv lettere til-
gang til historiske opplysninger. Og for 
det tredje ønsker vi å la samfunnet få 
tilgang til årgangene. Bedre historie-
kilde enn den løpende journalistikken 
skal du lete lenge etter. Gamle annonser 
og offentlig informasjon har også mye 
å by på som historiebærere. 

Konstituert sjefredaktør i Af-
tenposten, Hilde Haugsgjerd og 
Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe 
Skarstein har avtalt å digitalisere 
hele Aftenpostens arkiv fra 1860 
til i dag. Det hele vil være fullført 
i løpet av året.(Foto: Nasjonalbi-
blioteket/Anne Tove Ørke)

Faksimile av Aftenpostens utgave fra 14. september 1936. Nå blir 
denne, og alle andre utgaver av avisa, tilgjengelig digitalt.
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Tekst: Erling Bergan

Litteraturprisen til minne om Astrid Lind-
gren (ALMA) er verdens største barne- 
og ungdomslitteraturpris, innstiftet for å 
hedre en internasjonalt svært populære 
forfatter. Lindgren døde i 2002. Prisen er 
på 5 millioner svenske kroner, noe som 
gjør ALMA til den nest største litteraturpri-
sen i verden. Hensikten med tildelingene 
er å fremme barne- og ungdomslitteratur 
verden rundt. 

Lindgren-pris til 
palestinske Tamer Institute
Litteraturprisen til minne om Astrid Lindgren (ALMA) er tildelt den palestinske organi-
sasjonen Tamer Institute For Community Education. De driver lesestimulering på høyt 
nivå under vanskelige forhold.

Siden 1989
Årets pris gikk til Tamer Institute For 

Community Education. Med hovedkvar-
ter i Ramallah på Vestbredden har denne 
organisasjonen i 20 år arbeidet i hele det 
palestinske området, med leseprogram 
for barn og ungdom. 

Det startet under den første intifa-
daen (motstandskampen) i 1989 og 
har siden vokst. Det er vel kjent at barn 
og unges skolegang, fritid og liv lider 
under urolighetene i området, derfor er 

Tamers innsats for å gi tilgang til bøker 
så verdifull.

Idérikdom
I juryens begrunnelse heter det: 

”Med uthållighet, mod och idérikedom 
har Tamerinstitutet under två decen-
nier stimulerat palestinska barns och 
ungdomars läslust och kreativitet. 
Under svåra förhållanden bedriver 
man et t läsfrämjande arbete av 
osedvanlig bredd och mångsidighet. 

Leseglede på Tamer Institute For Community Education, årets vinner av Lindgren-prisen. (Foto: ALMA/Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne)

[ LESESTIMULERING ]
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I Astrid Lindgrens anda ser Tamerinstitutet ordets makt 
och bokens, berättelsens och fantasins kraft som viktiga 
nycklar till livsmod, självkänsla och tolerans.” 

Lesepass
Undertegnede kjenner Tamer Institute fra egne besøk 

i Ramallah i 1999 og 2000. Organisasjonen ga et svært 
positivt inntrykk, og kunne allerede da vise til omfattende 
lesestimuleringstiltak  - som trolig lå langt foran hva vi drev 
med i Norge. Da jeg reiste rundt til en rekke bibliotek i Pales-
tina vinteren 1999/2000, kunne jeg ved selvsyn se hvordan 
Tamers program ble brukt aktivt, ikke minst i bibliotek. 

Et tiltak jeg la spesielt merke til, var utstedelsen av 
lesepass, der barna fikk nytt stempel i passet for hver 
leste bok. Lesepassene var av utseende svært lik ordent-
lige pass – en nærmest uoppnåelig drøm for de fleste 
palestinere. 

Nasjonal lesekampanje
Siden 1992 har Tamer Institute organisert en årlig na-

sjonal lesekampanje. Formålet er å nå ut til flyktningeleire 
og områder der skolene ikke fungerer så godt. Kampanjen 
kulminerer med en nasjonal leseuke i april. I 2007 hadde 
denne uka slagordet “With words we overcome walls”, 
noe organisasjonen selv mener fanger inn hele hensikten 
med Tamer Institute på en god måte. 

I de årlige lesekampanjene arrangeres skrivekonkurran-
sen “Min første bok”, der de beste bidragene publiseres. 
Og så utstedes det altså lesepass. “Et tydelig symbol på 
ideen om at det ikke er noen grenser for de som kan lese 
bøker.” 

Astrid Lindgren har selv sagt: “God barnelitteratur gir 
barnet en plass i verden og verden en plass i barnet.” 

Organisert donering av bøker
Under lesekampanjene har de også organisert inn-

samling og spredning av bøker. ”Jeg donerer en bok” er 
et eget tiltak der ungdom samler inn bøker for å fordele 
dem til bibliotek som trenger tilvekst, eller direkte til barn 
og ungdom.

Lesekampanja vokser for hvert år. I 2008 nådde de 
rundt 52.000 barn. Og de unge frivillige samlet inn 14.000 
bøker. I februar I år satte Tamer Institute sammen 4500 
nødpakker med litteratur, arbeidsbøker og skrivesaker, for 
distribusjon i skolene i Gaza. Dette ble gjort i samarbeid 
med det palestinske utdanningsdepartementet.  

Både Vestbredden og Gaza
I Tamer Institute arbeider det 10 personer på fast basis, 

men de har også 40 koordinatorer på Vestbredden og 13 
i sitt kontor i Gaza. I tillegg kommer nærmere 200 frivil-
lige. Mange av disse har vært aktive i organisasjonen helt 
siden de møtte lesekampanjene som barn.

Tidligere vinnere av Litteraturprisen til minne om Astrid 
Lindgren er: Sonya Hartnett (Australia, 2008), Banco del 
Libro (Venezuela, 2007), Katherine Paterson (USA, 2006), 
Ryôji Arai (Japan, 2005) og Philip Pullman (Storbritannia, 
2005), Lygia Bojunga (Brasil, 2004) og Christine Nöst-
linger (Østerrike, 2003). 
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Konferansen har vært arrangert årlig siden 
1993, og i 1997 ble det besluttet å gjøre 
den til et prosjekt under EUCLID, den 
europeiske sammenslutningen av utdan-
ningsinstitusjoner på bibliotekfeltet.  

Målgruppen for konferansen er studen-
ter, lærere, forskere, informasjonsspe-
sialister, tilsatte i alle typer bibliotek og 
andre som er opptatt av bibliotekfaglige 
spørsmål. Antall deltakere har steget fra 
snaut 200 de første årene til 300-400 i 
dag, og konferansen må sies å være en 
ubetinget suksess. 

Arrangementet går over tre dager, med 
fellesforelesninger, parallellsesjoner og 
work-shops. Studenter, lærere, forskere 
og bibliotekarer står for presentasjonene. 
Mange spennende temaer har vært tatt 
opp - jeg nevner her overskriftene på de 
siste årenes konferanser: ”Challenges for 
the New Information Professional” (2009), 
”Providing Access to Information for Eve-
ryone” (2008), ”Marketing of Information 
Services” (2207) og ”Information, Inno-
vation, Responsibility: Information Profes-
sionals in the Network Society”. Kulturelt 
program på kvelden inngår også. 

JBI-studentene vil arrangere 
BOBCATSSS-konferansen  i 2011

Studentene har ansvar for alle sider av 
arrangementet. Det innebærer valg av 
tema for konferansen, ”call for papers” 
og vurdering av hvilke bidrag som skal 
presenteres. Det innebærer ansvar for 
budsjett og regnskap og det å skaffe 
sponsorer. Og sist men ikke minst: selve 
gjennomføringen. Med så mange delta-
kere og tettpakket program er arrange-
mentet et mesterstykke i logistikk.

Ett av formålene med konferansen er å 
gi studentene internasjonal erfaring, og 
studenter fra to eller tre land arrangerer 
BOBCATSSS sammen. T.o.m. 2008 var 
det et vest-europeisk og et øst-europeisk 
land, og konferansen fant alltid sted i Øst-
Europa pga lavere kostnadsnivå. I 2009 
ble denne tradisjonen brutt da finske og 
portugisiske studenter (fra Universitetet i 
Tampere og Universitet i Porto) arrangerte 
konferansen i Porto.

Bibliotekstudentene ved JBI har vært 
medarrangør av BOBCATSSS to ganger. 
Første gang var i Litauen i 
2001 sammen med studen-
ter fra Universitetet i Vilnius. 
Andre gang var i Budapest i 
2005 sammen med studenter 

fra Eötvös Loránd-Universitetet. Og nå 
søker JBI om å være medarrangør også 
i 2011. Denne gang i samarbeid med 
bibliotekutdanningene ved Universitetet 
i Szombathely (Ungarn) og Høgskolen i 
Eisenstadt (Østerrrike). Professor Ragnar 
Audunson, som har bred internasjonal 
erfaring bl.a. som leder av EUCLID, bistår 
studentene i forberedelsene.

Vi vet ikke om noen andre utdanninger 
hvor studenter på bachelornivå har en så 
unik mulighet til å få erfaring i interna-
sjonalt samarbeid. Dette kan være nyttig 
kompetanse å ha på CVen. I tilknytning 
til konferansen tilbyr vi også et valgfag 
i prosjektledelse og prosjektgjennomfø-
ring slik at studentene skal få et teoretisk 
fundament og uttelling i form av studi-
epoeng. 

Tilbakemeldingene fra studentene både 
i 2001 og 2005 var svært positive. De 
oppga at deltakelsen hadde vært enormt 
arbeidskrevende og utfordrende, men inn-
satsen ble mer enn kompensert ved alt de 
fikk lære og oppleve. Dessuten hadde de 
fått venner i flere land og et inspirerende 
internasjonalt nettverk. Mange framhevet 
den tverrkulturelle erfaringen som spesielt 
viktig. De hadde ikke kunnet forestille seg 
at studenter fra to europeiske land kunne 
tenke så ulikt rundt utfordringene som 
dukket opp. 

BOBCATSSS er en årlig bibliotekfaglig konferanse arran-
gert av studenter. Hogeschool van Amsterdam tok initia-
tiv til konferansen, og inviterte utdanningsinstitusjonene 
fra 8 andre europeiske byer til å inngå i et nettverk. Det 
er forbokstavene til disse byene som inngår i akronymet 
BOBCATSSS (Budapest, Oslo, osv). 

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

Fra avslutningen av årets BOB-
CATSSS i Porto. Neste år arran-
geres konferansen i Parma. Og 
JBI-studentene vil altså ha den til 
Oslo i 2011. (Foto: Tidusin)
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Tekst: Erling Bergan

Søkertallene til høyere utdanning for studieåret 
2009/2010 er kommet. De viser en svak opp-
gang i antall søkere til det treårige bachelor-
studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap 
ved Høgskolen i Oslo, fra 169 i fjor til 181 i 
år. Tallene angir antall som har dette studiet 
som sitt førstevalg. De 181 søkerne konkur-
rerer om 120 studieplasser. Framgangen fra 
i fjor er på 7 prosent. 

Populært årsstudium
Men en helt annen vekst er det i søkningen 

til årsstudiet i det samme faget, dvs førsteåret 
i bachelorstudiet. Her er det 10 studieplas-
ser til rådighet, og antall søkere har steget 
fra 32 i fjor til 77 i år. Det er en økning på 
140 prosent. 

På bibliotekarutdanninga har man erfaring 
for at de fleste på årsstudiet velger å søke 
overgang til bachelorstudiet, så dermed 
er det naturlig å se søkertallene samlet for 
bachelorstudium og årsstudium. Det viser en 
oppgang fra 201 primærsøkere i fjor til 258 
primærsøkere i år, som utgjør 28 prosents 
vekst. Dermed har bibliotekarstudiet i Oslo 
nå en av sine beste søkinger på denne siden 
av årtusenskiftet.

Fornøyd Frisvold
– På JBI er vi godt fornøyd. Det er gledelig 

økning til alle utdanninger, sier dekan Øivind 
Frisvold ved Avdeling for journalistikk, bibli-
otek- og informasjonsfag (JBI) til HiOs nett-
sted. Han legger til: – I år var vi mest spente på 
søkningen til bibliotek- og informasjonsstudi-
ene. Det har vært nedgang i hele Skandinavia 

Antall søkere til bibliotekarstudiene:

Opp i Oslo, ned i Tromsø
i de siste par årene, men i år kan vi notere en 
gledelig oppgang med 57 flere primærsøkere. 
Isolert sett er økningen størst til årsstudiet i 
bibliotek- og informasjonsvitenskap med hele 
140 prosent. Det er tydeligvis mer etterspør-
sel etter kortere utdanninger som kan kombi-
neres med andre studier. Årsstudiet er første 
år av bachelorstudiet, men vi ser at mange av 
disse studentene likevel fortsetter og tar full 
bachelorgrad, forteller Frisvold, som har god 
tro på framtida for ”sine” studier: 

– Samlet sett har vi gode utdanninger 
som kan brukes i mange yrker. Kompetanse i 
journalistikk og medier samt ABM-fag (arkiv, 
bibliotek og museer) er etterspurt på tvers av 
faste ”profesjonsmurer”. I dag er det økende 
behov for folk som behersker hele den digi-
taliserte ”næringskjeden” fra produksjon av 
tekst og bilder fram til lagring, gjenfinning 
og formidling.

Solid søking til masterstudiet
Avdeling JBI ved Høgskolen i Oslo har også 

masterstudium i bibliotek- og informasjonsvi-
tenskap. Til dette studiet er det i år 45 søkere. 
Av disse er det 21 søkere som kommer rett 
fra bachelorstudiet. Dermed kan det se ut 
som master etter hvert etablerer seg som et 
naturlig nivå for fullført bibliotekarutdanning 
blant vår tids studenter. Arbeidsmarkedet og 
Bibliotekarforbundet får spennende utfordrin-
ger i fanget, når det gjelder utlysningstekster, 
stillingsbetegnelser, lønnsnivå, osv. 

Til ”International Master in Digital Library 
Learning (DILL)”, som HiO/JBI har koordine-
ringsansvaret for, var det hele 250 søkere 
fra hele verden. 19 er tatt opp til studiet som 
begynner til høsten.

Generell vekst
Veksten i antall søkere til høyere utdan-

ning generelt, er i år på 12 prosent sam-
menlignet med fjoråret. For første gang 
siden 1996 har Samordna opptak registrert 
over 100 000 søkere ved søknadsfristens 
utløp. - Høyere arbeidsledighet, usikkerhet 
rundt det fremtidige jobbmarkedet og større 
alderskull blant de som utgjør de viktigste 
søkergruppene, kan være med å forklare 
denne økningen, heter det i en presse-
melding fra Samordna opptak. Estetiske 
fag (27,4 %), realfag (19,5 %) og helsefag 
(13,6 %) er utdanningsområdene med den 
største økningen. Helsefag er klart det 
største utdanningsområdet med 25 190 
primærsøkere. I fjor på samme tidspunkt 
var søkertallet 22 168. Lærerutdanningene 
opplever en framgang på 12,9 % i antallet 
primærsøkere. Blant lærerutdanningene har 
søkningen til allmennlærer økt med hele 
34,7 %, mens de ulike faglærerutdannin-
gene øker med 16,6 %. Av studiestedene 
er det høgskolene i Sogn og Fjordane og 
Vestfold som kan notere seg for størst 
økning. 

Jo-jo i Tromsø
Av universitetene er det Tromsø som øker 

mest. Men det gjelder dessverre ikke alle 
fag. Bachelorstudiet i dokumentasjonsviten-
skap ved Universitetet i Tromsø viser i år en 
nedgang, etter fjorårets vekst. I år har stu-
diet fått 17 førsteprioritetssøkere, mot 25 i 
fjor. Søkningen til Tromsø-studiet har der-
med gått opp og ned som en jo-jo de siste 
årene: 30 i 2005, 18 i 2006, 10 i 2007, og 
altså 25 og 17 de siste to årene. 
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Tekst:  
Professor Niels Windfeld Lund
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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Næsten samtidig med at vi 
nu allesammen har fået den 
længe ventede bibliotekmel-
ding, så har vi i Tromsø også 
fået en længe ventet afklaring. 

Det gælder  forslaget om en mulighed 
for at komme ind med mange forskellig 
slags faglig baggrund og tage en mas-
ter i dokumentforvaltning og på denne 
måde udnytte sin faglige kompetence 
fra sin bachelor og give den et særligt 
dokument-vri gennem masterprogrammet 
i dokumentforvaltning. 

Det er nærmest en genindføring af den 
gamle dokvit-ordning under cand.mag ord-
ningen med tre grundfag, et i dokvit, et i 
bibliotekkunnskap og endelig et tredie i et helt 
andet fag. Men det er faktisk endnu bedre da 
det nu er på master-niveau og går på tværs af 
bibliotek, arkiv og museum. 

Masterstudiet er opbygget af dels en teore-
tisk del med indføring i dokumentforvaltning 
med tilknytning til forskellige dokumentinstituti-
oner, dels af en praksis-relatert projektopgave. 
Det vil sige at det er en opgradering af den 
oprindelige dokvit-ordning med den afgørende 
forskel at man nu kommer til at uddanne ud 

fra den erkendelse som er fremstillet i boks 
10.1, på side 113 i bibliotekmeldingen om 
fellestrek på ABM-feltet, bl.a. at alle arbejder 
med dokumentation. 

Man  kan derfor næsten ikke forestille 
sig nogen bedre kandidater til at være med 
til at realisere den strategi, som foreslås i 
biblioteksmeldingen side 121: ”Kultur- og 
kyrkjedepartementet vil i samarbeid med Kunn-
skapsdepartementet vurdere eit samarbeid om 
forsking og utvikling på arkiv-,bibliotek- og 
museumsfeltet.” 

Til sidst kan det vel også bemærkes at man 
på denne måde bidrager til en kompetence-
hæving som kan give kontant uttelling, men 
det må vi hellere overlade til fagforbundene 
at slås med!  

Ny studieordning for master i
dokumentforvaltning bryter 
mange grenser!

Niels Windfeld Lund kan inkassere en seier for 
ny master i Tromsø. (Foto: Erling Bergan)

I det nye masterstudiet i dokument-
forvaltning ved Universitetet i Tromsø 

får studentene en innføring i dokument-
forvaltning med tilknytning til 

forskjellige dokumentinstitusjoner. 
Professor Niels Windfeld Lund påpeker 

at de med dette vil ”uddanne ud fra 
den erkendelse som er fremstillet i 
boks 10.1, på side 113 i bibliotek-
meldingen om fellestrek på ABM-
feltet, bl.a. at alle arbejder med 

dokumentation.” 

Faktaboksen som Lund henviser til, 
er gjengitt til høyre her. 

St.meld.nr. 23 (2008–2009)
Bibliotek : 

Kunnskapsallmenning, møtestad 
og kulturarena i ei digital tid

(side 113)
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Tekst: Asbjørn Risan
         BIBSYS Kundesenter 

I Bibliotekaren nr. 3, 2009 skriver 
Knut Hverven, spesialbibliotekar 
ved Lovisenberg Diakonale høg-
skole at han er overrasket over 
at BIBSYS har utviklet et system i 
DOS-versjon og at man ikke skal 
”dvele i, og idealisere fortiden”.

To nye produkter
På BIBSYS Brukermøte som 

fant sted i Fredrikstad i mars pre-
senterte BIBSYS to nye produkter; 
Ask 2, som er en videreføring av 
det webbaserte søkegrensesnit-
tet mot Bibliotekbasen, og Embla 
som er en webbasert registre-
ringsmodul for nye dokumenter 
og eksemplarregistrering, med 
mulighet for kopikatalogisering 
fra eksterne kilder.

I tillegg til disse to nye produk-
tene tilbyr BIBSYS registrering av 
forskningsdokumentasjon på nett 
gjennom ForskDok, nettbasert 
institusjonelt arkiv i Brage og ad-
ministrasjon av lisenser og avtaler 
via nettet gjennom LISA.

De fleste lister og statistik-
ker fra BIBSYS Biblioteksystem 
kan også bestilles via nettleser. 
Gjennom nettleseren kan man 
få en oversikt over ulike jobber 
og utskrifter. BIBSYS Galleri og 
Emneportalen har også et web-
basert grensesnitt.

Ikke DOS
Det er riktig at BIBSYS Bibliotek-

system har vært kommandobasert 
og at det skiller seg fra nyere 
system som Bibliofil og Micromarc 
ved at det ikke har vært noe grafisk 
brukergrensesnitt. SNetTerm er 
imidlertid en windowsapplikasjon 
og ikke tilknyttet DOS på noen 
måte, og inntil november 2008 

Back to the Future

Dagens registreringsskjerm

Liten registreringsskjerm
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[ DEBATT ]

Back to the 80’s 
– innføringskurs i BIBSYS

Jeg har tidligere vedstått å ha 
jobbet som bibliotekar i 25 år, men 
jeg har aldri jobbet med Bibsys. 
Nå skal Lovisenberg diakonale 
høgskole gå over til Bibsys. I den 
forbindelse har vi vært på innfø-
ringskurs i systemet, vel å merke 
den delen som bare bibliotekarer 
får se. Katalogisering, innlån, utlån, 
akkvisisjon og slikt. Det var tilbake 
til DOS kommandoer. 

Det interessante blir da: Hvorfor 
har Bibsys fått lov til å holde på 
med et biblioteksystem i DOS-
versjon? Jeg forstår det slik at det 
er en interaksjon mellom bibliote-
karer som har vennet seg til dette 
og Bibsys ansatte som også synes 

det er greit med DOS. Men hvorfor 
har ikke ABM- utvikling , NOKUT, 
kvalitetssikringsorganer innen 
universiteter og høgskoler stoppet 
dette for lenge siden? Vi er i 2009, 
og innholdet i sangen ”Back to 
the 80’s” er jo at man skal komme 
seg til nåtiden, og ikke dvele i, og 
idealisere fortiden. 

Nå skal visst Bibsys kjøpe et 
bibliotekprogram for registrering 
i Windows. Dette er ikke bare på 
overtid, men det er virkelig pinlig 
for yrket. Men som vanlig er det 
vel ingen som har, eller påtar seg 
ansvar for denne situasjonen. 

Tekst:  Knut Hverven
           Spesialbibliotekar
           Lovisenberg diakonale høgskole
           og vara til forbundsstyret i BF

Tekst:  Marite Juul
         Skolebibliotekar 
         Presterød ungdomsskole

I årets januarutgave av Biblioteka-
ren tar Kjell Helge Moe ved Mesna 
videregående skole til orde for at 
utlån av lærebøker bør telles med i 
ABMs biblioteksstatistikk.  Han får 
svar fra Erlend Ra, seniorrådgiver i 
ABM-utvikling, hvis motargumenter 
går på at man ikke vil kunne sam-
menligne utlånstallene fra skoler 
med skolebokutlån med dem fra 
skoler uten skolebokutlån, og at det 
blir vanskelig å beregne omløps-
hastigheten.

Dette er ikke noe problem, om 
man bare oppretter en egen kate-
gori for skolebokutlån. Man skiller 
jo mellom faglitteratur og skjønnlit-
teratur, så hvorfor ikke en tredje 
kategori for skolebøker? Å låne ut 
skolebøker er en helt naturlig opp-
gave for skolebiblioteket etter min 
mening, og den bør gjenspeiles i 
statistikken. På Presterød ungdoms-

Skolebibliotekstatistikken
skole hadde vi i fjor et totalutlån på 
17321 bøker, skolebokutlånet var 
på 8419 bøker, altså 48,6 % av 
totalutlånet. Det er klart dette bør 
med i statistikken. Det ”vanlige” 
utlånet var på 8902, og dette tallet 
kan altså sammenlignes med alle 
andre skolebibliotek, også de uten 
skolebokutlån. Jeg har greid å regne 
ut omløpshastigheten også, det er 
snakk om svært enkel matematikk.

Det er trolig at flere og flere skoler 
vil benytte seg av skolebiblioteket 
og deres ferdigsydde datasystemer 
til utlån av skolebøker, så man kan 
like gjerne innføre denne kategorien 
først som sist. Det er jo ABM-utvik-
ling det heter, ikke sant? 

Skal utlån av lærebøker fra skolebiblio-
tekene i videregående skole telles med i 
utlånsstatistikken? Lag en egen kategori 
for slikt utlån, foreslår artikkelforfat-
teren. Her fra bibliotekar Lise Monsens 
lærebokutlån ved Florø videregående 
skole i 2001. (Foto: Erling Bergan)

Fo
to

: E
rli

ng
 B

er
ga

n

0903.indd   15 03.03.2009   13:02:38

har BIBSYS Biblioteksystem vært 
tilgjengelig via nettleser. Dette er 
fortsatt en mulighet.

Fornying av BIBSYS
Videre står det i artikkelen at 

”nå skal visst Bibsys kjøpe et 
bibliotekprogram for registre-
ring i Windows”.  Dette er en 
sannhet med modifikasjoner. 
Bakgrunnen for kommentaren 
er pågående arbeid med forny-
ing av BIBSYS biblioteksystem. 
BIBSYS styre oppret tet en 
arbeidsgruppe, sammensatt av 
representanter for institusjoner, 
biblioteker og studenter som 
bruker BIBSYS produkter.  

Denne gruppen skulle av-
klare og komme med innspill 
om ”fremtidige tjenester UH-
sektoren vil ha behov for fra 
bibliotekene i kommende år” 
og lage en liste over fremtidige 
overordnet behov”. (for hele 
mandatet se www.bibsys.no/
behovsanalyse). Som en natur-
lig konsekvens av behovsana-
lysen er det startet en prosess 
for å innhente informasjon om 
potensielle nye biblioteksys-
temer, og generelt situasjon i 
markedet når det gjelder slike 
system. 

Embla i juli
I mellomtiden inviteres alle til å 

ta i bruk Embla for nyregistrering 
av dokumenter. Embla blir satt i 
produksjon i juli 2009, og hvis 
bibliotekene ser behovet, og hvis 
BIBSYS får mulighet til å prioritere 
dette arbeidet fremover, vil regis-
treringsklienten bli stadig utviklet 
med ny funksjonalitet og støtte 
for flere dokumenttyper.  

BIBSYS svarer her på Knut Hvervens debatt-
innlegg i Bibliotekaren nr 3, der han kritiserer 
grensesnittet i BIBSYS for å være gammeldags. 

Dagens registreringsskjerm i BIBSYS er kommandostyrt, men 
ikke tilknyttet DOS på noen måte, skriver Asbjørn Risan.

Embla kommer i juli: Her er den lille registreringsskjermen for 
nyregistrering av dokumenter i BIBSYS.

Spesialbibliotekar Knut Hverven ved Lovisenberg diakonale høg-
skole var kritisk til BIBSYS i mars-nummeret av Bibliotekaren

Demo
 

http://emblademo.bibsys.no/registrering/reg/search.htm

Du kan selv sjekke Embla i demoversjon allerede nå. 

[ BIBSYS ]
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Kan jeg miste jobben på 
grunn av nedsatt hørsel?
SPØRSMÅL:

Jeg har nedsatt hørsel og har be-
gynt i ny jobb for to måneder siden.  
Arbeidsgiver har gitt beskjed om at 
de bruker for mye tid på å veilede 
meg på grunn av hørselen, og at det 
derfor er for dyrt å beholde meg i job-
ben. Jeg har fått beskjed om enten å 
ta videreutdanning eller selv finne en 
løsning slik at jeg raskere kan oppfatte 
beskjeder. 

SVAR:
Diskriminerings- og tilgjengelig-

hetsloven forbyr diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne. 
Arbeidsgivers plikt til individuell tilret-
telegging følger av lovens § 12 hvor 
det står:

”Arbeidsgiver skal foreta rimelig in-
dividuell tilrettelegging av arbeidsplass 

og arbeidsoppgaver for å sikre at en 
arbeidstaker eller arbeidssøker med 
nedsatt funksjonsevne kan få eller be-
holde arbeid, ha tilgang til opplæring 
og annen kompetanseutvikling samt 
utføre og ha mulighet til fremgang i 
arbeidet på lik linje med andre.”

Det er altså arbeidsgiver, og ikke 
arbeidstaker, som i utgangspunktet 
skal finne en løsning som fungerer. 
Det finnes ett unntak. Hvis det er alt 
for dyrt eller vanskelig å tilrettelegge. 
Denne bestemmelsen skal tolkes 
strengt og ditt tilfelle faller med stor 
sannsynlighet ikke inn under denne 
bestemmelsen. Det er også slik at 
det i mange tilfeller kan søkes om 
hjelpemidler fra NAV. Kostnadene 
ved slike hjelpemidler blir som oftest 
dekket av det offentlige. 

Arbeidsgiver kan derfor ikke uten 

videre hevde at det blir for dyrt å 
ha deg i bedriften. At de bruker noe 
mer tid på opplæringen av deg i 
forhold til hva de bruker på andre er 
en ”kostnad” som arbeidsgiveren i 
utgangspunktet må bære.

Du bør kontakte din fagforening for 
å få hjelp med denne saken. Dersom 
det ikke blir tilrettelagt for deg eller 
du tvinges til å slutte i arbeidet, kan 
du klage til ombudet.  

Med vennlig hilsen
Beate Gangås

Likestilling- og diskrimineringsombud

BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvaliteten på informasjonen som er lagt inn. Har vi 
korrekt medlemsinformasjon om deg? Har du skifta lønn, jobb, telefon, adresse, eller lignende?

Du går selv inn på BFs nettsider og finner ”Oppdatering av medlemsregisteret”.

Gjør det til en vane - med jevne mellomrom - å sjekke om vi har rett info om deg. 

Takk for hjelpen.

Har du spørsmål, ring BF-sekretariatet på 48 02 09 00.

Har du sjekket hva vi har på deg ?
Det er enkelt !
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Bibliotekutdanningen ved Høgskolen 
i Oslo (HiO) har vært involvert i et 
bibliotekutviklingsprosjekt i Nairobi, 
Kenya, siden 2004/2005, med pen-
gestøtte fra blant annet HiO, UNESCO 
og NBFs overskuddsfond.  Master-
studentene vi har sendt til prosjektet 
(totalt 7) har fått direkte støtte fra 
Bibliotekarforbundet og har bidratt 
med prosjektrapporter til Biblioteka-
ren. Gjennom dette samarbeidet har vi 
oppnådd at organisasjonen SIDAREC 
(Slums Information Development and 
Resource Centres) har fått kunnskap 
om drift av bibliotek, tilgang til Inter-
nett og midler til kjøp av bøker. 

Prosjektet har også hatt ringvirk-
ninger. At det fantes et operativt 
bibliotek i slumområdet Pumwani var 
en medvirkende årsak til at SIDAREC 
ble plukket ut i skarp konkurranse 
med mange andre prosjekter i den 
årlige konkurransen i regi av Ar-
chitecture for Humanities. Premien 
er finansiering og bygging av et 
ressurssenter i bydelen Mukuru kwa 
Njenga med fotballbaner, utescene, 
IKT-senter, radio og bibliotek: http://
www.openarchitecturenetwork.
org/projects/sidarec . I fjor mottok 
organisasjonen for øvrig også Star 
Foundations Education Award for 
arbeidet med barn: http://www.
starsfoundation.org.uk/recipients/
education-award/. Fremtiden så 

Etter bibliotekbrannen i Nairobi
derfor lys ut!

Kim Tallerås og Unni Knutsen 
besøkte biblioteket i Pumwani sist i 
desember i fjor og skrev i den for-
bindelse dette:

Deler av bygningen blir nå 
malt utvendig og innvendig. 
Radiostasjonen har overtatt 
det tidligere lydstudioet, og 
har fått PCer til research og 
arbeidsplasser i deler av første 
etasje. Barnavdelingen er blitt 
avskjermet og noe utvidet. I 
annen etasje var det tidligere 
kontoret innredet til datarom 
med Internett-tilkobling. Alt 
materialet var klassifisert og 
ordnet på hyllene .
…
Vårt hovedinntrykk er at bi-
blioteket drives godt og inno-
vativt. Dette fører til høy bruk 
og et mangfold av populære 
tjenester.

Det var med sjokk at vi mottok 
meldingen om at senteret i Pum-
wani med bibliotek, radiostasjonen 
og førskole var brent ned til grunnen 
28. januar 2009. Brannen skyldtes 
en feil i det elektriske anlegget. 
SIDARECs nestleder, George Ony-
ango skrev i den forbindelse:

Indeed we are at a loss. We 
cannot believe that the Center 
is burned down. We are try-
ing to come in to terms that 
indeed it was not a nightmare. 
Many students who were 
frequenting the library wept 
when they came the follo-
wing morning and found the 
library no more. It was a sad 
sight bearing in mind that it 
is [the] only one of its kind in 
the slums.....and taking into 
consideration the resources 
we have built over the years 
to attract such a diverse pool 
of student to come to the 
centre.

Vi vil gjerne bidra til at dette fat-
tige strøket igjen skal ha et bibliotek 
i sin midte. Vi har tatt kontakt med 
NBF for å høre om de gjenstående 
midlene fra Overskuddsfondet (ca 
40 000) kan omdisponeres og gå 
inn i gjenoppbyggingsarbeidet. Vi 
håper at mange bibliotekvenner 
kan åpne lommeboken og bidra til 
at barn og unge i Pumwani kan få 
tilgang til kunnskapsressurser også 
i framtiden.

Vi venter nå på tegninger og 
et detaljert kostnadsoverslag fra  
SIDAREC. Det foreløpige estimatet 
er på ca 20 000 USD. I mellomti-

den har vi opprettet en konto for  
donasjoner i Bien sparebank.

Kontonummer:  1720.22.67645

Vi håper på bidrag – alle mon-
ner drar!

Med vennlig hilsen 
Ragnar Audunson 

Sunniva Evjen 
Unni Knutsen 
Kim Tallerås

Før brannen: Biblioteket i Pumwami- 
slummen ble utviklet med bistand fra norske 
bibliotekarer. (Foto: George Onyango)

Etter brannen: Students who were frequen-
ting the library wept when they found the 
library no more. (Foto: George Onyango)

[ SOLIDARITET ]
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Tekst:   Anne-Lise Eng (til venstre)
 og Torunn Skofsrud Boger,  
 bibliotekarer ved 
 Høgskolen i Østfold

Bibliotekarene ved Høgskolen i Østfold 
begynner etter hvert å få god erfaring i 
å arrangere fagdager for ansatte (Dybvik 
2008), og den 12. februar i år var det 
plagiering som var temaet. Studiekva-
litetsutvalget1 ønsket en fagdag med 
dette temaet, og undertegnede meldte 
seg frivillig til å være med i en arbeids-
gruppe sammen med en representant fra 
studieseksjonen og to representanter fra 

Bibliotekarene tar grep ved Høgskolen i Østfold

Plagiering og fusk

undervisnings- og forskningspersonalet. 

Målet 
Det var fra første møte enighet i grup-

pen om at målet med fagdagen måtte 
være at den skulle resultere i noe konkret. 
Året før hadde høgskolen hatt besøk av 
Jude Carroll fra Oxford Brookes University, 
som hadde snakket til en liten menighet 
av tilhørere om plagiering og forebygging. 
Den gang ble dagen delt i to, først med 
foredrag, hvor 40 tilhørere deltok og der-
etter ble det arrangert workshop hvor 15 

Rapport fra fagdagen ”Plagiering og fusk: et problem ved HiØ? Erfaringer og forebyg-
ging - veien videre” for ansatte ved Høgskolen i Østfold, arrangert på Quality hotell, 
Sarpsborg torsdag 12.februar 2009

stk deltok. Det var stor entusiasme blant 
dem som hørte henne da. Vi ønsket henne 
derfor tilbake til fagdagen, men denne 
gangen satset vi på å gå bredere ut og 
satse på en mangedobling av antall delta-
kere, og la derfor ikke opp til workshops. 
Vi ”bestilte” et foredrag fra Carroll med 
vekt på praktiske framgangsmåter og kon-
krete verktøy de ansatte kunne begynne 
å benytte seg av umiddelbart. 

I tillegg diskuterte vi mulighetene for 
en paneldebatt siden vi hadde plukket 
opp signaler om at dette begynte å bli 
et tema mange mente mye om. Vi var 
imidlertid skeptiske til hva en paneldebatt 
eventuelt ville resultere i, så vi valgte å gå 
for en vri: vi kontaktet hver avdeling på 
høgskolen (helse- og sosialfag, ingeniør-
utdanningen, lærerutdanningen, it-fag og 
språk- og samfunnsfagavdelingen) og ba 
dem utnevne hver sin representant som 
skulle få 5 minutter hver til rådighet mot 
slutten av fagdagen til å legge fram syns-

1) Studiekvalitetsutvalget er et koordinerende 
og rådgivende organ i alle de prosesser som i 
Kvalitetssystemet er organisert under utdanning: 
studieplanutvikling, rekruttering, markedsføring, 
opptak, gjennomføring, evaluering og oppfølging. 
Utvalget utarbeider forslag til videreutvikling 
av høgskolens mål/strategier og tiltak innenfor 
områder relatert til læring, undervisning og 
studiekvalitet. Utvalget gir innspill til strategisk 
plan, handlingsplan og aktivitetsplan. (Hentet 
fra Studiekvalitetsutvalgets mandag publisert på 
HiØs intranett for ansatte)
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punkter og konkrete forslag til hvordan 
høgskolen burde jobbe videre med den 
tematikken vi skulle jobbe med gjennom 
hele fagdagen. 

Jude Carroll
Jude Carrolls foredrag bar tittelen 

”Tried-and-tested strategies for deter-
ring student plagiarism : Why rethinking 
assignments and teaching skills are 
sensible actions for teachers”. Hun 
begynte med å definere plagiering for 
oss, og pekte på at ikke all plagiering 
nødvendigvis er fusk. Gjennom hele 
foredraget kom hun tilbake til at kjerne-
punktet er å lære studentene en måte å 
studere på som gjør dem informasjons-
kompetente, i stand til å tenke kritisk og 
være kreative og bruke ny lærdom på 
riktig måte. 

Hun ga oss konkrete strategier for 
hvordan vi kan lære studentene dette, 
og hadde spesielt fokus på hvordan 
undervisningen kan legges opp slik at 
plagiering i utgangspunktet blir vanske-
ligere. Vi fikk blant annet utdelt forslag 
til eksamensoppgaver hvor studentene 
ikke kan bruke ”klipp-og-lim” metoden 
men må skrive sine egne formuleringer. 
Materialet vi fikk utdelt kan fås ved å 
kontakte undertegnede. 
Jude Carroll oppmuntret 
oss til å dele materia-
let med så mange som 
mulig, mens hun med 
et glimt i øyet passet på 
å minne oss om å refe-
rere kilden! Mer infor-
masjon om Jude Carroll 
og hennes arbeid med 
plagieringsspørsmål fines blant annet 
på hjemmesiden hennes ved Oxford 
Brookes University (Carroll 2008).

Norges forskningsråd-prosjekt 
og studentene

Undertegnede har siden 2007 sam-
arbeidet med to høgskolelektorer ved 
avdeling for helse- og sosialfag ved HiØ 
om et delprosjekt i et større prosjekt, 
finansiert fra Norges forskningsråd 
(NFR), om vurderingsformer etter Kva-
litetsreformen. Vårt prosjekt handler 
om studentenes forhold til fusk og pla-
giering, og høsten 2008 gjennomførte 
vi kvalitative intervjuer av 33 studenter 

ved 5 tilfeldig valgte høgskoler. Denne 
typen undersøkelse med fokus på dette 
temaet er aldri tidligere gjennomført i 
Norge, og vi har fått tilbakemeldinger 
om at mange venter i spenning på 
resultatene vi håper å ha ferdig analy-
sert og klare til å legge fram i løpet av 
2009/2010. 

Vi presenterte noen foreløpige funn 
og noen forslag til hvordan vi kan møte 
ønskene fra studentene på fagdagen, 
og overlot så ordet til to studenter 

som går på Industriell 
design-studiet hos oss. 
De fortsatte å snakke 
om plagiering sett fra 
studentenes synsvinkel. 
Det var veldig spen-
nende å høre på hva 
studentene mente om 
denne problematikken. 
Studentene var opptatt 

av at de ble fortalt om plagieringspro-
blematikken ved studiestart og at de 
fikk opplæring i dette. Disse studentene 
hadde brukt klipp og lim-metoden både 
på ungdomsskolen og på videregående 
skole og kunne ingenting om hva som 
kreves for å skrive akademisk.

Tekstgjenkjenningsystemer
I programmet stod det ført opp et 

innslag om presentasjon av ”verktøy 
for plagiatkontroll”, men en av tingene 
vi lærte av Jude Carroll denne dagen 
var å bruke den mer korrekte beteg-
nelsen ”tekstgjenkjenningssystemer”. 
Høgskolen i Østfold har Blackboard 

som læringsplattform, og integrert i 
dette har vi tekstgjenkjenningssystemet 
SafeAssign. Vi ønsket i utgangspunktet 
ikke å ha et for stort fokus på denne 
biten av arbeidet med plagiering. Vi var 
og er mer opptatt av hva og hvordan vi 
kan lære studentene hva de kan og skal 
gjøre for å forebygge plagiering, framfor 
å legge vekt på konsekvenser og straff. 
Men Jude Carroll var begeistret for inn-
slaget og mente at SafeAssign ville ha 
størst effekt dersom studentene med 
egne øyne kunne få se hva systemet 
kunne få ut av deres egne oppgaver. 

Konkrete forslag fra 
høgskolens avdelinger

Hver av høgskolens fem avdelinger 
hadde utpekt en representant som 
kom til orde mot slutten av dagen. 
De hadde fått streng beskjed om å 
komprimere alt de kunne ha lyst til å 
si ned til fem minutter, og dette viste 
seg å være en grei strategi. En av av-
delingene ga uttrykk for at de ønsker 
seg klare, lett-tilgjengelige nettsider 
på HiØs hjemmesider. Denne siden 
bør vise hva plagiering og fusk er og 
vise hvordan studentene kan unngå 
dette og hva straffen er for slik atferd 
med henvisning til skolens reglement. 
En annen pekte på at studentene må 
få god opplæring i hva plagiering er og 
hva de kan gjøre for å unngå å fuske, 
og mener det er viktig at lærerne har 
en felles front her. I tillegg må vi få på 
plass enhetlige prosedyrer for hvordan 
vi håndterer fusk raskt og effektivt. De 

Jude Carroll hadde spesielt fokus på hvordan undervisningen kan legges opp slik at plagiering i 
utgangspunktet blir vanskeligere. (Foto: (Bård Halvorsen)
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ba også om brukbare retningslinjer for 
hvordan åpne en fuskesak i stedet for 
å gi studentene F.

Veien videre
Alle forslagene fra avdelingene ble 

skrevet ned og presentert for Studie-
kvalitetsutvalget få dager etter fagda-
gen. Prorektor ved høgskolen, Hans 
Blom – som også sitter som leder 
av utvalget, holdt et engasjert avslut-
ningsinnlegg av fagdagen, der han la 
vekt på at Høgskolen i Østfold nå har 
muligheten til å spille en foregangsrolle 
innenfor dette temaet. Mange har be-
gynt å se på problemstillinger og tenke 
tanker rundt dette, mens få har kommet 
særlig langt med systematisk jobbing 
mot plagiering. Jude Carroll slo fast at 
dette uansett vil ta tid, og at hun gjerne 
kommer tilbake for å veilede underveis 

Kampen mot plagiat foregår innen forskning 
og utdanning i hele verden

i prosessen – som gjerne kan ta opp 
til fem år. Biblioteket har med denne 
fagdagen vært med å sette temaet på 
dagsorden. Vi fikk positive tilbakemel-
dinger på fagdagen og det virket som 
alle var fornøyd med både temaet og 
innhold.

På bakgrunn av fagdagen så har 
studiekvalitetsutvalget hatt et møte 
hvor en av sakene var å nedsette en ar-
beidsgruppe hvor mandatet er (Linde, 
Beth 2009): 

utarbeide forslag til en institusjons- y
policy vedrørende plagiering og 
fusk
utarbeide forslag til kriterier for hva  y
som er plagiering og fusk
utarbeide forslag til differensierte  y
reaksjonsmåter overfor studenter 
vedrørende plagiering og fusk
foreslå rutiner for behandling av  y saker vedrørende mistanke om pla-

giering og fusk
Det foreslås at arbeidsgruppen skal 

være representert av tre undervisnings- 
og forskningsansatte, to studenter, en 
fra studieseksjonen og en fra biblioteket. 
Forslaget skal være ferdig til før som-
merferien.

Biblioteket har jobbet lenge for dette 
og her er et eksempel som viser at 
det nytter å kjempe for en sak. Men 
biblioteket kan ikke alene ha ansvaret 
for en slik stor problematikk. Det er 
viktig at ledelsen blir involvert og tar 
tak i dette.

Referanser: 
Carroll, Jude (2008). 
My research interest… 
www.brookes.ac.uk/services/
ocsd/5_research/jude.html 
(Lesedato: 20.02.2009)

Dybvik, Hanne og 
Kjell Erik Johnsen (2008). 
Økt studiekvalitet med 
informasjonskompetanse. 
I: Bibliotekforum. Nr 8, s. 14-15

Linde, Beth (2009) 
Mandat for arbeidsgruppe 
plagiering og fusk. 
Intranettet. Høgskolen i Østfold

Under fagdagen ved Høgskolen i Østfold skulle ”verktøy for plagiatkontroll” presenteres, men Jude 
Carroll mente ”tekstgjenkjenningssystemer” var en mer korrekt betegnelse. Høgskolen i Østfold har 
Blackboard som læringsplattform, og integrert i dette har de tekstgjenkjenningssystemet SafeAssign. 
Carroll hevdet at SafeAssign ville ha størst effekt dersom studentene fikk se hva systemet kunne få ut 
av deres egne oppgaver. Her et skjermbilde fra SafeAssign.
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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.

Global landsby
Mobilbruken i verden har passert en ny milepæl. 
Mer enn 50 % av verdens befolkning bruker mo-
biltelefon. Og 25 % har tilgang til internett.

Over fire milliarder mennesker hadde ved forrige årsskifte mobi-
labonnement, mens tallet i 2002 bare lå på én milliard, melder NTB. 
Og mens bare 2 prosent av alle afrikanere var betalende mobilbru-
kere ved årtusenskiftet, er andelen nå oppe i 28 prosent. 

Så er spørsmålet om den ”digitale kløft” mellom den fattige og 
den rike verden forsterkes eller ikke. Oversikten fra FNs organisa-

sjon for telekommunikasjoner ITU viser 
blant annet at nesten to tredeler av 
mobiltelefonene som er i bruk, befinner 
seg i utviklingsland. Eksemplevis er 
det i Gambia registrert over 800.000 
mobilabonnementer, men bare rundt 
50.000 abonnenter på fasttelefon. 
Gambias totale befolkning er på 1,7 
millioner. Dermed er dette landet et 
eksempel på at mange i utviklingsland 
går rett på mobiltelefoni, uten omveien 
om fasttelefon. 

25 år i Gøteborg
Bokmässan i Gøteborg kan i år markere at det 
er 25 år siden starten. Det gjør de med å sette 
Spania og spanskspråklig litteratur i fokus. 

Isabel Allende, Latin-Amerikas mest kjente kvinnelige forfatter 
kommer til årets Bokmässa, 24 -27 september. 

Med debutromanen Åndenes hus fra 1982, ble Isabel ALlende 
umiddelbart et verdensnavn, og har etter det skrevet et titalls roma-
ner, samt noen barne- og ungdomsbøker. Hennes bøker er solgt i mer 
enn 50 millioner eksemplarer og er oversatt til 30 språk. Allende, som 
er født i 1942, måtte flykte fra sitt hjemland Chile etter militærkuppet 
11. september 1973. Hun er i dag bosatt i California.  

På Bokmässan skal Isabel Allende snakke om sitt forfatterskap 
og om sin siste bok ”Summen av dagene”, der hun henvender seg 
i brevs form til sin døde datter Paula. 

Fra fjorårets messeåpning i Gøteborg. I år er de 25 år. (Foto: Claes Jansson)



Bibliotekaren 5/200930   

Karis kalender

Faktorenes orden
Spenningen er utløst; meldingen er 

kommet – eller rettere sagt: meldingene.  
For ikke bare har vi fått en stortings-
melding om bibliotek; samtidig som 
han presenterte en lenge etterlengtet 
Bibliotek melding, la Giske også frem 
meldingen om ”digital bevaring og for-
midling av kulturarv”. 

Tvillingmeldinger, kalte han dem, og 
nest etter Språkmeldingen, så er det 
de viktigste meldingene han har lagt 
fram i denne regjeringsperioden, intet 
mindre – så da skulle vi vel være godt 
skodd med en nasjonal bibliotekpolitikk 
på vår vei inn i det digitale kunnskaps-
samfunnet?

Et spennende øyeblikk
Som bibliotekarer flest (?) tok jeg for 

meg Bibliotekmeldingen først, spent på 
å lese ut av den hvilke visjoner Giske har 
for ”de nye bibliotekene”. 

Hvilke bibliotekpolitiske visjoner har 
han; hvilke ”nisjer” skal bibliotekene 
erobre i det digitale informasjons-
samfunnet, hvordan skal de hevde seg 
blant et økende antall kommersielle 
kunnskapsaktører, inngå i samspill med 
en rekke nye medier, være en aktuell 
arena for debatt og erkjennelse i et 
multikulturelt samfunn – og ikke minst 
fremstå som en relevant aktør overfor 
nye generasjoner som vokser opp med 
et helt nytt og annerledes forhold til 
teknologi, kommunikasjon og informa-
sjonstilgang? 

Hvilken egenart skal bibliotekene 
dyrke i dette bildet? Hvilken ”merverdi” 
skal de bidra med til samfunnet? Hva 
er et bibliotek i den globale, digitale 
tidsalder?

”Hva brast så høyt?”
Da jeg hadde lest ferdig var jeg både 

forvirret og forbannet. 
Jeg var forbannet fordi det ikke er 

noe nytt her – Bibliotekmeldingen er 
nok en generell, ordrik oppsummering 
av dagens fragmenterte bibliotekfelt, 
med spredte aktiviteter og prosjekter 
og velkjente utfordringer. Det finnes 
selvfølgelig enkelte positive trekk, som 
nasjonalt leseår og ditto leseløft, men 
det store bildet er, i hvert fall for denne 
leser, usigelig skuffende.

Men jeg var også forvirret – jeg fant 
ikke noen retning for politikken. Dette 
stemmer dårlig med det bildet jeg har av 
Giske fra hans andre stortingsmeldinger, 
som en handlekraftig og tydelig politi-
ker med en klar vilje. Man trenger ikke 
gå lenger enn til meldingene om film 
og kringkasting for å se en helt annen 
strategisk-politisk tenkning. 

Og jeg tenkte: hvor vil han egentlig 
med dette? Men så leste jeg Digitalise-
ringsmeldingen. 

Faktorenes orden
Det finnes de som mener at jeg leser 

fagpolitiske dokumenter slik Fanden 
leser Bibelen, og jeg ser ikke bort fra at 
de kanskje har litt rett. Samtidig tenker 
jeg at noen må gjøre det også, spesielt 
i et felt som vårt, hvor konsensus og 
harmoni er de største honnørordene, 
og hvor spissformulert kritikk ofte for-
veksles med oppvigleri. 

Men da tanken først hadde slått 
meg, så var det vanskelig å ikke se 
mønsteret. 

For da jeg tok frem Bibliotekmeldin-
gen igjen og leste den i lys av Digi-
taliseringsmeldingen, så slo det meg 
at det er et hovedgrep her, under all 
praten om forvaltning og logistikk, om 
stimulering til samarbeid og tanker om 
det fysiske bibliotekrommet som sosial 
møteplass. 

Så vidt jeg kan se, så består Tvil-
lingmeldingenes hovedgrep i at de 
befester Nasjonalbibliotekets (NB) 

lederrolle innenfor bibliotekfeltet, på 
bekostning av ABM-utvikling. Det er en 
dårlig bevart hemmelighet at de to in-
stitusjonene har vært på kollisjonskurs. 
Det er heller ingen hemmelighet at det 
er NB som har hatt ministerens øre, og 
at det er dit ”friske bibliotekmidler” er 
blitt kanalisert.

At NB er vårens ”vinner”, kommer 
tydeligst til uttrykk i Digitaliserings-
meldingen, hvor hele 23 av 28 sider i 
kapittel 5 om Bibliotek, beskriver NBs di-
gitaliseringsbestrebelser og – strategier. 
Det er ikke mye interessant som foregår 
i de andre bibliotekene på det digitale 
feltet, hvis man skal tro Giske.

Et samlet bibliotekfelt?
Jeg har lenge etterlyst mer synlig – 

og tydelig – ledelse i bibliotekfeltet, og 
det kan godt være at NB i en tydeligere 
”lederrolle” kan være bra. Det kan i hvert 
fall være nyttig for logistikken – men hva 
med politikken?

Fagbibliotekene klarer seg selv – de 
er forankret i egen institusjon og får sine 
roller og mål definert der. 

Jeg er mer bekymret for folkebiblio-
tekene, for hvem skal bistå dem i deres 
hverdag? Hvordan skal de få hjelp til 
å definere sine roller og mål – ut over 
det som er lokalt forankret i den enkelte 
kommune? Frivillig samarbeid er vel og 
bra, men det blir ikke nasjonal bibliotek-
politikk av slikt.

«På bibliotekene skal kunnskaps-
nasjonen Norge kjennes«, sier Giske. 
Jeg lurer på hva han egentlig mener 
med det.

Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
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Aulestad rehabiliteres 
for 25 millioner 
til Bjørnson-markeringa 
I 2010 er det 100 år siden forfatteren Bjørnstjerne 
Bjørnson døde. Kultur- og kirkedepartementet stil-
ler nå 25 millioner kroner til disposisjon i 2009 
og 2010 slik at alle bygninger på Aulestad kan bli 
rehabilitert til markeringsåret. 

Bjørnstjerne Bjørnson kjøpte gården Aulestad 
i Gausdal i 1874. Etter Karoline Bjørnsons død i 
1934 ble bygningene overtatt av staten og åpnet 
som museum året etter. Maihaugen forestår for-
valtning og drift av anlegget. 

Maihaugen la i fjor høst fram dokumentasjon 
for et omfattende rehabiliterings- og vedlikeholds-
behov på Aulestad. På grunnlag av allerede gitte 
bevilgninger er man i gang med presserende 
utbedringsarbeider i våningshuset og Folkestua. 
De 25 millioner kronene muliggjør full rehabilite-
ring av alle bygningene, inkludert den store låven. 
Midlene som blir stilt til disposisjon kommer dels 
fra tiltakspakken for sysselsetting (11,5 mill. kro-
ner) og dels fra spillemidlene til kulturbygg (13,5 
mill. kroner). 

Siktemålet er at Aulestad i 2010 skal fram-
stå som en innbydende arena for formidling av 
Bjørnstjerne Bjørnsons forfatterskap og brede 
samfunnsengasjement. 

Maihaugen er allerede i gang med å planlegge 
innhold og aktivitet i de nye arealene som vil bli 
tilrettelagt for formidling. Både Gausdal kom-
mune, Oppland fylkeskommune og flere andre 
regionale instanser medvirker i arbeidet med å 
gjøre Aulestad til et attraktivt reisemål for et stort 
publikum. 

Den årlige litteraturfestivalen på Lillehammer vil i 
2010 ha Bjørnson som hovedtema, og Aulestad vil 
i denne sammenhengen bli en sentral arena.  

Aulestad gård hvor Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson bodde. 
Hovedbygningen er fredet. (Foto: Axel Lindahl, 1890-årene) 
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Tekst:  Erling Bergan

For de bibliotekhistorisk kyndige, vil det 
riktignok være kjent at biskop Peder Han-
sen allerede i 1798 opprettet ”Selskaber 
til Oplysnings og gode Sæders Udbre-
delse”, med formål å å øke leselysten 
og tilfredsstille lesetrangen hos menig-
mann. Dette er beskrevet i Lis Bybergs 
rapport ”Biskopen, bøndene og bøkene 
: leseselskapene i Kristiansands stift 
1798-1804”. 

Trang fødsel
Men det skulle gå over hundre år før 

byens folkebibliotek så dagens lys. I 1890 
besluttet Kristiansands representantskap 
å  nedsette en komité for å planlegge 
opprettelse av et bibliotek, i anledning  
250 års-dagen for  byens grunnleggelse 
året etter. Men arbeidet strandet da byg-
ningen som biblioteket skulle inn i brant 
ned. Først i 1908 fikk byen sitt første 
bibliotekstyre. 

Og 27. september 1909 kunne Kristi-
ansands Folkebibliotek åpne for innbudte 
gjester i leide lokaler i Tollbodgaten 21. 
Den første bibliotekaren, Helga Usterud, 
rådde over et lite utlånsrom, en liten 
lesesal og et bitte lite kontor. Fra klokka 
12 dagen etter var biblioteket åpent for 
publikum. De fikk da 151 besøkende og 
utstedte 108 lånekort. 

...bekvemt sted for enhver...
Fædrelandsvennen skrev: ”Fra klokken 

12 i dag er biblioteket åpent for publikum. 
I lesesalen hvor der ved to langborde er 
sitteplass for 16 personer vil man finne et 
både hyggelig og bekvemt sted for enhver 
som skal søke en eller annen opplysning. 
Man tør nære håp at der ved Folkebiblio-
tek er tilført vår by en kulturfaktor som 
byen vil få varig gavn og glede av.”

Allerede i 1915 ble det reist et eget bygg 

Kristiansand folkebibliotek 
- snart hundre år
I september fyller folkebiblioteket i Kristiansand 100 år. 
De har en spennende historie å se tilbake på. 

til folkebiblioteket i Kristiansand. Også 
denne gangen var det 151 besøkende 
innom lokalene på åpningsdagen…  

I 1938 ble Kristiansands folkebibliotek 
også centralbibliotek for Aust- og Vest-
Agder. 

Beslag og fengsling
Krigen satte sitt preg på Kristiansand 

folkebibliotek. 15. april 1940 beslaglegger 
Gestapo de første bøkene på biblioteket. 
Det skulle bli rundt 1200 beslaglagte bind 
de neste fem åra. I 1944 ble bibliotekets 
sju kvinnelige ansatte arrestert og tatt 
inn til forhør. Fem ble satt fri etter noen 
uker. Men biblioteksjef Reidunn Johnsen 
og  bibliotekar Margot Johanne Jacobsen 
ble sendt til Grini. Og Margot Jacobsen 
ble sendt videre til  konsentrasjonsleiren 
Stutthof i Polen. De ble ikke frigitt før 8. 
mai 1945. 

Dagens bygg
I 1970 nedsettes plankomite for nytt 

bibliotekbygg i Kristiansand. I 1972 ble 
arkitektkonkurransen utlyst. I 1977 var 
det byggestart. Og 24. september 1979 
åpnes det nye biblioteket, som har de 
samme lokalene i dag.

Fra Media til Aleph
Dataalderen kom til Kristiansand folkebi-

bliotek i 1993, da utlånssystemet Media ble 

innført. Seks år seinere ble dette skiftet ut 
med Aleph. I 1997 fikk brukerne tilgang til in-
ternett på biblioteket.  I 2001 tok biblioteket 
i bruk selvbetjeningsautomater for utlån.  

De siste årene har biblioteket åpnet ny 
filial, kinotek, eget rom for lokalhistorisk 
samling, og lese- og skriveverksted for 
blinde, synshemmede og dyslektikere. Og 
til høsten flytter Vågsbygd bydelsbibliotek 
inn i nye lokaler.

Utfordringer
Den ferske årsrapporten fra kulturetaten i 

Kristiansand viser at biblioteket hadde flere 
utfordringer i fjor. Kristiansand Eiendom 
utarbeidet en tilstandsrapport for biblioteket 
og den viste at biblioteket trengte totalt 34 
millioner kroner til vedlikehold. De største 
manglene er vannlekkasjer i taket, samt 
installering av nytt ventilasjonsanlegg. 

I tillegg var ungdomsavdelingen ved 
hovedbiblioteket plaget av vold og ildspå-
settelse vinteren 2008. Etter flere alvorlige 
episoder holdt biblioteket en av inngangs-
dørene stengt og hadde dørvakt stående en 
måned i den andre døra etter råd fra politiet. 
Internettmaskiner og sittegrupper ble også 
en periode fjernet fra avdelingen på grunn 
av problemene.

Det er avsatt penger i 2009 og 2010 til en 
miljøarbeider ved biblioteket som skal fange 
opp ungdommene og unngå tilsvarende 
problemer i fremtiden.

Bystyremedlemmene sier sitt
Kristiansand folkebibliotek har et dyktig 

og aktivt personale. Allerede nå har de-
sparket vi i gang 100-års jubileet, ved å be 
bystyremedlemmer si litt om litteratur og 
hva de synes om biblioteket. Svarene står 
på bibliotekets nettsider (www.kristiansand.
folkebibl.no). 

Biblioteket har en rik og spennende his-
torie å bygge på. Vi ønsker lykke til med 
jubileumsforberedelsene!  Fra Kristiansand 1912. (Foto:  Anders Beer Wilse)

[ BIBLIOTEKHISTORIE ]
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Trenger du en ny medarbeider? 
Er du på bibliotekarjakt? 

Bruk Bibliotekaren til å komme i 
kontakt med aktuelle søkere! 

Vi utkommer hyppig, 
du treffer bibliotekarer og 
bibliotekarstudenter 
i hele landet 
på en effektiv måte.

Og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! 
Kvart side koster 600. 
En halv side kr 1400. 
En hel side kr 2600. 
Alle priser pluss mva. 

Ta kontakt:
Redaktør Erling Bergan
91 31 80 01
erling.bergan@bibforb.no
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FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune, 
Regionalavdelingen. 

Fullstendig utlysingstekst av stillingen på www.finn.no, finnkode: 16174631. 

Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende 
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenes tlf. 38 07 47 38.

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

Postadresse :  2975 Vang i Valdres 
Foretaks nr.  :  961 382 246

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

www.vang.no
post@vang.kommune.no

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.  
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,  
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri. 

I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal: 
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar  

og stimulere leselysten til barn og ungdom 
• organisere  arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune  
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som: 
• har godkjent bibliotekarutdanning 
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med 
• er løysings- og utviklingsorientert 
• har interesse for kulturarbeid 

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang! 

Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå: 
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf 

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:  
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef  
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller  biblioteksjef  Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66. 

I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,  
kontakt oss for meir informasjon. 

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider: 
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres  
innan 01.03.09.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt? 
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere! 
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv 
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva. 
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller 
erling.bergan@bibforb.no. 
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Biblioteksjef
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for 
fast tilsetjing.

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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Fylkesbiblioteksjef
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.  

For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek-
sjef Anja Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg 
Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41. 

Søknadsfrist 15. september. 

Ledig vikariat 
ved Nesodden bibliotek
Nesodden kommune, med sine ca 17.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som 
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er 
vakker og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker 
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og 
et godt skole- og barnehagetilbud. I Nesodden kommune skal det være godt å bo i alle 
livets faser.

Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-, 
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på fjellet. Vi 
leverer avanserte tjenester, med krav til høy kvalitet i alle ledd. Derfor trenger vi deg med 
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.

Fra 1. september 2008 er det ledig ett 1- årig vikariat i 50% stilling som bibliotekar ved 
Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert 
på Skolefall. Det er imidlertid vedtatt at biblioteket i løpet av de nærmeste årene skal flytte 
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne 
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en frem-
tidsrettet biblioteksdrift, og søker etter en kreativ og engasjert deltager i vårt team. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kom-
pensere for utdanningskravet. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på 
tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no

Søknad med CV og bekreftede kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,  
1450 Nesoddtangen innen 3. september 2008. For elektronisk søknad, gå inn på  
www.nesodden.kommune.no

Stillingsannonser i Bibliotekaren

 Bibliotekaren 9/2008 | 29  

BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

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

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

Søknadsfrist  19. september 2008

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

Senior + jobb =

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

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

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

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

Myndighetene, partene i arbeidslivet og Senter for seniorpolitikk står bak vinnvinn-kampanjen:
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

Det totale sykefraværet var i 2. kvartal på 
6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sam-
menlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefravæ-
ret øker mest blant kvinner. Økningen er på 
6,0 prosent mot 3,5 prosent for menn.

- Økningen i sykefraværet må sees i sammenheng med at vi 
i 2007 hadde en rekordstor vekst i sysselsettingen og at ar-
beidsledigheten nå er meget lav. Stadig flere mennesker deltar i 
arbeidslivet og mangelen på arbeidskraft er fortsatt stor. Dette er 
faktorer som vanligvis trekker sykefraværet opp, sier arbeids- og 
velferdsdirektør Tor Saglie.

Det er det legemeldte sykefraværet som øker, mens egenmeldt 
sykefravær har holdt seg uendret på 0,8 prosent. 

Tiltak for å redusere fraværet
Det er satt i gang flere tiltak for å redusere sykefraværet. I fjor 

ble det gjort lovendringer som skal sikre tettere oppfølging av 
sykmeldte, og både NAV og spesialisthelsetjenesten har spesielle 
tilbud for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. Ny sykemeldings-
blankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege, 
arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden, 
og introduserer samtidig avventende sykmelding. 

Sykefraværet opp nesten 5 prosent
- Vi tror at disse tiltakene vil bidra til å redusere sykefraværet. 

Det er ofte mulig å være i arbeid på tross av sykdom, hvis arbeidet 
blir tilrettelagt. For å få ned sykefraværet er det viktig at alle invol-
verte parter kjenner sitt ansvar og samarbeider, sier Saglie.

Kjønn, alder, diagnose, sektor
Forskjellen i sykefraværet mellom menn og kvinner øker. NAV 

har aldri tidligere registrert en så stor forskjell i sykefravær mel-
lom kvinner og menn som nå. Kvinner har nå et sykefravær på 
7,8 prosent, mens menn har et fravær på 4,5 prosent.

Sykefraværet øker i alle aldersgrupper unntatt blant de aller 
eldste. Sykefraværet økte mest blant de under 30 år.

Sykdommer i muskel- og skjelett er den vanligste årsaken til 
at folk blir sykmeldt. Mer enn en av tre sykmeldte har denne 
diagnosen. Antall tapte dagsverk på grunn av lettere psykiske 
lidelser økte med 7,8 prosent.  

Sykefraværet er høyest innen helse- og sosialtjenester, og 
det er økende. I løpet av det siste året har sykefraværet i denne 
næringen økt med 6,2 prosent, og i 2. kvartal var sykefraværet 
på 8,6 prosent. Hver femte arbeidstaker jobber innen helse 
og sosial, som dermed er den næringen med flest sysselsatte. 
Øvrige næringer med høyt sykefravær er hotell- og restaurant-
virksomhet med 6,8 prosent og transport og kommunikasjon 
med 6,2 prosent. Sykefraværet har økt i alle næringer i løpet 
av det siste året. 

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.

Universitetet i Agder er Norges nyeste
universitet med virksomhet i Kristiansand,
Grimstad og Arendal. Den faglige virksomheten
er organisert i 5 fakulteter. Universitetet i Agder
har over 8500 studenter og 940 ansatte.

UNIVERSITETET I AGDER
GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
TELEFON 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.no

[ ARBEIDSLIV ]
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Fylkesbiblioteksjef
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.  

For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek-
sjef Anja Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg 
Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41. 

Søknadsfrist 15. september. 

Ledig vikariat 
ved Nesodden bibliotek
Nesodden kommune, med sine ca 17.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som 
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er 
vakker og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker 
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og 
et godt skole- og barnehagetilbud. I Nesodden kommune skal det være godt å bo i alle 
livets faser.

Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-, 
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på fjellet. Vi 
leverer avanserte tjenester, med krav til høy kvalitet i alle ledd. Derfor trenger vi deg med 
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.

Fra 1. september 2008 er det ledig ett 1- årig vikariat i 50% stilling som bibliotekar ved 
Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert 
på Skolefall. Det er imidlertid vedtatt at biblioteket i løpet av de nærmeste årene skal flytte 
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne 
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en frem-
tidsrettet biblioteksdrift, og søker etter en kreativ og engasjert deltager i vårt team. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kom-
pensere for utdanningskravet. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på 
tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no

Søknad med CV og bekreftede kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,  
1450 Nesoddtangen innen 3. september 2008. For elektronisk søknad, gå inn på  
www.nesodden.kommune.no
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FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune, 
Regionalavdelingen. 

Fullstendig utlysingstekst av stillingen på www.finn.no, finnkode: 16174631. 

Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende 
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenes tlf. 38 07 47 38.

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

Postadresse :  2975 Vang i Valdres 
Foretaks nr.  :  961 382 246

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

www.vang.no
post@vang.kommune.no

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.  
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,  
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri. 

I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal: 
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar  

og stimulere leselysten til barn og ungdom 
• organisere  arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune  
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som: 
• har godkjent bibliotekarutdanning 
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med 
• er løysings- og utviklingsorientert 
• har interesse for kulturarbeid 

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang! 

Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå: 
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf 

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:  
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef  
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller  biblioteksjef  Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66. 

I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,  
kontakt oss for meir informasjon. 

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider: 
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres  
innan 01.03.09.

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

2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som 
bibliotekar, med arbeidssted Kampus Kristiansand. 

Universitetsbiblioteket i Agder er lokalisert på universitetets studi-
esteder i Arendal, Grimstad og Kristiansand, med til sammen 25 
årsverk. For informasjon om Universitetet i Agder og universitets-
biblioteket: www.uia.no

Stillingen er knyttet til virksomhetsområdet Fag og formidling, 
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet 
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med hovedvekt på samlings-
utvikling, publikumsarbeid og veiledning/undervisning av studenter 
og ansatte

For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 
eller tilsvarende utdanning.
Relevant erfaring og gode IKT- og språkkunnskaper vil bli vektlagt. 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet 
og serviceinnstilt medarbeider som vil trives med undervisnings- og 
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universi-
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mang-
foldet i befolkning. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en 
balansert alders- kjønnssammensetning og rekruttere personer med 
innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres 
til å søke stillingen. 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for tekniske og administrative stillinger ved 
Universitetet i Agder. Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for tekniske/
administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, 
stillingskode 1515, ltr. 43-50. For spesielt godt kvalifiserte søkere 
kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbiblio- 
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no  
eller biblioteksdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10/ 
918 73 533, e-post: else.m.bredland@uia.no
  
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger 
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send 
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger 
om utdanning og praksis sendes Universitetet i Agder, Personal- og  
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,  
innen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08.

Vi søker to personer 
med kompetanse  
innen bibliotekfag, 
nettredaksjon og IT.
Lyst til å 

Fullstendig utlysingstekst finnes på www.jobbnorge.no og på   
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.    
Søknad skal kun sendes elektronisk     
via www.jobbnorge.no.     
Søknadsfrist: 20.08.2008.

BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og  
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i 
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forsknings- 
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og Nasjonal-  
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid   
med bibliotekene.

BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt   
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert   
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte. 

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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Biblioteksjef
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for 
fast tilsetjing.

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som 
bibliotekar, med arbeidssted Kampus Kristiansand. 

Universitetsbiblioteket i Agder er lokalisert på universitetets studi-
esteder i Arendal, Grimstad og Kristiansand, med til sammen 25 
årsverk. For informasjon om Universitetet i Agder og universitets-
biblioteket: www.uia.no

Stillingen er knyttet til virksomhetsområdet Fag og formidling, 
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet 
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med hovedvekt på samlings-
utvikling, publikumsarbeid og veiledning/undervisning av studenter 
og ansatte

For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 
eller tilsvarende utdanning.
Relevant erfaring og gode IKT- og språkkunnskaper vil bli vektlagt. 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet 
og serviceinnstilt medarbeider som vil trives med undervisnings- og 
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universi-
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mang-
foldet i befolkning. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en 
balansert alders- kjønnssammensetning og rekruttere personer med 
innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres 
til å søke stillingen. 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for tekniske og administrative stillinger ved 
Universitetet i Agder. Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for tekniske/
administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, 
stillingskode 1515, ltr. 43-50. For spesielt godt kvalifiserte søkere 
kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbiblio- 
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no  
eller biblioteksdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10/ 
918 73 533, e-post: else.m.bredland@uia.no
  
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger 
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send 
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger 
om utdanning og praksis sendes Universitetet i Agder, Personal- og  
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,  
innen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08.

Vi søker to personer 
med kompetanse  
innen bibliotekfag, 
nettredaksjon og IT.
Lyst til å 

Fullstendig utlysingstekst finnes på www.jobbnorge.no og på   
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.    
Søknad skal kun sendes elektronisk     
via www.jobbnorge.no.     
Søknadsfrist: 20.08.2008.

BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og  
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i 
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forsknings- 
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og Nasjonal-  
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid   
med bibliotekene.

BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt   
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert   
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte. 

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

Rjukan bibliotek søker bibliotekar med ansvar for Barne- 
og ungdomsavdelinga. Biblioteket ligger høyt når det 
gjelder utlån, innhold og kvalitet og har en sterk stilling 
i lokalmiljøet.

Biblioteket har ikke hatt egen barnebibliotekar siden 
stillinga ble inndratt i 2004, og nå gjør vi en 100% stil-
ling på voksenavdelinga, som ble ledig fra 1. aug., om til 
barnebibliotekarstilling.

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

Tinn kommune har 6100 innbyggere  
og l igger øverst i Telemark ved  
Hardangervidda med tettstedet Rjukan 
som kommunesenter. Kommunen har 
et godt næringsliv og utdannings- 
tilbud bl.a. med videregående skole,  
og aktiviteten innenfor kultur-, idretts- og 
friluftsliv er mangfoldig.

FAUSKE KOMMUNE
Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten med nær 10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil 
fra Bodø og er sentralt plassert ved jernbane og E6. Kommunen har et godt utbygd skole-, service- og fritidstilbud. 
Viktigste næringsveier er offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har spennende, vakker og variert natur med 
rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.

Bibliotekar
Fauske bibliotek har fra 01.01.2009 ledig fast stilling i 100% som bibliotekar.

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

Søkere må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode datakunnskaper.

Arbeidstiden medfører 1-2 ettermiddagsvakter pr. uke og lørdagsvakt 1-2 g. i måneden.

Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 75 60 07 47/480 08 174.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid. 
Kommunen har gunstig pensjonsordning i KLP. Lønn i h.h.t. gjeldende lover og avtaleverk. 

Fauske kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger: 

www.fauske.kommune.no

Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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Søknadsfrist:  1.desember 2008
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Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og har ca. 7500 
innbyggere, hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunn-
dalsøra.  Hydro Aluminium er den største arbeidsplassen i 
kommunen.  Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-, 
kultur- og fritidstilbud. 
For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside.

Kulturtjenesten 
Sunndal folkebibliotek

BIBLIOTEKAR
Frå 01.09.2008 er det ledig 100% fast stilling som bibliotekar 
i  Sunndal kommune. Stillinga er delt 50/50 mellom grunn-
skoletjenesten i Sunndal og Sunndal folkebibliotek. Sunndal 
folkebibliotek består av hovedbibliotek og 3 filialer, og det er 
9 grunnskoler i kommunen.

Stillinga er tillagt ansvaret for koordi¬nering av biblioteka i 
grunnskolane i kommunen, og skal ivareta samarbeidet mel-
lom folkebiblioteket og grunnskole-tjenesten. Formidling til 
barn og unge er en viktig del av arbeidet, samt ansvar for 
skolens del av felles katalog.  

Stillinga vil også være sentral i bibliotekets IKT-arbeid: vi 
ønsker søkere som gjerne tar i bruk den nye teknologien i 
formidlingsarbeidet, har kjennskap til biblioteksystemet Mi-
kromarc, og  drifte heimeside for Sunndal folkebibliotek.

Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef Ingeborg Sæther,  tlf. 
71 69 90 00 / mobil 473 02 734.

Fullstendig utlysingstekst finnes på Sunndal kommunes 
heimesider:  www.sunndal.kommune.no, under ledige stil-
linger. Her finner du også søknadsskjema. Dersom du ikke 
kan søke elektronisk, må standard søknadsskjema brukes 
– henvend deg til servicekontoret i Sunndal rådhus, tlf 7169 
9000. Postadr.: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 
Sunnslsøra.

Søknadsfrist:  31.07.08

Oppegård 
kommune

Bibliotekar – 100 % fast stilling

Vil du jobbe i et moderne bibliotek 10 minutter fra Oslo sentrum?  

Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og sam-
lingsutvikling for voksne, og IKT. 

Søknadsfrist 20. august 2008

Fullstendig annonse og søknadsskjema på 
www.oppegard.kommune.no

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

www.vinnvinn.org

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer 
studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte. 
8.-16. november. Turen ble kunngjort i midten av juni og 
var i ferd med å bli fulltegnet før måneden var omme. All 
informasjon om turen ligger på BFs nettsider www.bibforb.no. 
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes både en 
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om 
interesse for dette til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål 
kan rettes til Erling Bergan på 91 31 80 01.
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VANG KOMMUNE 
  Skule- og kulturkontoret 

Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

Det er ledig 100 % fast stilling som biblioteksjef i Vang kommune.  
Biblioteket held til i nye lokaler som ligg sentralt i Vang sentrum, og  
rommar 350 kvadratmeter, fordelt på barne- og ungdomsavdeling, vaksenavdeling, 
fagavdeling og galleri. 

Biblioteksjefen inngår i leiargruppa for skule, barnehage og kultur og rapporterer til skule- og 
kultursjefen. 

I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal: 
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar og 

stimulere leselysten til barn og ungdom 
• organisere  arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune  
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt 

galleri 
• eventuelle andre kulturoppgåver 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som: 
• har godkjent bibliotekarutdanning 
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med 
• er løysings- og utviklingsorientert 
• har interesse for kulturarbeid 

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang! 

Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå: 
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf
Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef
Jon Eggen tlf. 61 36 85 00. 

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider: 
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i 
Valdres innan 15. mai 2009
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Nesodden kommune, med sine ca 17.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som ligger med sin lange 
kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er vakker og landlig, med god og rask 
kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, 
mange badestrender, rikt kulturliv og et godt skole- og barnehagetilbud. I Nesodden kommune skal det være 
godt å bo i alle livets faser.

Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-, pensjons- og 
forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på fjellet. Vi leverer avanserte tjenester, med 
krav til høy kvalitet i alle ledd. Derfor trenger vi deg med god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår 
visjon er mangfold og muligheter.

Kulturavdelingen

Bibliotekar - 100% fast stilling

Vi søker en kreativ og engasjert deltager til vårt team!

For mer informasjon om stillingen, vennligst besøk vår hjemmeside / ledige stillinger 
www.nesodden.kommune.no

Søknadsfrist: 20.mai 2009
Nesodden kommune oppfordrer alle søkere til å søke elektronisk via våre nettsider.

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 42/09

Søknadsfrist: 25.05.09

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00

Universitetet i Agder er Norges nyeste
universitet med virksomhet i Kristiansand, Grimstad
og Arendal. Den faglige virksomheten er organisert
i 5 fakulteter. Universitetet i Agder har over
8500 studenter og over 1000 ansatte.

UNIVERSITETET I AGDER
GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
TELEFON 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.no



Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk. tlf: 02360 www.xtra.no

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

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

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59
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YS mener regjeringen gjør flere viktige priori-
teringer i forskningsmeldingen (St.meld. nr.30: 
”Klima for forskning”) som ble lagt frem fredag 
24. april. Men hovedorganisasjonen savner 
likevel en mer offensiv satsing på forskning.

- Jeg støtter regjeringens syn om at norsk 
forskning er i framgang, men synes likevel 
ikke vi når helt opp, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim.

Det fremkommer av stortingsmeldingen at 
den samlede forskningsinnsatsen skal utgjøre 
3 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt) 
ligger fast. Men det målet er ikke nådd. De 
offentlige bevilgningene til forskning utgjør 
så lite som 0,84 prosent av BNP i 2009, mot 
0,73 prosent i 2005.

- Økningen i de offentlige bevilgningene 
er et skritt i riktig retning, men vi mangler 
forstsatt noe før vi når målet om 1 prosent av 
BNP. Ofte forklares dette med at vi har hatt 
stor vekst i BNP, men jeg mener målet om tre 
prosent må holdes uansett, sier YS-lederen.

Mindre til undervisning
Stortingsmeldingen viser at rammene til 

utdanningsinstitusjonene har økt. En større 
del av disse midlene er øremerket forskning, 
utstyr og vedlikehold.

Universitetene rapporterer at det har ført til 
mindre penger til undervisning og at noen av 
dem nå kutter ned på antall studieplasser.

- Dette er svært beklagelig, når vi i dag 
registrerer at antallet søkere til universitet 
og høyskoler øker, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim.

- Satsing på forskning og satsing på utdan-
ning må ikke gå på bekostning av hverandre. 
I den situasjonen vi står oppe i, med både 
finanskrise og klimakrise, må vi makte å satse 
på både forskning og utdanning. Jeg forventer 
derfor at det innvilges ytterligere midler til flere 
studieplasser i det reviderte nasjonalbudsjet-
tet, sier Kvalheim.

Næringsrettet forskning
Regjeringens mål er at norsk forsknings-

politikk skal bidra til et kunnskapsbasert næ-
ringsliv, i hele landet. Videre skal det regionale 
vekstpotensialet og verdiskapning i hele landet 
utløses. Og både privat og offentlig aktivitet 
innen forskning og utdanning skal styrkes. 
Det skal etableres regionale forskningsfond 

Regjeringen la frem stortingsmeldingen om forskning 24. april. - En god melding, 
men jeg savner mer offensiv satsing, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Forskningsmeldingen klar

i 2010.
- Samspillet mellom forskningsmiljøer og 

næringslivet i distriktene er viktig for å sikre 
arbeidsplasser og en skapende, bærekraftig 
utvikling. Den næringsfinansierte forskningen 
ligger noe etter. Derfor må innsatsen økes, 
noe stortingsmeldingen da også tar høyde 
for, påpeker YS-lederen.

Flere gode prosjekter er i gang, som for ek-
sempel ”Norway as a Global Maritime Know-
ledge Hub”, samt samarbeidet mellom maritim 
klynge på Møre og Høgskolen i Ålesund.

Likestilling og 
midlertidige stillinger

I stortingsmeldingen heter det at: ”Kva-
litet i forskningen krever også likestilling”. 
Regjeringen vil blant annet vurdere en egen 
insentivordning for å øke kvinneandelen 
innenfor matematikk, naturvitenskapelige 
fag og teknologi. Nye kvalifiseringstiltak skal 
også utredes.

- Dette er bra og i tråd med det YS har 
jobbet for. I 2004 ga YS sin anerkjente like-
stillingspris til Ingvill Stedøy-Johansen, faglig 
leder for Nasjonalt senter for matematikk i 
opplæringen. Prisen fikk hun for innsatsen for 
å gjøre matematikkfaget bedre tilgjengelig for 
jenter, forteller YS-lederen.

En diskuterer ofte hvor viktig det er å få fast 
tilsetting etter en lang doktorgrads- og for-
skerutdanning.  Særlig framheves dette som 
viktig for kvinner når de vurderer den videre 
karrieren etter endt forskerutdanning.

De midlertidige stillingene ved universi-
tetene har økt betydelig siden 2002. Det er 
flere menn enn kvinner som har fast jobb i 
sektoren etter endt forskerutdanning. I stor-
tingsmeldingen er det få nevneverdige forslag 
til en løsning på utfordringen.

- Dette er vi svært skuffet over, sier YS-
lederen.

Klima for forskning
Som ordspillet i overskriften refererer til, 

inneholder den nye forskningsmeldingen 
mange gode momenter på klimafeltet. Miljø-, 
klima- og energiforskning står sentralt i regje-
ringens strategiske mål.

De siste års økte bevilgninger til forskning 
på fornybar energi, karbonfangst og lagring 
har blant annet ført til etablering av åtte nye 

forskningssentre for miljøvennlig energi. I 
statsbudsjettet for 2010 skal denne forsknin-
gen økes til minimum 600 millioner kroner.

- Dette er bra, men jeg ønsker mer, sier 
YS-lederen.

- Jeg mener det er helt riktig av Norge å gå 
foran, for snarest mulig å utvikle en teknologi 
på karbonfangst og lagring. Samtidig må vi 
satse enda kraftigere på utvikling av fornybar 
energi. Vi har gode forutsetninger for å lykkes i 
utviklingen av en stor, bærekraftig og fornybar 
energiindustri i Norge. Her fins det potensial 
for å skape mange nye arbeidsplasser, sier 
Tore Eugen Kvalheim.

Forskning til samfunnets beste
Regjeringen ønsker mest mulig åpenhet 

omkring resultatene fra forskningen innenfor 
rammene, som følger av lover og regelverk, 
samt hensynet til kommersialisering.

Regjeringen ønsker også å øke tilgangen 
til offentlig finansiert forskningsdata. Et 
viktig tiltak vil være etableringen av Norsk 
Vitenskapsindeks (NVI), et felles nasjonalt 
forskningsinformasjonssystem.

- YS har i sitt høringsvar om Norsk Viten-
skapsindeks uttalt oss positive til dette. Det vi 
derimot savner, er hva regjeringen mener om 
deling av forskningsresultater med andre land 
på klimaområdet, poengterer Kvalheim. 

YS-leder Tore Eugen Kvalheim er positiv til Norsk 
vitenskapsindeks - en felles database for viten-
skapelig publisering. (Foto: Dag A. Ivarsøy)

[ FORSKNINGSPOLITIKK ]
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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

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. 

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.

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

Troms
Marit Somby
Tromsø bibliotek og byarkiv
Telefon:   77 79 09 26
Epost:      marit.somby@tromso.kommune.no

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

Trøndelag
Beate Bjørklund
Grong folkebibliotek
Telefon:    74 31 21 35
Epost:      beate.bjorklund@grong.kommune.no

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

Leder: Monica Deildok
Nestleder: Hanne Brunborg
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 48 02 09 00
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

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

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

Rogaland
Lena Dommersnes
Lundehaugen videregående skole
Telefon:    51 68 59 00
Epost:       lena.dommersnes@rogfk.no

Agder
Else Marie Nesse
Kristiansand folkebibliotek
Telefon: 38 12 49 39
E-post:  else.marie.nesse@kristiansand.kommune.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    35 54 71 71
E-post:     karim@porsgrunn.folkebibl.no

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

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

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

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

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  33 09 93 55
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.no

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

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

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon:    69 24 83 48 
E-post:     lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Oslo/Akershus
Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:    64 84 08 54
E-post:     cathrine.undhjem@akershus-fk.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

      Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Postnr.                 Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                            Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

 Ansiennitet fra

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

Dato            Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn               Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år. 
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.

Mobil

Arbeidssted
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0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

”– Jeg tror Obama kommer til å prøve 
seg på New Deal-løsninger, som Franklin 
D. Roosevelt gjorde da han arvet den 
økonomiske krisen i 1933. Jeg tror han 
vil investere masse penger i infrastruktur. 
Bush-administrasjonen glemte det. De 
har vært så imot enhver form for kollektivt 
amerikansk liv at alt fra offentlige bibliote-
ker til veibaner er blitt neglisjert.”

Forfatter Siri Hustvedt, som bor i 
New York, til Aftenposten 3. januar 
2009, i artikkelen ”Ny tid for ame-
rikansk kultur”.

Vår bransjes kjente og kjære postliste  
biblioteknorge@nb.no har stadig små ”side-
sprang”, avleggere av debatter som egentlig 
handler om noe annet. På godt og vondt. På 
godt, fordi det er noe herlig åpent og anar-
kistisk over det. På vondt, fordi det er så lett 
å la et tåpelig eller provokatorisk innlegg ta 
fokus vekk fra en ellers god diskusjon. 

Men det er vel postlisters muligheter og be-
grensinger vi ser. Det er dette potensialet de 
har som arena for debatt. Til å være uredigert, 
viser lista vår tidvis et høyt nivå. Til å være et 
fagforum for en bransje, kan den ofte vise et 
lavt nivå. Til å være oppslagstavle, blir den 
noen ganger overfylt med ”post-it-lapper”. Og 
til å være alt dette på en gang, er den nesten 
alltid litt overveldende. 

Et av sidesprangene til postlista kom her 
for noen uker siden. Bibliotekmeldinga var 
nettopp lagt fram, og alle aktører i bransjen 
ville friste debatten over på sin plattform. 
Ansatser til debatt oppstod flere steder. Bok 
og biblioteks utmerkede redaktør Odd Letnes 
sendte en teaser til postlista: 

- Det ser ut til at Trond Giske ønsker å 
redusere B’en i ABM-utvikling til et mini-
mum. Jeg mener sektoren nå er tjent med 
en debatt om rollene og arbeidsfordelingen 
på statlig nivå. Det skriver Jannicke Røgler i 
en skarp kommentar til stortingsmeldingen 
om bibliotek. Les hele saken på: http://www.
bokogbibliotek.no/”

Det er da det tematiske sidespranget opp-
står. I stedet for debatt om reduksjon av B-en i 
ABM-utvikling, melder Berit Ch. Nielsen: ”Hvor 
mange steder skal vi ”smøre” ut en debatt  om 
samme melding? NBF har en blogg, ABM har 
en blogg, BoB har det samme og vi har Bi-
blioteknorgelista? E´de ńødvendig ,́ de´da???” 
Skriver Nielsen, som anbefaler postlista. 

Steinar Thorsen følger opp: ”Nå lager 
”alle” tidsskrifter og organisasjoner sine egne 
debattfora. Det blir vrient å forholde seg til. 
Jeg skulle ønske Biblioteknorge forble, eller 
kanskje riktigere, ble det sentrale forumet.” 
Og så sukker han: ”Dette er vel en av den 
digitale virkelighetens paradokser, flere og 
flere kan delta men færre og færre deltar på 
samme sted, og dermed faller ”diskursen” 
(hjelpe og trøste) fra hverandre.”

Debatt? Hvor?
Et godt poeng. Riktignok er ikke færre 

debattarenaer noen garanti mot at diskursen 
faller fra hverandre. Men spredningen i vår 
lille bransje kan være et reelt problem. Vi har 
kanskje for mange mulige debatt-arenaer? 

Og før det singler for mye i mitt glasshus, 
går jeg videre til det som er mitt egentlige 
poeng, den avleggeren til avleggeren som jeg 
fant mest interessant…

Jeg merket meg nemlig Odd Letnes’ svar 
til Nielsen og Thorsen, hvor han langer ut: 
”Hva er nå dette for forsøk på å innsnevre 
debatten?” Og han fortsetter: ”Dere har fått 
en stortingsmelding om bibliotek. Dere ønsker 
offentlig debatt. Men den blir ikke offentlig 
så lenge den låses inne på Biblioteknorge-
lista. Den leses stort sett av menigheten. Bok 
og Bibliotek - og NBF-veven - leses av flere 
hundre hver dag, hvorav mange utenfor bi-
bliotekvesenet (politikere, forvaltning, media, 
organisasjoner...). Hvis poenget er å nå ut, 
må dere utnytte de eksternt rettede kanalene 
som finnes i biblioteksektoren. Derfor er ikke 
Biblioteknorge stedet for denne debatten.”

Til dette er kort å si: Skal vi nå ut til omver-
den, er INGEN av de nevnte internkanalene 
særlig formålstjenlig. Da er det bortebane som 
gjelder. Aviser, tidsskrifter, radio, tv, nettforum, 
blogger, osv. – som er utenfor vår bransje.  

Bibliotekarer er knallgode på å snakke med 
lokale media om bibliotekaktivitet, arrangement 
og ofte også den lokale bibliotekpolitikken. 
Men vi er ganske dårlige på å kommunisere 
bibliotekpolitikk på riksplan. Letnes sitt forslag 
om å snakke bedre med omverden ved å flytte 
debatten fra postlista til hans eget nettsted, 
har lite for seg. Han må gjerne generere ak-
tivitet på eget nettsted, men ingen må tro at 
dette er veien ut i storpolitikken.

Mye godt kan sies om bibliotekarers arbeid 
med media. Men vi er ikke noen kløppere til 
å skille mellom avklarende diskurs innad og 
påvirkningsarbeid utad. 

Redaktør
Erling Bergan


