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Lederen har ordet
Bibliotek er viktig for folk! Dette er selve
argumentet for enhver politisk satsing
på bibliotek. Argumentet er verken økt
mediebudsjett, stillingsstørrelser, eller
bedre tjenester, argumentet er brukerne.
Og så kan vi argumentere både for utvidede stillinger, bedre åpningstider og
større mediebudsjett som verktøy for å
oppnå enda bedre tilbud for brukerne.
Men åpningstider eller stillingsstørrelser
er ikke et argument i seg selv. Det er det
bare brukerne som er.
Mulig å få gehør
Slik er politikernes innfallsvinkel til
bibliotek, det er min konklusjon etter
samtaler med politikere i forbindelse med
bibliotekmeldingen som ble lagt frem i
april. Og det er egentlig ikke noe dårlig
utgangspunkt. For når vi kan vise til høye
besøkstall og stor brukertilfredshet, så
danner nettopp bruken av og populariteten til norske bibliotek et meget godt
utgangspunkt for vilje til satsing hos disse
politikerne. Og når det først er etablert
en forståelse av at bibliotek er viktig for
folk, er det mulig å få gehør for både økte
stillingsressurser og utviklingsmidler. Det
tror i alle fall jeg.
En del av resonnementene i stortingsmelding 23 legger opp til nettopp en slik
innfallsvinkel. Meldinga fremhever betydningen av biblioteket som fysisk rom, som
møteplass og arena. Men den sier også at
det ikke er godt nok. Bibliotekene må bli
mer tilgjengelige, mer formidlende, utvikle sitt potensial som møteplass og sosial
arena i lokalsamfunnene enda mer.
Trenger forsterkning
Bibliotekene i mange små kommuner
har for lite ressurser og tilbudet blir for
tynt. Disse bibliotekene trenger forsterkning. Konsolideringstanken er forlatt,
men ideen om at små bibliotekenheter

skal finne sammen på tvers av kommunegrenser lever i høyeste grad videre. På
denne måten kan man inngå forpliktende
samarbeid og styrke de små bibliotekene,
både når det gjelder tigjengelighet og
tjenester. Gitt at ressursene som stilles
til rådighet er tilstrekkelige og samarbeidsmodellene hensiktsmessige er det
mye mulig at dette vil være en strategi
som fungerer.
Folkebibliotekene
mangler 2000 årsverk
Dette er bakgrunnen for at Bibliotekarforbundet har inntatt en positiv holdning
til ideen om biblioteksamarbeid. Men - og
vi har lagt inn dette store men - ingen må
forledes til å tro at minus og minus blir
pluss. Det vi ser konturene av i folkebiblioteksektoren, er ikke først og fremst en
strukturell krise, det er en ressurskrise.
Tall som BF la frem på komitémøte i
Stortinget i forbindelse med behandlingen av stortingsmelding 23 viser at
Norge mangler om lag 760 årsverk i
folkebiblioteksektoren sammenliknet
med Sverige. Og sammenliknet med mer
fremtredende nasjoner på bibliotekfeltet
som Danmark og Finland mangler vi
over 2000.
Denne situasjonen ble også understreket av andre organisasjoner i
bransjen. Og dette er bakgrunnen for at
Bibliotekparaplyen i sitt samlingsnotat til
familie- og kulturkomiteen bringer stimuleringsmidler til samarbeid OG til stillinger

”

inn som et av de viktigste punktene til
satsing på bibliotek.
Viktig å ikke fortape
seg i skuffelse
BF har gitt Stortingsmelding 23 blandet mottakelse. I likhet med de fleste
enkeltpersoner og organisasjoner i
bransjen som har ytret seg om meldinga
har vi sagt at her er det lite konkrete
tiltak, vage formuleringer og ingen løfter
om ressurser. Vi har høyt og tydelig
målbåret vår skuffelse over dette. Det
er imidlertid viktig å ikke fortape seg
i skuffelse, men å finne åpningene og
mulighetene som meldinga gir. For den
gir muligheter. For det første er den et
oppspill fra politikerne. Og således åpner
den for diskusjon og dialog med sentrale
politikere. Dernest gir en del av de lite
konkrete formuleringene i meldinga muligheter for biblioteksektoren selv til å
fylle programerklæringene med innhold,
til å tilrå enkelte tiltak på bekostning av
andre, kort sagt: til å spille med. Disse
mulighetene benytter vi selvsagt, og tar
da utgangspunkt i programerklæringene
i stortingsmeldinga. Erklæringene om
bibliotekets betydning og de store ord
om sosial møteplass og kunnskaps- og
kulturarena. Om bibliotekets betydning
for folk.

Monica Deildok
Forbundsleder

Når det først er etablert en forståelse av
at bibliotek er viktig for folk, er det mulig å få
gehør for både økte stillingsressurser og
utviklingsmidler.

”

Bibliotekaren 6/2009

3

Når kommer e-bøkene?

... og hva vil de
gjøre med oss?
Fenomenet er knapt synlig i Norge ennå. Men e-bøkene kommer, vær du sikker.
Som en flodbølge. Og etter e-bøkenes inntreden vil alt se annerledes ut.
Tekst: Erling Bergan

Denne reportasjen er fra framtida. Det
gir begrensede muligheter til å basere
den på håndfaste fakta. Men vi ser
tydelige tegn i tida – i vår tid nå. Det
er en del irreversible utviklingstrekk.
Og det er en del framskrivinger som
virker svært sannsynlige.
Det dreier seg altså om e-bøker, som
egentlig burde hete d-bøker - for det
er jo det digitale som kjennetegner
dem, ikke det elektroniske. Uansett,
poenget er at det ikke er analogt, ikke
på papir.

på det som e-bøker. Det har noe med
leseapparatet å gjøre, det har noe med
PC-en å gjøre.
Vi opplever ganske stor forskjell mellom funksjonaliteten til en bok og en
PC. For ikke å snakke om mellom en
avis og en PC. Står du ved en påkoblet PC, kan du kjapt forholde deg til
dagens aviser. Men er du på bussen,
med PC-en avslått og godt plassert
nedi sekken, er det ikke fristende å
fyre opp en hel PC for å lese litt i avisa.
Det er altså gode grunner til at avisene
fremdeles selger, selv om de selger
dårligere enn før.

En rekke formater
Nå er digitale bøker ikke noe nytt.
Store mengder dokumenter, tidsskrifter
og bøker har vært digitalt tilgjengelig
i årevis, i en rekke formater som kan
leses på PC-en din. Enten det er word
(doc), pdf eller andre formater. Du laster ned fila og leser den på skjermen
din. De fleste av oss har altså lest ebøker i mange år. Men vi har ikke tenkt

Fysiske bøker er fantastiske
Hva da med bøker? Som vi leser
på bussen, i godstolen, på senga, på
lesesalen, på stranda, på kontoret.
Hvis du har boka i nærheten, tar det et
øyeblikk å åpne den og komme i gang
med lesinga. For alle som primært er
interessert i dokumentenes innhold
– enten det er fluefiske, lymfekreft,
statsvitenskap eller krimplot - og ikke
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har noen spesiell interesse i selve
leseplattformen, er fysiske papirbøker
simpelthen fantastiske.
Lesere av papirbøker utveksler svært
sjelden synspunkter på vekten av ulike
papirtyper, eller størrelsen på fontene
som er valgt. De fleste av oss er ganske
enkelt fornøyd med papirbøkene. De
ligger godt i hånda, eller på bordet, de
kan brukes overalt, de er ikke avhengig
av strøm, de lar seg bla i, osv.
Konkurransen
Men her er det grunn til å stoppe
opp et øyeblikk, og stille seg litt ydmyk
til argumentene for og mot papirboka.
For problemet er at konkurransen ikke
har slått helt inn i full bredde ennå. Så
vi har grunn til å bli usikre på hvilke
fortrinn ved papirboka som de digitale
konkurrentene må matche.
Hvis vi deler opp det papirbaserte
univers i segmenter, har konkurransen
riktignok slått voldsomt inn på noen av
disse segmentene, med leksikon som
det mest dramatiske eksempel. Papir-

[ E-BØKER ]

leksikon måtte gi tapt for nettleksikon
i fjor. Fjerde og siste papirutgave av
Store Norske Leksikon kom i 20052007. SNL er nå kun nettbasert, som
et kvalitetssikret ekko av Wikipedia.
Offentlige utredninger, stortingsmeldinger og lignende er for lengst etablert
som nettdokumenter, papirversjonen er
knapt å se. Store, påkostede papirbaserte atlas møter kraftig konkurranse
fra alle de nettbaserte karttjenestene
som Google Maps, Sesam kart, Nasjonal vegdatabank, osv.
På den andre siden: Skjønnlitteratur produseres og leses nesten helt
og holdent i papirbøker. Det samme
gjelder i stor grad fagbøker. Og utrolig nok er også lærebøker fremdeles
papirbasert.
Tilgjengelig og fleksibel
De store oppslagsverkene og standarddokumentene har altså tatt det
digitale spranget. Det skyldes nok
at digitalversjonen av disse er like
fysisk tilgjengelig og fleksibel som
papirversjonen. Store leksika, atlas og
stortingsmeldinger er noe vi alltid har
regnet med å måtte gå noen ekstra
skritt for å oppsøke uansett. Vi har ikke
hatt slike dokumenter med oss på tur.
Når digitalversjonen samtidig vokser
langt forbi papirversjonen i funksjonalitet, er kampen i realiteten over.
Lærebøkene kan bli det neste segmentet som tar digitalspranget. Det er
dyrt, upraktisk og tidkrevende å spre
nye marginalt oppdaterte papirlærebøker ut til elever og studenter ved hver
studiestart. Satsen finnes selvfølgelig
digitalt, og de fleste studenter og
elever har en eller annen duppedings
for å lese digitale dokumenter. I dag
er duppedingsen en pc eller mac.
For noen er det kanskje en iPod eller
iPhone.

I 2006 kom Sony med sin første
e-bokleser. Og i november 2007 kom
Amazon med sin Kindle, en e-bokleser
med direkte internettkontakt til Amazons nettbokhandel. Kindle ble kun
solgt i USA, og første salgsdag ble
den utsolgt på fem og en halv time,
tilgjengelig igjen først på våren 2008.
Prisen var 359 dollar. I februar i år kom
Kindle 2, og i mai kom Kindle DX. Akkurat som for pc-er, har nye versjoner
noe forbedret batterikapasitet, prosessorhastighet, lagerplass, osv.
Det har kommet mange innvendinger
mot Kindle. Ikke minst er det problematisk at den har et eget proprietært
filformat (azw). Andre formater, ikke
minst pdf, doc og html, må konverteres
for å kunne leses på Kindle. Det er
også kritikk mot at Kindle ikke kan kommunisere med lokale nett, ta inn filer
fra eksterne medier eller selv utvide
minnekapasiteten. Apparatet er basert
på mer kostbar mobil nettkontakt, og
dette er foreløpig altså begrenset til
USA.
Kindles fysiske utforming og brukervennlighet kan selvfølgelig imponere
ved lansering, men den vil – som alle
andre elektroniske duppedingser - bli
innhentet av den teknologiske utviklingen. I dag har Kindle en størrelse
og vekt på linje med en pocketbok,
men lesearealet er bare halvparten av
dette. Ramme og tastatur tar opp mye
av plassen. I konkurranse med papirbøkene, er ikke Kindle noen åpenbar
vinner.
Uavvendelig
Men forvarslene er klare. E-boka
kommer. E-bokleserne kommer. Det

er uavvendelig. Store segmenter i
bokmarkedet blir berørt, kanskje til
og med overkjørt. Vi har sett det siste
norske papirleksikonet. Vil vi snart se
den siste papirbaserte læreboka for
videregående skole?
Neste år skal Plastic Logic komme
med sin e-bokleser. Den er foreløpig
kun demonstrert som prototype, men
skaper allerede interesse. Svært tynn
og lett, med støtte for alle vanlige
filformater, nettkontakt, osv. Den skal
visstnok også kunne bøyes. Men kanskje de satser mer mot bedriftsmarkedet enn den vanlig forbruker. Dersom
skjermkvaliteten er så god som omtalen vil ha det til, kan det likevel bli en
betydningsfull e-bokleser.
En rekke lesere på markedet
Det finnes i dag allerede en rekke
e-boklesere på markedet. I tillegg til
Kindle og Sony Reader, så har vi iLiad
og Digital Reader fra iRex, Cybook,
Hanlin eReader. Og flere vil komme.
Det er imidlertid noen kriterier som
må oppfylles for den som skal lykkes.
For det dreier seg ikke bare om å gå
over fra papir til skjerm, en overgang
som i prinsippet allerede har skjedd.
Det dreier seg om å matche hele den
fleksibiliteten som papirboka har representert. I kampen e-bok vs papirbok
har begge parter styrker og svakheter.
Men det er e-boka som er på oppadstigende. Og så har papirboka dessuten
en del miljøargumenter mot seg.
Kriteriene
Det kan listes opp mange momenter
som vil avgjøre når, hvor og hvordan
e-boka utkonkurrerer papirboka. Her

Det beste fra
to leseplattformer
Kanskje dette bildet endrer seg lite
i løpet av det kommende året. Men
leseapparatene som tar det beste fra
to leseplattformer - både papirbøkene
og PC-ene - er allerede kommet. De har
ikke slått helt an ennå, men forbedrete
produkter er like rundt hjørnet. Produkter som kan slå kraftig inn i lesemarkedet. Noen kaller dem e-boklesere, andre
kaller dem lesebrett
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Dette bildet, og forsidebildet, viser Plastic Logics lesebrett, som skal komme på markedet med pilot-versjoner denne høsten og i ordinært salg fra 2010.
Bildet nedenfor viser Kindle, på neste side ser vi ebok-lesere fra Iliad, Sony, Seiko og Txtr. Og påfølgende side viser to versjoner fra Plastic Logic, og til
slutt iRex-leseren. (Alle foto: leverandørene)

 er 20 av dem. Kanskje lista kunne gjø-

res lengre. Eller kortere. Her er i hvert
fall Bibliotekarens knippe med kriterier
for når e-boka slår gjennom:
1. Av og på
En papirbok er klar til å leses på sekundet. Elektroniske apparater trenger
tid på å settes i gang. Operativsystem
på pc-er er verst, det går ofte mange
minutter før de er klare til bruk. En
e-bokleser som skal lykkes, må ha av/
på-knapp som ”virker” umiddelbart.
2. Størrelse
E-bokleseren må ikke veie vesentlig
mer enn en bok. Og den bør være på
størrelse med en bok også, når den
ikke er i bruk. En produsent som likevel
greier å lage et format som gir større leseflate, for eksempel som et storformat
atlas, har et fortrinn. E-bokleser som
kan rulles eller brettes sammen…?
3. Intuitivt
Papirboka kommer uten bruksanvis-
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ning, den er intuitiv i bruk. Med alle
mulighetene som digitalisering og
skjermbruk gir, er det lett for produsentene å fristes vekk fra det intuitive. På
den annen side, hvis enkel og intuitiv
bruk fører til proprietære formater og
lite fleksibitetet, kan dette kritiseres
så hardt at de mislykkes. Intuitivitet er
nødvendig, men slett ikke lett.

4. Farger
Dette er det første mange potensielle
kjøpere av en e-bokleser vil feste seg
ved. Nåværende e-bokleseres svarthvit-skjermer holder ikke mål. Skjermene må ha farger. Og for å lykkes på
bred front bør de matche kvaliteten på
firefarge-trykk i glossy magasiner.
5. Lys
Vi kan lese papirbøker når det er skarpt
sollys eller ved et stearinlys. E-bøker
må simpelthen etterligne papiret når
det gjelder dette.
6. Hastighet
Papirboka er klar til lesing på side 1
så vel som side 236 umiddelbart. Du
kan bla kjapt gjennom noen hundre
sider for å finne en illustrasjon du
kjenner igjen, som du ikke husket hvor
sto. Selv om papirboka er analog, er alt
umiddelbart tilgjengelig. En vellykket
e-bok må kunne oppdatere skjermen
ved sideskift kjapt nok til at det ikke
irriterer ved blaing gjennom sidene.

[ E-BØKER ]

7. Tilgjengelighet
I papirboka kan vi hoppe fram og
tilbake, sjekke innholdsfortegnelsen,
så registeret, så de første sidene i et
kapittel, en illustrasjon i et helt annet
kapittel. Og alt dette gjør vi med ganske god oversikt, fordi vi ser boka tredimensjonalt samtidig med at vi kjenner
sidekantene med fingrene. En unik
funksjonalitet som e-bokprodusentene
må matche med kreative grafiske etterligninger.

teknisk er snublende nær å kunne
integreres i samme produkt, kan det
bli viktige konkurransefortrinn.

8. Bokmerker
Vi leser sjelden en hel bok i ett. Man
må kunne sette enkle virtuelle bokmerker i en e-bok.

enn den våkne delen av et døgn vil nok
være utålelig brukstid, for produsenter
som vil lykkes i markedet.

9. Notater
Vi skriver ofte i papirbøkene vi leser.
Dette må være mulig også i e-bøker.
Spørsmålet er hvordan dette kan bli like
brukervennlig som for papirboka, eller
eventuelt bedre. Skal notatene kunne
skrives analogt på skjerm, for så even-

10. Varighet
E-boka må – for hver enkelt leser
– kunne sikres for ettertida. Det vil si
at det må finnes troverdige tjenester
for konvertering av hele ”bokhylla”
di, når utviklinga tilsier det. Det bør
også finnes enkel tjenester for sikkerhetskopiering av e-bøkene på annet
fysisk sted.

14. Interaktivitet
Samspillet mellom bok, leser og resten av verden kan også bli et konkurransefortrinn for e-boka. For papirboka
inngår ikke i annet samspill en det som
skapes av aktørene – utenom boka.
For e-boka kan samspill med flere
aktører enn bok og leser skapes så å
si i boka selv. Akkurat som web 2.0
ikke var så lett å forutsi i internetts
barndom, er bøkenes forhold til omgivelser og tid ikke helt lett å forutsi.
For papirboka er jo begrepet ”utgave”
knyttet til at omverden har slått inn i
en bok og gjort det nødvendig med
endringer, som samles opp og gis ut
i ny papirbasert ”utgave”. Digitale dokumenter har ikke like stort behov for

11. Skriftstørrelse
Papirboka har en skriftstørrelse du
ikke kan endre. Her har e-boka et
kjempemessig konkurransefortrinn.
Men det må være enkelt.
12. Lagerplass
En papirbok er en papirbok. Skal du
lese flere bøker, må du skaffe deg like
mange fysiske papirbøker. En e-bok
kan være et lite bibliotek. Nok et kjempemessig konkurransefortrinn
tuelt å bli digitalisert? Skal de skrives
inn digitalt på touchscreen-tastatur?
Eller skal de skrives digitalt på eget
tastatur? Dess mer funksjonalitet man
legger inn her, desto nærmere kommer
man en vanlig pc. Og kanskje skillet
mellom e-boklesere og pc-er viskes
ut etter hvert?
9. Strøm
Papirboka krever verken batteri eller
stikkontakt for å leses. Her har e-boka
en kjempeutfordring, kanskje en av
de vanskeligste i forhold til papirboka.
Kindle ble ladet opp på 2 timer og
tålte ca 1 døgns lesing på sin svarthvit-skjerm. Hvor går tålegrensa før vi
henfaller til papirboka igjen? Alt mindre

13. Andre filformater
Lyd og levende bilder er nok ikke
avgjørende for at e-boka skal utkonkurrere papirboka. Men ettersom det

å ”samle opp” endringer, men leserne
har – på den annen side – behov for
å kunne henvise til entydige versjoner
av dokumenter. Her har e-boka stort
potensiale, både for brukervennlighet
og brukerforvirring.
15. Støttetjenester
Hvor ofte leser du ikke en papirbok,
og gjør oppslag i andre bøker samtidig? Ikke minst i ordbøker og leksika.
E-boklesere som på en brukervennlig
og enkel måte lar deg veksle mellom
sekvensiell lesing og kjappe oppslag.
16. Nettkontakt
Papirbøker er offline. E-bøker kan
være online. Produsentene tenker online for å knytte deg til deres nettbokhandel, slik Amazon gjør med Kindle.
Du tenker kanskje online for å kunne
dra veksler på alt som ligger ”der ute”.
E-boklesere må kunne kjøpe og laste
ned nye dokumenter på en smidig
måte, slik Kindle kan (i USA). Men de
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[ E-BØKER ]

 må også kunne laste ned for eksempel
en stortingsmelding fra www.regjeringen.no på en enkel måte. Direkte, uten
å måtte gå veien om en pc.

17. Pris
Hvor billig må e-bokleseren bli før
mange nok kjøper den? For private
kjøpere tror jeg svaret i dag er mellom
1000 og 2000 kroner, hvis kvaliteten er
skikkelig god. Dagens nett-PC-er koster
jo under 3000 kroner, og vil nok av
mange oppfattes som et alternativ. For
fylkeskommuner, som kan vurdere å gi
sine videregående skoleelever e-bøker i
stedet for gratis lærebøker på papir, blir
det hele et regnestykke.
18. Opphavsrett
Mine egne papirbøker kan jeg la andre
ta med seg og bruke fritt. Den friheten
vil jeg nødig gi slipp på ved overgang til
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e-bøker. Samtidig vil forfattere beholde
opphavsretten, både for å sikre sin intellektuelle eiendomsrett og for å sikre sine
inntekter. Men eksemplarframstilling er
ikke lenger hva det var, for å si det forsiktig. På dette feltet er snubletrådene så
mange at det sprenger rammene for en
artikkel om e-bokas framtid. Men de kan
også sprenge tidsrammene for e-bokas
framtid. For rettighetshaverne kan holde
papirboka levende lenger enn den ellers
ville holdt seg, dersom de ikke finner
sin plass i det nye litteraturøkonomiske
kretsløpet.
19. Kreativitet
Det finnes alltid et element av overraskelse i utviklingen av nye produkter.
Datamaskiner med tastatur og skjerm
hadde vi sett på syttitallet, og pc-ene
kom på begynnelsen av åttitallet. Men
musa kom til forbrukerne først med Apples
lansering av Macintosh i 1984. En ledende
dataspaltist i USA skrev da: “There is no
evidence that people want to use these
things.” Eller hva med lanseringa av Apples iPod i 2001, et vannskille i musikkbruk
og -distribusjon i mange deler av verden.
Kreative grensesnitt kan også dukke opp
i utviklingen av e-bøker. Og kanskje er
vi – nok en gang – avhengige av at Apple
kaster seg inn i kampen, for å få et produkt
som er både funksjonelt og kult?
20. Lukt
Det lukter ikke noe spennende av elektroniske duppedingser. Det lukter godt av
bøker. Dess eldre de er, og dess flere de
er sammen – som for eksempel i et bibli-

otek, desto bedre lukter de. Vi husker at
dette var en av gjennomgangsmelodiene da forfattere skulle snakke om sine
barndoms bibliotek i Dagbladets serie i
vinter. Det ligger en selvmotsigelse her:
Framtidas e-bøker bør ha noe gammeldags over seg. Lukta er en tapt sak. Så
da må det vel ligge i design?
Mange av forutsetningene
er til stede
Hvor langt fram er det til kriteriene
blir møtt og e-bokleseren er på vei til
allemannseie? Det er vanskelig å forutsi,
men særlig mange år kan det ikke være.
Mange av forutsetningene er til stede.
Og samtidig styrker argumentene mot
papirbøkene seg. Forbrukerne synes de
er dyre i innkjøp, og papirbehovet gjør
kraftige innhogg i skogene, som er så
livsviktige for klimaet.
Dermed kan bildet av en som sitter i lenestolen med en god bok og en stor hylle
med papirbøker bak seg, etter hvert bli et
bilde på et lite miljøsvin. Og hele bibliotek
med papirbøker, hvor jevnlig kassasjon
regnes som faglig akseptabelt, kan også
få en litt lavere stjerne enn vi har vært
vant til. Mens vi venter på e-bokas gjennombrudd kan det være klokt å forberede
seg. Bibliotekinnredninger må tenkes på
nye måter. Grensesnitt mellom bibliotek
og bruker må bli annerledes.
Vi kan uansett ikke sitte stille og vente
på at det hele går over...

[ E-BØKER ]

Terningkast 4 for lesebrett
tilgjengelig i Norge

Om fem år,
tror U-forlaget

VG testet i april to lesebrett som er
tilgjengelig på det norske markedet:
Cybook Gen 3, et av de enkleste brettene på markedet til rundt 3000 kroner
og en langt mer avansert versjon: iRex
Iliad Book Edition til 5000 kroner.
Terningkastene ble gitt på begge
produktene samlet, men de ble fordelt
på ulike sider ved leseplatene. Laveste
terningkast ble gitt for pris, kun to
prikker. Høyeste terningkast ble gitt
for måten å komme i gang som bruker,
og for selve leseopplevelsen. Begge
fikk 5 prikker.
Om leseopplevelsen skriver VG-journalistene: - Såkalt ”elektronisk blekk”
gjør at lesbarheten er overraskende
bra. Inni lesebrettene ligger ørsmå
blekkapsler som trekker blekket opp og

- Alle som har spådd om når e-boka får
sitt kommersielle gjennombrudd, har endt
opp med å drite seg ut, sier forlagssjef
Svein Skarheim i Universitetsforlaget til studentavisa Universitas i mai i år. - For fem år
siden uttalte Bill Gates med stor tyngde at
lærebøker på papir bare hadde få år igjen.
Nå ser vi at det kommer til å ta lengre tid.
Med fare for å bli utledd, tror jeg at ting vil se
annerledes ut om fem år. Men det forutsetter
at teknologien blir forbedret, sier Skarheim,
som mener e-bokleserens funksjonalitet
foreløpig ikke er god nok til å få et skikkelig
gjennombrudd for pensumlitteratur.
- Når du leser faglitteratur, har du behov
for å kunne gjøre notater og finne lett frem
til du ønsker å lese. Den dagen vi får en
e-bokleser som er like brukervennlig som
en iPod, vil vi kunne presentere digital faglitteratur, sier Skarheim.

ned. Det oppleves omtrent
som å lese en
vanlig bok - og
man blir for eksempel ikke så
trett i øynene
som ved å lese
på en dataskjerm.
Som konklusjon på testen, gir VG
disse lesebrettene terningkast 4, og
skriver:
- Lesebrettene består på mange
måter testen. Leseopplevelsen skiller
seg ikke mye fra en vanlig papirbok,
men foreløpig er lesebrettene en
”kjekt å ha”-ting som er for dyre for
folk flest.

Fakta

E-bøker
yy E-bok brukes som betegnelse på en elektronisk (digital) bok, tilsvarende en trykt bok.
yy Brukes også om leseapparatet som trengs
for å lese digitale bøker
yy Spesialiserte leseapparat kalles gjerne lesebrett eller ebok-leser.
yy Kan også leses på pc-er, pda-er, mobiltelefoner og iPod
yy Ofte gjengitt i et format med fleksibel formatering slik at vising kan tilpasses ulike
skjermstørrelser.
yy Ofte beskyttet med DRM (digital rights
management system).
yy Ebok-lesere kan ofte lese flere formater (html, pdf, doc, m.fl.), eller har
tjenester som kan konvertere disse til leselig format
yy Noen eboklesere kan levere tekst-til-tale
yy De første dedikerte ebok-leserne kom i 1998, med Rocket ebook og
Softbook.
yy Sony Reader kom i 2006
yy Amazon Kindle kom i november 2007, men bare for salg i USA.
yy Kindle har direkte internett-kontakt via mobilt bredbånd, for direkte kjøp
og nedlasting av ebøker fra Amazon internett-bokhandel.
yy Siste versjon av Kindle (DX) ble lansert forrige måned, med 9,7 tommers
skjerm, plass til 3500 ebøker og en vekt på ca en halv kilo.
yy Tilgang på 275.000 ebøker hos Amazon
yy Lansering av Kindle i Europa lar vente på seg pga manglende avtaler med
leverandører av mobilt bredbånd.

Elittera
Det Horten-baserte firmaet Elittera satser
på distribusjon og salg av ”det skrevne ord
i digitalt format”, som de selv sier. Gjennom
netthandelen digitalbok.no, skal bøker, aviser, magasiner og journaler også på norsk
gjøres tilgjengelig i digitalt format. Elittera
sier selv at de har fått avtaler med de fleste
norske forlag, men Aschehoug og Gyldendal
har foreløpig valgt å holde sine forfattere
utenfor.
Det er kjent at Aschehoug, Gyldendal
og Bokklubben sammen ønsker å lage en
alternativ løsning for distribusjon og salg av
e-bøker i Norge. Administrerende direktør
Fredrik Nissen i Gyldendal uttalte til Dagens
Næringsliv før jul at det vil være et blindspor
å gå via Elittera. Da ønsker han heller å jobbe
sammen med Aschehoug og Bokklubben for
”å skape en bredest mulig bransjeløsning”.
Men dette hindrer ikke Elittera fra å satse
videre: - Vi har som målsetning å utvide
utvalget med over 1000 norske titler i løpet
av året, samtidig vil vi holde utvalget av engelske bøker på et akseptabelt nivå, forteller
markedsansvarlig Thomas Schreiner hos
Elittera, til Teknofil.
Elittera bruker DRM-løsningen fra Mobipocket på sine e-bøker. De norske bøkene
kommer i vannmerket pdf format, ikke i
Mobipocket.
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Karis kalender

Bibliotekarer for fremtiden
Kimen til morgendagens bibliotek ligger
ved Bislet.
Det er de nye bibliotekarene – de som
uteksamineres i disse dager – som skal
forvalte det nye bibliotekfeltet som er
under utvikling. De skal møte de nye
brukerne, tilrettelegge og utvikle bibliotekvirksomhet i samarbeid med og etter
krav fra sine eiere, og de skal forvalte og
formidle kunnskap til nye generasjoner
brukere, innenfor det mange kaller et nytt
kunnskapsparadigme. Alt dette må de
gjøre i konkurranse med mange andre
aktører i det som minner stadig mer om
et kunnskapsmarked.
Det er derfor svært gledelig at stortingsmeldingen om bibliotek har bibliotekarutdanningen som ett av sine satsingsområder.
Nå er det ikke akkurat revolusjonerende
formuleringer de byr på, politikerne. Dette
tiltaket – som så mange andre – er relativt
forsiktig: ”Kultur- og kyrkjedepartementet og
Kunnskapsdepartementet vil i fellesskap vurdere behovet for å evaluere grunnutdanninga
i bibliotekfag på ny.”

Men her ligger det en mulighet; dette er
kanskje det viktigste grepet som kan skimtes i meldingen. Så hvilke utviklingstrekk
skal utdanningen evalueres i forhold til?
Nye tider – nye biblioteker
– nye bibliotekarer
I min aller første spalte i fjor høst, ved
oppstarten av skoleåret, skrev jeg:
”Morgendagens bibliotekarer, de som i
dag sitter på skolebenken på JBI, vil måtte
forholde seg til en annen informasjonsvirkelighet enn tidligere generasjoner. Digitaliseringen endrer alt, fra katalogsystemer
og dokumentformater til brukeradferd og
samfunnsbehov.”
Nå, et halvt år etter, har våre politikere
tegnet et bilde av det de mener er morgendagens bibliotek. Og jeg undrer meg
litt, for ligner ikke dette til forveksling på
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det feltet jeg allerede kjenner, bare i en
annen innpakning?
Er det mulig, med utgangspunkt i disse
meldingen(e), å vurdere hvilke krav morgendagens kunnskapssamfunn vil stille til
sine bibliotekarer? Hva må de lære for å
kunne videreutvikle bibliotekene som kraftfulle aktører på kunnskapsallmenningen?
Digitalisering er svaret
Digitalisering er gjennomgangstema i
bildet, jeg hadde nær sagt: selvfølgelig.
Det er teknologien som i følge departementet er bibliotekfeltets store mulighet;
den skal gjøre bibliotekene tidsriktige og
relevante. Men hvilke aspekter av digitaliseringen er det som trekkes frem?
Jeg leser mye om digitalisering av indretjenestene: dokumentformater, katalogdata og infrastruktur – i praksis grep for
å få bibliotekene opp på samme nivå som
resten av samfunnet. Her er utdanningen
på Bislet godt i gang, så vidt jeg kan se.
Men er det nok?
Digitale søketjenester er trukket frem,
primært prosjekter som allerede er i gang.
Det jeg ikke finner mye om er hvilke utviklingstendenser bibliotekarer for øvrig må
ta inn over seg? Hvordan skal de forholde
seg til teknologiutviklingens påvirkning
på samfunnsutviklingen og bibliotekenes
rammevilkår generelt, og tjenestespekter
spesielt? Hvordan kan dette avspeiles i
utdanningen?
Digital brukeradferd er også tema, men
foreløpig snakkes det mye om ungdommelig utforsking av nye teknologier, og lite
om den dyptgripende mentalitetsendring
som et helt nytt paradigme fører med seg.
Hvilken type bibliotekbrukere vil disse
”digitale” ungdommene utvikle seg til når
de blir voksne? Hvilke forventninger vil de
ha til bibliotekets tjenester – bortsett fra
at de er gratis? Hvordan kan utdanningen
forberede nye bibliotekarer på denne
typen problemstillinger?

Modellbibliotek – stimulans
til ”produktutvikling”
Det kanskje viktigste spørsmålet departementene må stille når de (kanskje)
skal evaluere utdanningen, er hvordan
profesjonsutdanningen skal underbygge
bibliotekets rolle i det liberaliserte kunnskapssamfunnet, hvor biblioteket bare
er en av mange aktører. Hvordan skal
de nye bibliotekarene manøvrere i dette
landskapet? Hva er bibliotekets ”konkurransefortrinn”?
Ragnar Audunson oppsummerer det slik
(Aftenposten, 04.05):
”Meldingen har et komplekst bibliotekbegrep. Den beskriver godt hvordan bibliotek
samtidig er læringsarenaer, arenaer for
opplevelse og arenaer for sosial interaksjon.” (min utheving)
Dette underbygges av hvor departementet vil sette inn midler; møteplassen
er bibliotekets nye satsingsområde, og en
ordning med modellbibliotek skal stimulere utviklingen av området.
På Bislet er dette allerede tema – PLACEprosjektet, som drives av Audunson, har
fått betydelige midler for å forske på bibliotekets bidrag til utvikling av sosial kapital.
Personlig mener jeg dette er et sidespor
som krever andre typer kompetanse enn
den bibliotekariske, men her er det delte
meninger.
Ta grep selv!
Uansett vinkling – mitt håp er at utdanningen på Bislet ikke venter på en mulig,
fremtidig evaluering, men allerede er i gang
med en reflektert tilpassing av utdanningen. Signaler fra dagens studenter tyder
på at mye er ved det samme, men man vet
aldri; kanskje vil de overraske oss?
God sommer!
Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

Musee du Louvre, Paris

foto: www.parissnapshot.com

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

av de siste teknikker og løsninger.
BIBLIOFIL er bygd for fremtiden; et system du kan
vokse med.
Man river ikke det som er solid. Man bygger videre
på det.
Så også med Bibliofil.

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

[ DET SOSIALE NETTET ]

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys – versjon 2.0

Debattbok om deling
Fildeling er et hett politisk tema. Pirat Bay-saken
i Sverige har satt søkelys på spørsmålet om hvor
grensa går mellom deling og opphavsrett. Men deling på nettet er langt mer enn kampen mellom pirater og musikkindustri.
Tekst: Erling Bergan

Det er dette fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys nå griper fatt i – på
ansvarlig hold. 19. mai slapp hun artikkelsamlinga «Delte meninger : Om nettets sosiale
side», som hun er redaktør for. Her blir både
muligheter og utfordringer saumfart.
Den offentlige samtalen
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) griper inn i alle samfunnsområder.
Det omgir oss i hjemmet, på jobben og på
skolen. Den offentlige samtalen om politikken
er allikevel lite fremtredende. Med denne
boken ønsker jeg å reise noen politiske
debatter vi er nødt til å ta for utvikle informasjonssamfunnet videre, sier Grande Røys.
Delingskultur er den røde tråden i artikkelsamlingen hvor forskere, gründere
og samfunnsdebattanter medvirker med

perspektiver på forretningsutvikling, kulturproduksjon og personvern på nettet.
Håkon Wium Lie vurderer vilkårene for å
skape nye tjenester basert på offentlige
data. Hendrik Storstein Spilker diskuterer
hvordan fremtiden for digital musikkdistribusjon ser ut, mens Gisle Hannemyr, Petter
Bae Brandtzæg og Elisabeth Staksrud presenterer ulike perspektiver på personvern
– spesielt barns - i deltakerdrevne, sosiale
medier. Boka sporer også an til diskusjon
om hvor grensene skal gå for personvern
og ytringsfrihet på nettet
Delingsbok – til fri kopiering...
«Delte meninger» er utgitt under Creative
Commons-lisens og kan fritt kopieres og
gjenbrukes. Fotografiene i boken er hentet
fra bildedelingsnettstedet Flickr.com. Hele
boka er tilgjengelig også på nettet, både i
html- og pdf-format.

- Med boken ønsker jeg å stimulere delingskulturen som har vokst fram på internett
og ta initiativ til en diskusjon om nye distribusjonsmåter og forretningsmodeller for digitalt
innhold. Boken handler om deling og er skapt
for å deles, sier Heidi Grande Røys.
Deltemeninger.no
Statsråden opprettet 15. april nettstedet
deltemeninger.no som en arena for IKTpolitisk debatt. Hun deltar selv i samtalen
og vil bruke innleggene som innspill i politikkutviklingen. Dette vil kunne gi andre kontaktflater med samfunnet enn de tradisjonelle
påvirkningskanalene, mener ministeren:
- Høringer gjør det lett for interessegrupper å påvirke politikkutviklingen. Det sosiale
nettet kan gi andre en stemme, og bringe
nye tanker, ideer og kunnskap til myndighetene. Dette ønsker vi å utforske, sier Grande
Røys.

- Med boken ønsker jeg å stimulere delingskulturen som har vokst fram på internett, sier statsråd Heidi Grande Røys. (Foto: Sara Johannessen)
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YS fornøyd med årets trygdeoppgjør:

Grunnbeløpet øker
med 2.625 kroner
fra 1. mai 2009
-YS er fornøyd med resultatet i trygdeforhandlingene, selv om vi mener staten burde
strukket seg noe lenger. Sett på bakgrunn av
at minstepensjonene i hovedsak er skattefrie,
vil økningen i pensjonistenes kjøpekraft bli
en god del bedre enn for de som er i jobb,
sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

NYT SOLEN
OG HA EN
FIN FERIE!

Heving av grunnbeløpet
Partene i trygdeoppgjøret, deriblant YS, er blitt enige om
størrelsen på reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden.
Grunnbeløpet øker fra kr 70.256 til 72.881 fra 1. mai 2009.
Dette utgjør en ”årslønnsvekst” i grunnbeløpet på 4,2 prosent i
forhold til i fjor. Sammen med økningen i grunnbeløpet, og som
en del av fjorårets opptrappingsplan for minstepensjonistene,
øker minstepensjonen fra 1. mai for enslige til 143.568 kroner
og for ektepar der begge er minstepensjonister til 265.272
kroner. Økningen på årsbasis for enslige minstepensjonister er
på nær åtte prosent, mens lønnsveksten for de yrkesaktive i år
er anslått til fire prosent.

Opptrappingen
var på sin plass
- Dette viser at opptrappingen
vedtatt i fjorårets trygdeoppgjør
og som YS støttet fullt ut, var på
sin plass, sier YS-lederen.
YS-leder Tore Eugen Kvalheim er
fornøyd med resultatet i årets trygdeoppgjør, selv om de mener staten
burde strukket seg noe lenger.
(Foto: Erling Bergan)

Vi ønsker alle våre
kunder og forbindelser
en riktig god sommer!

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

Betydelig økning fram til 2010
Som en følge av fjorårets trygdeforhandlinger skal det skje en
videre opptrapping av minstepensjonen for enslige til to ganger
grunnbeløpet i 2010. Dette bidrar til at minstepensjonistene
i tre-årsperioden fra 2007 til 2010 får en betydelig økning i
kjøpekraften sammenlignet med de yrkesaktive. Økningen i minstepensjonistenes kjøpekraft er også et resultat av at en relativ
stor andel av befolkningen i Norge inntektsmessig ligger under
det som OECD anser som fattigdomsgrensen.

Nytt fra dok.vit. i Tromsø

[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Tekst:
Førsteamanuensis
Roswitha Skare
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø

Opera i cyberspace og
Ája Samisk Senter i Manndalen
De som kjenner Niels W. Lund,
professor i dokumentasjonsvitenskap, eller har lest om
han i Bibliotekaren 2/2009,
vet at han dette semesteret har forskningstermin,
og at mye for tiden dreier
seg om The World Opera
(www.theworldopera.org/).
Han er gjesteprofessor ved Bang &
Olufsen i Danmark hvor man den 11. mai
gjennomførte et vellykket eksperiment
sammen med musikere i New York.
Opera i cyberspace
For første gang i historien foregikk en
operakonsert i cyperspace. Operasangere
akkompagnert av pianister sang samtidig
på musikkskolen i Struer i Danmark og
på Universitetet i New York. Målet med
prosjektet er å få musikere og sangere
som befinner seg på tre eller fire forskjellige plasser i verden til å kunne agere
sammen. Den største utfordringen er
derfor å finne teknologiske løsninger som
minsker forsinkelsen i overføringen av lyd
og bilde til et minimum.
For noen uten særlig musikalsk gehør,
eller stor erfaring innenfor overføringen
av lyd og bilde, er det kanskje vanskelig
å tenke seg at denne utfordringen faktisk
er veldig stor, men nettopp det har fått et
firma som Bang & Olufsen til å være med
på det, til tross for økonomiske krisetider.
På deres nettsider (http://www.bangolufsen.com/world_opera_project) finns
det et intervju med Jeremy Cooperstock
som er forsker ved Centre for Intelligent
Machines at McGill University i Montreal,
Canada. Han er en av flere forskningspartnere i det store internasjonale prosjekt,
The World Opera, som Niels W. Lund har
startet ut fra idéen om opera som multimedialt dokument.
DOCAM-konferansen
Ellers har de foregått en del reisevirksomhet blant de ansatte i faggruppen.
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Roswitha Skare deltok i mars på den
internasjonale DOCAM-konferansen
med et foredrag om det som i faglitteraturen vanligvis regnes som den første
dokumentarfilm: Robert J. Flahertys
Nanook of the North. Konferansen ble
for andre år på rad arrangert av dokvit i
samarbeid med University of WisconsinMadison (http://www.slis.wisc.edu/docam09sched.html), mens den til neste
år flytter videre ti Texas.
Ája Samisk Senter i Manndalen
I februar var Tore Brattli og Geir
Grenersen på studietur til Ája Samisk
Senter i Manndalen. Fra de ansatte
ved senteret fikk de en solid innføring i
de forskjellige aktivitetene som foregår
i senteret som bl.a. inneholder Samisk
bibliotektjeneste, Samisk språksenter og
Sámi radio. Nord-Troms Museum, Sametinget og urfolksfestivalen Riddu-Riddu.
Senteret fremstår som en vellykket og
moderne ABM-institusjon. De samiske
sentrene i Snåsa, Hattfjelldal, Skånland og Evenes, Manndalen, Billefjord
og andre steder i Sápmi er grunnlagt
gjennom dugnader og frivillig arbeid og
gradvis bygd opp til viktige knutepunktinstitusjoner i sine lokalsamfunn. De
er ABM-institusjoner bygd nedenfra og
ikke som følge av initiativ fra lokale, regionale eller statlige myndigheter. Etter
hvert som de har vist sin berettigelse
er de blitt forankret (i forskjellig grad) i
offentlige budsjetter.
Modellinstitusjoner
De burde ha stor interesse som modellinstitusjoner for hvordan forskjellige
institusjoner gjennom samarbeid kan
utgjøre slagkraftige enheter og hvordan minoritetsgrupper kan organisere
dokumentsamlinger i den hensikt å
synliggjøre sin kultur. Vi planlegger å
besøke flere samiske sentre i Troms
og Nordland i løpet av dette året. Vi
bruker dem som eksempler i undervisning og håper på sikt å kunne inngå
nærmere samarbeid med noen av dem
med henblikk på praksisutplassering,
masteroppgaver o.l.

BF-sekretariatet svarer

Redusert arbeidstid ved barns skolestart

SVAR:
Det er egentlig to ting du tar
opp.
Vedr. skolestart: Arbeidsgiver skal
ha et eget permisjonsreglement
hvor det pleier å bli gitt 1-3 dager
permisjon med lønn i forbindelse
med oppstart i barnehage/skole.
Reglementer for den enkelte virksomhet fastsettes etter drøftinger
mellom arbeidsgiver og fagforeninger, derfor kan rettighetene variere
fra virksomhet til virksomhet.
Vedr. redusert arbeidstid over en
lengre periode: Som småbarnsforelder så kan du søke om å få redusert
arbeidstid for en periode (uten
lønn). Det står i arbeidsmiljølovens
§10-2 (4): ”Arbeidstaker som av
helsemessige, sosiale eller andre
vektige velferdsgrunner har behov
for å få redusert sin arbeidstid, har
rett til dette dersom reduksjonen
kan gjennomføres uten vesentlig

ulempe for virksomheten. Vektig og
sosial velferdsgrunn vil være omsorg for barn under 12 år. ”Vesentlig ulempe” i denne sammenheng
skal godt gjøres å skylde på i vår
type virksomhet, selv om du har
en lederstilling. Regner med at du
klarer å skaffe vikar som kan avlaste
med vakter, rutineoppgaver etc. Du
må søke om redusert arbeidstid og
oppgi hvilket tidsrom du søker for,
hvor mye permisjon du ønsker og
hvordan du ser for deg at deltiden
skal virke (fri hele dager/kortere
dager/2.hver uke etc). Du har rett

til å gå tilbake til full jobb når denne
perioden utløper eller du kan søke
om forlengelse. Det du må være
oppmerksom på er at hvis du skulle
få behov for å gå tilbake i jobb FØR
permisjonstiden utløper, så har du
ikke automatisk rett til det men vil ha
en fortrinnsrett. Derfor er det ikke
vanlig å søke for særlig mer enn ett
år av gangen.
Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg
Nestleder i BF

Illustrasjonsfoto: Pittman

SPØRSMÅL:
Jeg er ansatt som 100% bibliotekleder i det offentlige. Jeg ønsker å
gå ned til 80% for en periode. Har
jeg rett til å få permisjon uten lønn?
I så fall: Hvor lenge?
Jeg har to barn som er 4 og 6 år.
Stemmer det at man kan søke om
redusert arbeidstid i forbindelse
med skolestart?

Har du sjekket hva vi har på deg ?
Det er enkelt !
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.
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Alt du trenger – til en rimelig pris...
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Belysning
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Synsprodukter
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Lyttestasjoner
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bibliotek

Logisk og brukervennlig

RIMELIGE PRISER PÅ SYSTEM OG VEDLIKEHOLD...

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

SCANNERE FOR DIGITALISERING OG LAGRING
Scannere for publikum, med mulighet for direkte utskrift og lagring på USB minnepinne!

OS 14000 Scanner:
For digitalisering og lagring
av egne bøker og dokumenter

OS 12000 Bookcopy:
Publikum scanner selv,
og kan velge:
– direkteutskrift
– lagring på USB pinne

– navnet på god service
Pettersvollen 3, Pb. 9102, 3006 Drammen
Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55
salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no
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NETTVERKET ”BIBLIOTEKPARAPLYEN”
Til
Stortingets familie- og kulturkomité
NOTAT
Stortingsmelding nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og
kulturarena i ei digital tid
Bibliotekorganisasjonene, gjennom Nettverket Bibliotekparaplyen, vil gjerne gi uttrykk for hva
vi i fellesskap mener er det aller viktigste at komiteen fokuserer på i denne saken.
Det bibliotekene først og fremst trenger er ressurser. Sammenlignet med Finland og
Danmark mangler norske folkebibliotek 2000 stillinger.
1. Biblioteksamarbeid og -samordning er positivt, gitt at det bevilges tilstrekkelig med lønnsog stimuleringsmidler. Hensikten med biblioteksamarbeid må være satsing, utvikling og
fornying, ikke rasjonalisering.
2. Modellbibliotek er en god metode i møte med mange og varierte utfordringer. Utviklingen
av biblioteket som møteplass, kunnskapsallmenning, kulturarena samt utvikling og drift av
digitale tjenestetilbud vil kunne styrkes kraftig ved tilføring av FoU-midler. Et slikt program
må utarbeides og tilføres betydelige midler.
3. Bibliotekene står overfor store omstillinger. Det er da viktig at infrastrukturen sikres under
denne omstillingsprosessen. Fylkesbibliotekenes betydning og ABM-utviklings rolle som
utviklingsaktør må beholdes og videreutvikles.
4. Kompetanseutvikling er svært viktig for et felt i rivende utvikling. Departementenes (KKD
og KD) arbeid med planer for et kompetanseutviklingsprogram må realiseres og finne sin
form i samråd med bibliotekfeltets organisasjoner. ABM-utvikling har utredet
kompetansebehov i bibliotekene og programmet kan og bør settes i gang fra 2010.
5. Arbeidet med nasjonale lisenser må settes i gang snarest. Lisenser må forhandles som et
nasjonalt gode, - fag- og folkebibliotekene trenger lik tilgang for å gi hele befolkningen
tilbud.
6. Midlene til investering i bibliotekbygg, kulturbygg hvor bibliotek inngår, modernisering av
bibliotekene og til mobil bibliotektjeneste må økes betraktelig.
Oslo, 14. mai 2009
Med vennlig hilsen
Bibliotekarforbundet
Fylkesbiblioteksjefkollegiet
Kulturforbundet
Fagforbundet v/Rådet for bibliotekansatte
Forskningsforbundets bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap
Norsk Fagbibliotekforening
NOLUG - Norsk Online Brukergruppe
Norsk Tjenestemannslag
Kopi sendt: Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité
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BF i møte med Stortingets kulturkomité
Tirsdag 12. mai var Bibliotekarforbundet, sammen
med de andre bibliotekorganisasjonene, i møte
med Stortingets familieog kulturkomité. Dette
var anledningen til å gi
noen viktige signaler om
stortingsmeldinga før den
behandles i Stortingets
organer. BF hadde viktige
ting å melde.
Bibliotekarforbundet var representert
ved leder Monica Deildok, nestleder
Hanne Brunborg og Anita Harby fra BFklubben på Deichman. Monica innledet
med å takke for invitasjonen og sa at BF
er glad for stortingsmeldingens viktige
programerklæringer.
- Stortingsmeldingen gir gode beskrivelser av bibliotekets rolle som kulturog kunnskapsarena. Den fremholder
betydningen av det fysiske biblioteket
som sosial møteplass og yngleplass for
kulturopplevelser og kunnskapstilfang.
Dette er viktig. Det er også viktig at
stortingsmeldingen stadfester at det
skal være bibliotek i hver kommune, sa
Monica Deildok.
BFs delegasjon måtte foreta en tøff
prioritering av de viktigste konkrete
innspillene de kunne gi komiteen i de
10 minuttene hver organisasjon hadde
fått til rådighet. Og BFs innspill var som
følger:
1) Biblioteksamarbeidet
(biblioteksamarbeid/ressurser)
Om biblioteksamarbeidet: Frivillig,
forpliktende samarbeid JA!, Gitt at det
bevilges tilstrekkelig med stimuleringsmidler til sektoren. Det er viktig å
understreke at biblioteksamarbeidets
utgangspunkt er satsing, utvikling og
fornying, IKKE rasjonalisering! Det er
ressursunderskudd i sektoren. Minus
og minus blir ikke pluss selv om man

aldri så mye legger det sammen. Når
man skal få til en satsing på bibliotekene, i form av minst ett bibliotek i
hver kommune som er tilgjengelig,
kompetent, åpent og med et attraktivt
og tidsrelevant innhold er det derfor
nødvendig med tilførsel av ressurser.
Både ressurser i form av stimuleringsmidler til samarbeid og samordning,
men også stimuleringsmidler i form av
lønnsmidler. Det er et underskudd på
stillinger i sektoren. Og som følge av
dette blir både tilgjengelighet, tilbud og
nivå på tjenestene skadelidende. Men
denne trenden skal snus med tilsig av
stimuleringsmidler.
(fylkesbibliotekene som
utviklingsaktør)
En viktig forutsetning for å lykkes
med biblioteksamarbeidet er at fylkesbibliotekene fortsatt spiller sin rolle i
biblioteklandskapet. Fylkesbibliotekene
har en rolle å spille som utviklingsaktør, som koordinerende instans, som
kompetansebank i prosessen med å
utvikle biblioteksamarbeid på tvers av
kommunene.
(ulike samarbeidsformer)
Det må være rom for midler til ulike
samarbeidsformer, ikke bare vertskommune – samarbeid. En kan også tenke
seg samarbeid internt i en kommune,
mellom ulike former for bibliotek, eks.
skole og folkebibliotek eller samarbeid

etter modell av Drammensbiblioteket.
(planverk)
For å sikre at innsatsmidlene blir mest
mulig varige, må satsingen forankres i
planverk.
(ABM-utvikling)
Vi ønsker ikke ABM-utvikling sitt
utviklingsansvar og sine utviklingsoppgaver lagt til et operativt bibliotek som
Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket
har en viktig rolle å spille i det norske
biblioteklandskapet som en av aktørene i
operativt utviklingsarbeid, men har ingen
tradisjon for eller spesialkompetanse på
å drive utviklingsarbeid overfor folkebiblioteksektoren for øvrig. Det har ABMutvikling. Det ville være bortkastede
ressurser å innsette Nasjonalbiblioteket
som en ny utviklingsaktør i forkant av en
prosess med stort trykk på samhandlings- og utviklingsaktiviteter. Bedre da
å benytte seg av den kompetansen som
ligger i ABM-utvikling, og å bygge på de
åpne kommunikasjonskanaler ABM har
med biblioteksektoren.
Oppsummert pkt 1)
yy Biblioteksamarbeid. Frivillig forpliktende
samarbeid : Ja, gitt at det bevilges
tilstrekkelig med midler til sektoren. Utgangspunkt i satsing, ikke rasjonalisering. Det er behov for samarbeidsmidler
og – ikke minst lønnsmidler.
yy Fylkesbibliotekene. Prematurt å legge
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dem ned. De spiller en essensiell rolle
i prosessen med utvikling av biblioteksamarbeidet (kompetanse, utvikling,
planarbeid)
yy ABM-utvikling. IKKE overføring av
utviklings- og forvaltningsoppgaver til
operativt bibliotek som NB
2) Kompetanseutviklingsprogrammet
Kjør! Bibliotekmeldinga begrunner
behovet for kompetanseutvikling.
Tilbud som utvikles MÅ så langt som
overhode mulig være kompetansegivende, knyttes til bibliotekarutdanninga
ved HiO og fylkesbibliotekene.
3) Modellbibliotek
Et viktig tiltak – må følge penger med,
jf modellskoler
4) Ressurser
Det er ressurskrise i sektoren – både
folkebibliotek og bibliotek i utdanningssystemet. Jf antall årsverk

Årsverk totalt i
Land/årsverk Innbyggere folkebibliotek
Sverige
Danmark
Finland
Norge

9,1 mill.
5,6 mill.
5,2 mill.
4,8 mill.

4.878
4.604
4.780
1.796

Det er ikke oppgitt sammenlignbare tall
for ulike land i meldingen!

Årsverk
Årsverk pr
bibliotekarer innbygger
?
2.237
?
943

0,000536
0,000822
0,000919
0,000374

av §§ 4 Bibliotek i hver kommune og 5
Fagkompetanse

6) Oppfølging
For å komme opp på Sveriges nivå
Forventer at Stortinget følger opp
skulle folkebibliotekene i Norge hatt
For å komme opp på Sveriges nivå skulle folkebibliotekene i Norge hatt ca 2.560 års
den positive viljen til satsing på biblica 2.560 årsverk – 764 flere årsverk
764 flere årsverk enn i dag. For å nå oppotek
til Danmark/Finland
mangler vi mer enn 2.0
med de styringsmidlene de rår
enn i dag. For å nå opp til Danmark/
årsverk!
I
stedet
er
det
en
nedgang
fra
1998
til
2007
på
105
årsverk,
jf. årlig ABM-sta
over.
Finland mangler vi mer enn 2.000
årsverk! I stedet er det en nedgang fra
5) Lovrevisjon
kommer vi til å være særskilt oppta
7) Fengselsbibliotek
1998
til 2007 påNår
105bibliotekloven
årsverk, jf. årligskal revideres
4
Bibliotek
i
hver
kommune
og
5
Fagkompetanse
Kulturog kirkedepartementet har
ABM-statistikk.
tatt det økonomiske ansvaret for bi6) Forventer
at Stortinget følger opp denbliotektjenester
positive viljeni til
satsing på
bibliotek
fengslene
Bibliotek
i med d
5)
Lovrevisjon
styringsmidlene
de
rår
over.
statlige
helseinstitusjoner
har
behov
for
Når bibliotekloven skal revideres
en tilsvarende ordning.
kommer vi til å være særskilt opptatt

7) Kultur- og kirkedepartementet har tatt det økonomiske ansvaret for bibliotektjene
fengslene Bibliotek i statlige helseinstitusjoner har behov for en tilsvarende ordning.

En proaktiv påminnelse
- Jeg er filmregissør. Omtrent i samme bransje som dere. Jeg driver og formidler
ting - fra gamle dager, fra nye tider - til det store publikum.
Tekst & foto: Erling Bergan

Slik innledet Nils Gaup sitt avslutningsforedrag under Nordnorsk bibliotekkonferanse
2009. Og dermed hadde han 170 bibliotekfolk i sin hule hånd. Med sin skuespillerbakgrunn tok han grepet fra starten. Ingen
talerstol, ingen powerpoint, ingen punktvis
disposisjon vi skulle interessere oss for.
Han satset alt på en personlig fortelling.
Og den bar så det holdt.
Gaup fortalte om oppvekst i Kautokeino,
uten tv, uten film, uten strøm. Hvordan
kunne han da bli filmregissør? – Da jeg
vokste opp var det en veldig levende kultur.
Vi hadde mange fortellere, i mange sjangre.
Barneeventyr. ”Se og Hør”-fortellinger om
siste nytt. Jeg likte best de gamle fortellerne, med sine fantastiske historier.
Etter fullført teaterhøgskole ville han
gjerne spille samiske roller. – Jeg har alltid
funnet samisk kultur utrolig fascinerende.
Men jeg skjønte at få vet noe om samisk
kultur, sa Gaup, som etter noen filmroller
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havnet som produksjonsassistent bak
kamera. Så leste han historien om Veiviseren på UB, begynte å ta kontakter rundt

omkring for å lage egen film, men møtte
manglende interesse for noe så ”smalt”
som en samisk fortelling.
Da ble han klar over en side ved seg selv:
– Når det gjelder samiske ting, blir jeg veldig
provosert. Jeg var sårbar, lett å hisse opp,
sa Gaup, som oppdaget psykiateren Viktor
Frankls teorier om proaktivitet - om å ta ansvar for eget liv og egne reaksjoner, framfor
å skylde på årsaker utenfor en selv. Som jøde
i konsentrasjonsleir under krigen ble han
nedverdiget hele tiden. Frankl fant proaktivitet som en overlevelsesmekanisme.
- Dette bet jeg meg merke i. Man kan
bestemme selv hvordan man reagerer, man
kan velge å være proaktiv. I stedet for reaktiv, som barn jo er. Jeg hadde mye barn i
meg, var veldig reaktiv, noe jeg måtte jobbe
med: ”Du kan ikke krenke meg, med mindre
jeg lar deg få lov til å krenke meg”.
Nils Gaup sa det ikke. Arrangørene
sa det ikke. Men kan det være en svak
relevans til bransjens reaksjoner på stortingsmeldinga?
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Nordnorsk kvalitet
Tekst & foto: Erling Bergan

Annethvert år arrangeres Nordnorsk bibliotekkonferanse. Den har etablert seg som en viktig
konferanse med høy kvalitet på innholdet. I år
var Tromsø vertskap 5.-7. mai. Med over 170
deltakere og en blodfersk stortingsmelding å
diskutere, måtte dette bli bra.
Nå er det riktignok parallelle sesjoner, så
Bibliotekaren gikk nok glipp av mye. Slik må det
nødvendigvis være. Men det er definitivt tommel opp for det vi fikk være med på. Dessuten
skal det godt gjøres ikke å ha det hyggelig med
kolleger i Tromsø…
Konferansen hadde satt opp historieprofessor Knut Kjeldstadli til åpningsforedraget:

Knut Kjeldstadli: Vi har føtter, heller enn røtter.

”Modeller for sameksistens i et sammensatt
samfunn”. Han kom med boka ” Sammensatte
samfunn : innvandring og inkludering” i fjor,
og inviterte til refleksjon rundt måter for det
norske samfunn å håndtere sin nye flerkulturellhet – hvis dette i det hele tatt er så nytt.
Kjeldstadli la mer vekt på menneskenes føtter
enn på våre røtter.
Debatt om bibliotekmeldinga var hovedsaken
første dag av konferansen. ABMU-direktør Leikny Haga Indergaard orienterte om meldinga.
Hun var offensiv, etter å ha gått gjennom de
foreslåtte tiltakene: - Hvordan skal vi få dette
til? Når denne blir vedtatt i Stortinget, med de
eventuelle merknadene som kommer, så har vi
en nasjonal bibliotekpolitikk, sa hun, og pekte
på at det da er en jobb å gjøre videre. Det
dreier seg ikke minst om penger i statsbudsjettene: – Men de kommer ikke av seg selv. Vi
må faktisk signalisere hva vi synes er viktig av
dette, til omverden utenfor biblioteksektoren,

Lars Hansen Juvik: - Ikke denne gangen heller.

sa Leikny, som la til: - Dette må forankres, både
regionalt og lokalt. Det er i kommunene kampen om folkebibliotekene står. Bruke meldinga
lokalt! Jeg er glad for at meldinga er kommet.

til å vise vilje: - For nesten alle tidligere bibliotekreformer er gjort av borgerlige regjeringer.
Den store bibliotekreformen i 1902, den første bibliotekloven i 1935, den skjellsettende
biblioteklova i 1972, den viktige lova i 1985.
Til og med ABM-meldinga kom den gang
Senterpartiet var borgerlig, sa han.
Deretter var det paneldebatt der det virket
som vår egen forbundsleder Monica Deildok
traff pulsen hos deltakerne best: - Stortingsmeldinga inneholder fine programerklæringer,
den inneholder en grei virkelighetsbeskrivelse
og den inneholder lite konkrete og lite forpliktende formuleringer på tiltakssida. Det er mye
som skal utredes og vurderes videre, og det

BF-leder i i debattpanel om bibliotekmeldinga.

Den gir oss mange muligheter.
Så kom en av bibliotekpolitikkens høvdinger,
Lars Hansen Juvik. Han var glad for de første
reaksjonene som kom fra NBF, at de hadde funnet igjen mye av det de ønsket seg i meldinga,
at en rekke tiltak som har vært diskutert lenge
i biblioteksektoren, er ”kvittert ut” i meldingen.
– Dette er måten å takle bibliotekpolitikk på,
tenkte jeg. Suksess gir penger, klaging og
syting har det vært nok av på biblioteksida,
sa Juvik, som fortsatte: - Men så begynte jeg
å lese meldinga. Da skjønte jeg ikke lenger
entusiasmen til Anne Hustad.

Kristin Strand Iden tester vertskommunemodellen på Senja.

ligger heller ikke penger eller økonomi her. Nå
hører jeg vi får løfter om at det skal komme.
Likevel er det viktig å si at vi vet at økonomi er
helt avgjørende for å utvikle sektoren videre,
sa hun, til salens gjenkjennende nikk.
I det videre programmet fikk vi med oss
gode presentasjoner om vertskommunemodellen: Kristin Strand Iden fra Senjabibliotekene og
Kristin Skjevik i Ofotbibliotekene, som begge
bør påkalle interesse i de kommende tider preget av biblioteksamarbeid. Vi fikk med oss en

Stortingsrepresentanter og organisasjonsledere.

I Juviks kritikk av meldinga inngikk et kraftfullt forsvar for fylkesbibliotekenes oppgaver,
noe som ble lagt merke til, også av politikerne.
(I et seinere innlegg bidro fylkesbiblioteksjef
Ruth Ørnholt til å forsterke dette poenget.)
Og Juvik avsluttet med total slakt av meldinga: - Min konklusjon må bli: Dessverre,
ikke denne gangen heller. Slett ikke denne
gangen!
Øyvind Frisvold fortalte deretter om hvor
mye han, sammen med kolleger, i 40 år har
ventet forventningsfullt på utredninger, meldinger og proposisjoner, som har kommet og
gått. Han ville terge på seg Giske, med å si at
den rødgrønne regjeringen har en fantastisk

Lena Jensen kan lobbyering, fra den andre sida.

grei nok markedsføringsentusiast, personifisert
ved den svenske ”bibliotekpedagogen” Zuzana
Helinsky. Og en svært nyttig gjennomgang
av god lobbyvirksomhet ved Troms SV sin
stortingsrepresentant Lena Jensen.
En utmerket konferanse ble avsluttet med
ekte vare: filmregissør Nils Gaup om å være
proaktiv i motgang.
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Bok til alle-bibliotekene når fram til voksne med lesevansker

Nøkkelen til økt leseevne for
tredjedelen som leser dårlig
Bok til alle-nettverket til organisasjonen Leser søker bok
er det viktigste verktøyet til å nå alle voksne som sliter
med lesing, påpeker Marianne Vanem, bibliotekrådgiver i Leser søker bok. Målsettinga er å få med
alle bibliotek innen 2016. Vanem er skuffet over at
bibliotekmeldinga ikke ser Bok til alle som hovedverktøyet i det kommende Leseåret.
Tekst:

Marianne Vanem
Bibliotekrådgiver
Leser søker bok

Gjennom et landsomfattende biblioteksamarbeid med Leser søker bok
arbeides det offensivt for å skape
et reelt litteraturtilbud for lesesvake
og gjøre bibliotekene tilgjengelige
for alle.

Bibliotekene er dermed i ferd med
å bli en viktig ressurs for alle som
ikke er gode til å lese, enten fordi
de har et annet morsmål eller fordi
de har lesevansker eller er uvante
lesere. Nettverket omfatter så langt
om lag 150 folke- og fengselsbibliotek, og samtlige fylkesbibliotek.
Samarbeidsavtaler
med bibliotekene

Bibliotekene har inngått egne samarbeidsavtaler med Leser søker bok
som sentral organisator og leverandør
av bøker, faglig kompetanse og praktisk hjelp for å nå ut til målgruppene.
De såkalte Bok til alle-bibliotekene
skal gi et godt boktilbud og drive

”

omfattende formidling overfor for
eksempel minoritetsspråklige, dyslektikere, leseuvante, folk med ADHD og
alle andre som sliter med å lese. For
å nå de som trenger ekstra hjelp til
å lese, etablerer bibliotekene lokale
nettverk med leseombud – frivillige
eller helsepersonell, som leser høyt
på institusjoner. Fengselsinnsatte
kan også få leseombud, via Røde
Kors’ visitortjeneste. Fylkesbibliotekene koordinerer satsningen i
fylkene og har tatt på seg rollen som
regionale utviklingsaktører i Bok til
alle-arbeidet.
Burde vel fått
en bred omtale?

Det er med andre ord et omfattende arbeid som er gjort så langt for
å nå de som sliter med å lese. Man
skulle derfor tro ut at dette sentrale
tiltaket ble viet stor plass i den nye
Stortingsmeldingen om bibliotek.
Bok til alle-nettverket som per i dag
omfatter en tredjedel av landets
folkebibliotek, burde vel få en bred
omtale, eller?

Et omfattende arbeid er gjort for å nå de
som sliter med å lese.
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Et stort hull i
bibliotekmeldingen

Jeg ble derfor mildt sagt overrasket,
og dertil mer skuffet, da virkeligheten
skulle vise seg å være helt annerledes. I den grad Bibliotekmeldingen
fokuserer på bibliotekarbeidet til Leser
søker bok, så omtales leseombud
primært som tiltak for å nå for de
aller svakeste. Leseombud er naturligvis en viktig del av Bok til alle, men
rekkevidden av selve satsningen, og
det landsomspennende nettverket, er
altså utelatt i meldingen.
Meldingen, som behandles i Stortinget i disse dager, påpeker bl.a. at
”Dei tenestene biblioteka tilbyr skal
vere tilgjengelege for alle. Dette er
eit viktig perspektiv som må byggjast
inn i alle planar for å utvikle biblioteka
i framtida” (jfr. kap. 2.5). Faktum er
at flere av Bok til alle-bibliotekene allerede har satsingen innbygget i sine
kommunale planer som for eksempel
i Porsgrunn, Oppegård og Enebakk.
I tillegg finnes nå Bok til alle nedfelt
i flere regionale bibliotekplaner som
f.eks ”Plan for Namdalsbibliotekene
2009-2015”: ”Alle Namdalsbibliotekene skal være ”Bok til alle”-bibliotek,
med formidling av tilrettelagt litteratur
for lesesvake og funksjonshemmede.
Det skal legges til rette for opprettelse
av leseombudsordning og lesesirkler.”
(jfr. pkt. 3.12), og Fylkesdelplan i



Foto: Erling Bergan
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 Hordaland 2009-2015 der Bok til alle

er et fast tiltak. I skrivende stund er
også tilsvarende planer på trappene
i andre regioner.

Solid forankret i
Bibliotek-Norge

Samarbeidet med fylkesbibliotekene
gjør at Bok til alle er blitt både strukturelt og solid forankret i BibliotekNorge. Fylkeskoordinatorene følger
opp lokale folkebibliotek og arrangerer
nettverksmøter. De arrangerer også
regionale kurs og inspirasjonssamlinger for de over 750 aktive leseombudene fra hele landet. Leser søker
bok fungerer som nasjonalt ledd og
gir fylkesbibliotekene opplæring og
veiledning slik at de kan koordinere
satsningen i fylkeskommunene. Bok
til alle-bibliotekene mottar dessuten
bokpakker med nye tilrettelagte bøker
samt faglig hjelp til å formidle dem til
de ulike målgruppene.
Sett ut fra denne velfungerende
modellen og flere års gode resultater
med satsningen, framstår det derfor
som underlig at Bibliotekmeldingen

ikke framhever dette som det mest
sentrale tiltaket for bibliotektjenester
til alle med lesevansker!
Formidling til
minoritetsspråklige

Et beskrivende eksempel på det
vellykkede biblioteksamarbeidet er
den aktive formidlingen ut mot minoritetsspråklige lesere. Bibliotekmeldingen viser til bibliotekene som
viktige instanser for å nå svake
lesere og påpeker at ”Nokre bibliotek har etablert samarbeid med til
dømes innvandrarorganisasjonar”
(jfr. Kap. 12.4.1.) og videre at ”For å
styrke biblioteka som bidragsytar til
inkludering, integrering og kulturelt
mangfald, er det nødvendig med meir
systematisk utvikingsarbeid på dette
området.” (jfr. 12.6).
Leser søker boks omfattende utviklingsarbeid for å gi et bibliotektilbud
til minoritetsspråklige blir dermed ikke
omtalt. Nok en gang gir Bibliotekmeldingen et skjevt bilde av det faktiske
arbeidet som utføres på dette området:
En viktig forutsetning i samarbeidsav-

talene mellom bibliotek og Leser søker
bok er nettopp å formidle litteraturtilbudet til ulike kontaktpunkter for
målgruppene, f.eks skoler med elever
i norskopplæring, flyktningkonsulenter,
asylmottak og lokale organisasjoner
for minoritetsspråklige.
Aktiv formidling
til nye lesere

Med over 150 Bok til alle-bibliotek
er det ingen tvil om hvem som er den
viktigste aktøren i biblioteksektoren for
å inkludere alle i bibliotektjenestene.
Og ”systematisk utviklingsarbeid” er i
all hovedsak hva nettverket dreier seg
om: et velutviklet og velutprøvd system
med veiledning og råd for hvordan
bibliotekene kan formidle bøker til
alle grupper lesesvake. Læring og
kunnskapsdeling mellom bibliotekene skjer via Leser søker bok som
nasjonal nettverksorganisator. Bok til

Leser søker bok
yy Etablert i 2003
yy Er en organisasjonsallianse
som jobber for at alle skal
ha tilgang til litteratur.
yy Sørger for at det blir laget
tilrettelagte bøker ved å
gi støtte til forfattere, illustratører og forleggere.
yy Arbeider for at leserne
enkelt skal kunne finne
fram til bøkene, både i
handel og på bibliotek.
yy Gir ut en årlig katalog
med Bok til alle.
yy Har egen nettside med søk
etter tilrettelagte bøker:
www.boksøk.no.

Marianne Vanem kan vise til en velfungerende modell og flere års gode resultater: - Derfor framstår
det som underlig at Bibliotekmeldingen ikke framhever dette som det mest sentrale tiltaket for
bibliotektjenester til alle med lesevansker, sier hun. (Foto: Erling Bergan)
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yy Har fått faste bevilgninger
fra Kultur- og kirkedepartementet siden 2007.
yy Holder til i Litteraturhuset
i Oslo.
yy Har i dag seks ansatte.
yy Nettsted: www.lesersokerbok.no
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alle-bibliotekene driver aktiv formidling
av tilrettelagte bøker og arrangerer
f.eks bokkaféer for utviklingshemmede og lesegrupper for minoritetsspråklige. Gode og lett tilgjengelige
boksamlinger med tilrettelagte bøker
fører dessuten til et økt utlån mot nye
lesere. Som en ekstra hjelp både for
bibliotekansatte og brukere er Bok til
alle-samlingene tydelig inndelt etter de
ulike tilretteleggingskategoriene.
Bok til i fengslene

I takt med opptrappingsplanen for
fengselsbibliotek er Leser søker bok
også i ferd med å inkludere alle fengselsbibliotek i Bok til alle-nettverket.
Ved hjelp av prosjektmidler fra ABMutvikling og samarbeidsavtaler med
Leser søker bok vil det være mulig for
fengselsbibliotekene å få et tilpasset
boktilbud og leseombud som formidler
litteratur til den store delen innsatte
som sliter med å lese. Allerede er
flere fengselsbibliotek i gang med
leseombud, bl.a. i Moss fengsel, som
har suksess med å bruke visitorer fra
Røde Kors’ visitortjeneste.
Leseåret 2010

Regjeringens initiativ om et Nasjonalt Leseår i 2010 er svært positivt.
I presentasjonen av Leseåret tegnes
en visjon av bibliotekene som sentral
ressurs for å spre leseglede og øke
leseferdighetene til både voksne og
unge. Men hvorfor unnlater bibliotekmeldingen å koble Leseåret til det som
er, og burde være hovedverktøyet i
denne satsningen: Bok til alle-nettverket til Leser søker bok?
Leser søker boks målsetting er at
alle bibliotek skal ha Bok til alle innen
2016. Nettverket øker stadig, med
45 nye bibliotek hvert år, og vi er på
god vei til å nå dette målet. Gjennom
vårt velfungerende samarbeid med
fylkesbibliotekarene spres informasjon
om tiltaket og nye folke- og fengselsbibliotek blir med.
Nøkkelen til
å øke leseevnen

Så dette betyr én ting: I Leseåret må
Bok til alle-bibliotekene være nøkkelen
til å øke leseevnen til den tredjedelen
av voksne som leser dårlig. Det er
dette vi må overbevise myndighetene
om nå.

Kva er tilrettelagde bøker?
For å gjere bøker meir tilgjengelege, kan ein tilretteleggje tekst, bilete og formgiving. Her er ei
forklaring på dei ulike visa bøker kan vere gjort
tilgjengelege på.
Enkel tekst:
All tekst er meir eller mindre
vanskeleg. Bøker med enkel tekst
formidlar bodskap på ein språkleg
tilgjengeleg måte, utan at innhaldet
er spesielt enkelt. Både ordval,
setningsoppbygging og grafisk
oppsett må vere godt tilrettelagd
for at teksten skal vere enkel å
lese. Enkel tekst gjer litteratur meir
tilgjengeleg til dømes for uvande
lesarar, folk med dysleksi, ADHD
eller eit anna morsmål.
Enkelt innhald:
Bøker med enkelt innhald har ei
handling og ein bodskap som er
lett å få med seg. Dei passar for
folk med utviklingshemming eller
andre som treng kognitiv tilpassing. Bøker med enkelt innhald må
samtidig vere språkleg og grafisk
tilrettelagde for desse målgruppene.
Lyd:
Med lydbøker får ein tilgang til
litteratur utan å lese sjølv. Utvalet
av lydbøker er stort, og dei er
lette å få fatt i. Leser søker bok
støttar berre lydbøker som også
er tilrettelagd ved å ha enkel tekst
eller enkelt innhald og lydkulissar
som gjer det enklare å fylgje med
i opplesinga.

Bilete:
Dette er bøker som er gjort godt
tilgjengelege ved hjelp av mange
illustrasjonar. Det kan vere teikneseriar eller andre illustrerte bøker.
Storskrift:
Bøker med storskrift har store
fontar som gjer det enklare å lese
bokstavane.
Punktskrift:
Punktskrift gjer tekst tilgjengeleg
for folk med synshemmingar.
Følebilete:
Følebilete gjer det mogleg å oppleve illustrasjonane med fingrane.
Bliss og piktogram:
Bliss og piktogram er to ulike slags
symbolspråk. Symbola er lettare
å lese for menneske som ikkje
klarer å oppfatte og nytte vanlege
bokstavar.
Teiknspråk:
Døve har rett til å ha teiknspråk
som førstespråk. Teiknspråk er eit
visuelt og gestuelt språk som har
sin eigen grammatikk og syntaks.
Sjølv om menneske med hørselshemming les vanlege bokstavar, er
det viktig at dei også har tilgang til
litteratur på teiknspråket.
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Nytt fra BIBIN

Bibliotekarutdanninga
ved Høgskolen i Oslo

Avgangsstudentene og studiekvalitet
Hvilke synspunkter har avgangsstudenten på studiekvaliteten – på
bibliotekutdanningen og på andre utdanninger ved Høgskolen i Oslo?
Det besvares i en fersk rapport, der dagens tilstand sammenlignes med
tilsvarende undersøkelser i 2001 og 2003.
Tekst: Liv Gjestrum
Studieleder,
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag
Bibliotek- og informasjonsstudiene

Er utdanningskvaliteten god nok i våre
utdanningstilbud? Dette var temaet
for et seminar Høgskolen i Oslo holdt
for sine studenter og tilsatte tirsdag
28. april. Seminaret tok utgangspunkt
i den ferske rapporten ”Avgangsstudenten: studentenes vurdering av
undervisning, praksis, studieforhold,
tilegnet kompetanse, studieatferd og
fremtidig utdanning” utarbeidet av Ida
Riksaasen Hatlevik ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i
Oslo (HiO).
Våren 2001, 2003 og 2007 har
tredjeårsstudentene ved ni av HiOs
profesjonsutdanninger vært med på en
spørreundersøkelse om ulike sider ved
utdanningskvaliteten. Utdanningene
som er med er sykepleier-, allmennHiO-notat 2009 nr 2

Avgangsstudenten
- Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold,
tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik

Høgskolen i Oslo
Senter for profesjonsstudier
April 2009
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Ida Riksaasen Hatlvik.
Avgangsstudenten :
Studentenes vurdering av undervisning,
praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og
fremtidig utdanning.
HiO-notat nr. 2-2009.
(tinyurl.com/qbjdm9)
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lærer-, førskolelærer-, faglærer-, sosionom-, barnevernspedagog- ergoterapi,
bibliotek- og informasjonsfag og fysioterapiutdanningen. Avgangsstudentene
er valgt som informanter siden de kan
gi viktig informasjon om hele utdanningsløpet.
Vurderinger på en
fempunkts-skala
Utdanningskvaliteten er delt opp i
en rekke underområder som undervisningskvalitet, rammekvalitet (studieforhold og læringsmiljø), inntakskvalitet,
resultatkvalitet, relevans osv, og omfatter både undervisning og praksis.
Studentene har gitt sine vurderinger
på en fempunktsskala hvor 1 er ”svært
misfornøyd” og 5 ”svært fornøyd”.
Det er et omfattende materiale som
er samlet inn og analysert, og rapporten formidler mange interessante
funn. Jeg vil her gjengi noen som går
på den generelle tilfredsheten med
studiet, og knytte noen kommentarer
til et par områder hvor utdanningen i
bibliotek- og informasjonsfag kommer
uheldig ut. For øvrig vil jeg anbefale
alle interesserte å lese rapporten i sin
helhet.
Kommer godt ut
Totalt sett kommer studiet i bibliotekog informasjonsvitenskap relativt godt
ut i undersøkelsen. Bibliotekarstudentene gir utdanningskvaliteten en samlet
score på 3,4 (tilsvarende tall for 2001
og 2003 er 3,3 og 3,5). Dette er den
3. høyeste score for utdanningene som

er vurdert. Førskolelærerutdanningen
er på topp med 3,7 og sykepleierutdanningen på bunn med 2,8.
Vurdert å slutte?
En annen indikator på hvor fornøyde
studentene er med studiet, kan være
antallet som alvorlig har vurdert å slutte
underveis. 24 % av bibliotekarstudentene oppgir at de har det, noe som
er den tredje laveste prosentandelen.
Barnevernspedagogene har den laveste med 13% og sykepleierne den
høyeste med 37 %. Og oppmuntrende
nok, andelen har sunket for bibliotekarstudentene fra 2003 til 2007.
Ville valgt det samme
på nytt?
Studentene fikk også spørsmål om
de ville tatt fatt på samme type utdanning dersom de skulle velge på nytt og
om de ville valgt samme lærested. 66
% av bibliotekarstudentene oppgir at
de ville valgt samme type utdanning og
69 % samme lærested. Tilsvarende tall
for førskolelærerstudentene er at 80%
og 69 % og for sykepleierstudentene
er tallene 80% og 19%. Også her blir
vi relativt sett positivt bedømt.
Scorer lavt på studieforhold
og læringsmiljø
Bekymringsfullt er det imidlertid at vi
scorer lavere på spørsmål om studieforhold og læringsmiljø enn i 2001 og
2003. Ved de fleste utdanningene som
er med i undersøkelsen vurderer studentene det sosiale miljøet seg i mellom
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som godt og lærer-student-relasjonen
som god. Det har dessuten skjedd en
forbedring for alle utdanninger på disse
områdene fra 2001 til 2007 med unntak av bibliotekarutdanningen. I 2001
vurderte våre studenter det sosiale
miljøet seg i mellom som godt, mens de
i dag verken er enige eller uenige i en
slik påstand. Lærer-student-relasjonen
fikk usedvanlig høy score i 2003, men
denne har falt.
Mye lønnet arbeid
Bibliotekarstudentene er dessuten de
som bruker flest timer på lønnet arbeid
pr uke, hele 16,6 timer (mot 24,1 timer
på studiet). Det er langt flere timer enn
neste utdanning på lista: Sosionomstudentene bruker 12,9. Ergoterapistudentene, som har minst lønnsarbeid, oppgir
7 timer. Det er samme antall timer som
bibliotekarstudentene hadde i 2003.
Omlegging av studiet
Mellom spørreundersøkelsen i 2003
og 2007 har vi hatt en omlegging av
studiet. Fra et opplegg hvor mange
undervisningsemner, små og store, gikk

parallelt og de fleste hadde avsluttende
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for
NAV
i
Hallingdal.
Gol komsom bibliotekar
mune
har om lag 4500 innbyggjarar.
Vi tilbyr:

GOL

Gol kommune

GOL
Gol bibliotek

· Fleksibel arbeidstid og triveleg miljø
Sjå www.gol.kommune.no
·MeArbeidsoppgåver
på eit hektisk, offensivt og
har ledig:
for full utlysingstekst.
framtidsretta
kontor
100% fast stilling som rettleiar oppfølging
· Mogelegheit
for å delta
i vidareutvikling
av
For
30 % av stillinga
er det
atterhald om politisk
oppgåver
og
arbeidsmetodar
godkjenning
av stilling
Send søknad
og CVsom
til: flyktningkonsulent
· Tilsetting i samsvar med kommunalt avtaleverk

postmottak@gol.kommune.no

Det
er ønskjeleg at den som blir tilsett disponerer
Arbeidsoppgåver:
bil.eller til:
· Saksbehandling
lov om sosiale
tenester
Gol kommune,etter
Gamlevegen
4, 3550
Gol
Nærare
kap. 5 opplysningar om stillinga:
NAV-leiar,
Bjørn
· Oppfølging
av Skjelseth,
flyktningartlf. 31 02 87 60.
Søknad
med og
godkjente
kopiar
av attestar
og
· Rettleiing/oppfølging
av kontoret
sine brukarar
Vitnemål
attester
vitnemål
sendes:
NAV
Gol,
v/
Bjørn
Skjelseth,
· Motivere
og legge
til rette
for at brukarar skal
skal leggjast
fram
ved intervju
Gamlevegen
4, 3550
Gol
kome i arbeid
og aktivitet
· Dokumentasjon og skriftleg saksbehandling

8.
juni
Vi Søknadsfrist
tek atterhald12.
om
endringar
Søknadsfrist:
mai
2009 i arbeids- og ansvarsområdet. Ein må rekne med å utføre dei oppgåver
som til ei kvar tid er nødvendig for at kontoret i
størst mogleg grad skal imøtekoma innbyggjarane
sine behov.
Kvalifikasjonskrav:
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· 3-årig relevant utdanning frå høgskule eller
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ISDN

ISBN

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

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

tlf: 02360

www.xtra.no

[ ARBEIDSLIV ]

Sykefraværet opp nesten 5 prosent
Det totale sykefraværet var i 2. kvartal på
6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefraværet 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 arbeidsledigheten 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.

- 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 involverte 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 mellom 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 restaurantvirksomhet med 6,8 prosent og transport og kommunikasjon
med 6,2 prosent. Sykefraværet har økt i alle næringer i løpet
av det siste året.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
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 sykemeldingsblankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege,
arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden,
og introduserer samtidig avventende sykmelding.

Trenger du en ny medarbeider?
Er du på bibliotekarjakt?

BF-stipend til
studentmedlemmer
Bibliotekarforbundets forbundsstyre
vikariat
har satt av inntilLedig
kr 20 000
i 2008 til stipend for
studentmedlemmer
av BF Nesodden bibliotek
ved
ved Høgskolen i Oslo

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.

Bruk Bibliotekaren til å komme i
kontakt med aktuelle søkere!

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

Ledig vikariat
ved Nesodden bibliotek

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT

og UniversitetetNesodden
i Tromsø. 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
Stipendet skal brukes
vakker til
og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker
deltakelse på konferanser
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og
og seminar
innen
et bibliotekbransjen.
godt
skoleog barnehagetilbud.
Nesodden
kommune
skal det være
Nesodden
kommune,
med
sine
ca 17.000
innbyggere, I er
en attraktiv
bo-kommune
som godt å bo i alle
livets faser.
ligger med sin lange kyststripe
mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er
Forbundsstyret
skal ha
vakker og
landlig, med Det
god
og rask
kommunikasjon
til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker
er ca
1200utbytte
ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-,
kortfattet
rapport om
hvilket
i Bærum.
Her er turterreng
både
sommer
og
vinter,
mange
badestrender,
rikt
kulturliv
og
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta
på fjellet. Vi
hadde
av deltakelsen.
et godt man
skoleog barnehagetilbud.
I Nesodden
kommune
det være
bo i alle
leverer avanserte
tjenester, med
krav til skal
høy kvalitet
i allegodt
ledd.åDerfor
trenger vi deg med
livets faser.
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.
Søknad sendes bf@bibforb.no.

Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

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

Søknadsfrist: 20.10.08

Det er ca 1200 ansatteFra
i Nesodden
kommune.
nyter
du godt
av ivåre
låne-,
1. september
2008 erSom
det ansatt
ledig ett
1- årig
vikariat
50%gode
stilling
som bibliotekar ved
Detog
er forsikringsordninger,
ingen søknadsfrist,
Nesodden bibliotek.
Biblioteket har vårt
6 ansatte
fordelt på 5,5 på
årsverk,
pensjonsbedriftsidrettslaget
og personalhytta
fjellet.ogVier i dag lokalisert
søknader kan
sendes
hele krav
året.
på Skolefall.
Det til
er høy
imidlertid
vedtatt
biblioteket
av de
leverer avanserte
tjenester,
med
kvalitet
i alleatledd.
Derfori løpet
trenger
vi nærmeste
deg med årene skal flytte
til nyeom
lokaler
i detutvikling.
planlagteVår
kommunesenteret
på Tangenåsen.
Nesodden bibliotek er inne
god kompetanse og ønske
videre
visjon er mangfold
og muligheter.
Har du spørsmål,
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en fremtidsrettet
biblioteksdrift,
og søker
etter
en kreativ
engasjert
deltager
i vårt team.
ring BFs sekretariat
09 00.
Fra 1. september
2008
er 48
det02
ledig
ett 1- årig
vikariat
i 50%
stillingogsom
bibliotekar
ved

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.
UNIVERSITETET I AGDER
GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
TELEFON 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.no
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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.

Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompå Skolefall. Det er imidlertid
at biblioteket iPersonlige
løpet av de
nærmeste
skalstor
flytte
penserevedtatt
for utdanningskravet.
egenskaper
vil årene
bli tillagt
vekt.
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne
i en svært positiv utvikling,
medopplysninger
stor økning om
i besøk
og utlån.
ønsker
å utvikletilen
fremNærmere
stillingen
kan fåsVived
henvendelse
biblioteksjef
Ib Aarmo på
tidsrettet biblioteksdrift,
og
søker
etter
en
kreativ
og
engasjert
deltager
i
vårt
team.
tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no
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Søknad med utdanning
CV og bekreftede
kopier sendes
bibliotek,
For stillingen kreves bibliotekfaglig
på bachelornivå.
RelevantNesodden
erfaring kan
kom- Kapellveien2,

BIBLIOTEKSJEF TRONDHEIM pensere
FOLKEBIBLIOTEK
1450 Nesoddtangen
innen 3. september
For elektronisk
for utdanningskravet.
Personlige egenskaper
vil bli tillagt2008.
stor vekt.

søknad, gå inn på

www.nesodden.kommune.no

opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på
Vil du være leder for Trondheims
størsteNærmere
kulturhus?

tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no


Vi søker etter en resultatorientert person med
bibliotekarutdanning eller annen høyere
  fra
 
  eller
 
  med
 CV
 og bekreftede
  
utdanning innen kulturrelaterte fagområder.Erfaring
bibliotek
annen
Søknad
kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,
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kulturinstitusjon er nødvendig.
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www.trondheim.kommune.no/stillingledig

  
 

              
Søknadsfrist 19. september
2008
  
   

 
 


                  
 
  
 tlf.


!
  Dalen,



""
 #

  Gerhard
Kontaktpersoner: Kommunaldirektør
0047
91 11 24
66,$%&'()*%%$
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Tone Christensen, tlf. 0047 95 26
35 19.       
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
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For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek/     !
    000# sjef
 Anja


Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg
HOVEDBIBLIOTEKAR




 

     



Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41.
BIBLIOTEKAR
2. gangs utlysning VED
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    000#  Søknadsfrist
 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
I AGDER
/
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 000#  15. september.
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast
100
%






3! 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 

 



Det er
ledig
stilling
som fylkesbiblioteksjef
i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
1  !!

#!
   
2
$%&'()*),
Ref nr 83/08

Fylkesbiblioteksjef

"k^\_©g`jcch`Vei^a\_Zc\Za^\

Ta kontakt:
Redaktør Erling Bergan
91 31 80 01
Stillingsannonser i Bibliotekaren
erling.bergan@bibforb.no

  

   Fylkesbiblioteksjef


 
 
   
      
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets1  !!  #!    2 $%&'()*),
biblioteket som helhet.
3!

For informasjon,
sjå vår heimeside;
eller ta kontakt med konstituert
26 | Bibliotekaren
8/2008
    
""
 #www.sfj.no
$%&'()*%%$
 fylkesbibliotek(+(((,-.
Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling
som  !
107 x 55,5
bibliotekar,
med arbeidssted
Kampus
Kristiansand.
3!
Universitetsbiblioteket
består
av fem
bibliotek lokalisert
i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25

 

Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt?
Universitetsbiblioteket
i Agder
er lokaliserti på
universitetets studiårsverk
- 17 av disse ved
virksomheten
Kristiansand.
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle
søkere!
BIBSYS
brukes som
biblioteksystem.
For informasjon
om 25
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer esteder
og bibliotekari Arendal,
Grimstad
og Kristiansand,
med til sammen
Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune,
i hele
vi er rimelige:
BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek,studenter
forskning
oglandet på en effektiv måte. ogårsverk.
Regionalavdelingen.
universitetet
og universitetsbiblioteket,
http://www.uia.no
For informasjon
om Universitetet se:
i Agder
og universitetsåttendedels side
publisering.
er en16174631.
sentral leverandør tilEninstitusjoner
i er gratis! Kvart side koster 600. En halv
Fullstendig utlysingstekst av stillingen
på www.finn.no,Vi
finnkode:
biblioteket:
www.uia.no
side
kr
1400.
En
hel
side
kr
2600.
Alle
priser
pluss
mva.
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forskningsStillingen
Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31
80 01, ellerer tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenesinstitusjoner,
tlf. 38 07 47 38.
forvaltningsinstitusjoner og Nasjonalsamlinger.erDette
innebærer
blant annet koordinering,
erling.bergan@bibforb.no.
Stillingen
knyttet
til virksomhetsområdet
Fag og formidling,
FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Kvinnherad kommune har 13.100
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund

Senior + jobb =

studentmedlemmer
og Odda. Rosendal er
administrativt    000#
/
    !

 
senter. Husnes er største tettstaden
og har vidaregåande skule og han| Bibliotekaren
Bibliotekarforbundets forbundsstyre

26
8/2008

    
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til
delssenter. Kvinnherad har eit manghar satt av inntil kr 20 000
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet
"k^\_©g`jcch`Vei^a\_Zc\Za^\
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev
i 2008 til stipend for
1

!!

#!



2
$%&'()*),
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med hovedvekt på samlingsnaturtilhøve for friluftsliv heile året.
studentmedlemmer av BF
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele

biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid
med bibliotekene.

Søknadsfrist: 2. mars 2009

BF-stipend til

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.

80 x 42

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

HOVEDBIBLIOTEKAR

BIBLIOTEKAR
2.
gangs utlysning VED
UNIVERSITETSBIBLIOTEKE
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er d

For arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan
utvikling,
publikumsarbeidDen
og veiledning/undervisning
studenter
ved Høgskolen i Oslo
universitetsbiblioteket.
som tilsettes vil delta iav
operativ
og Universitetet i Tromsø.seniorpolitikk kan være nyttig for virksomheten.
og ansatte
drift,
blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet

VANG KOMMUNE

Biblioteksjef

3! 

møter i bibliotekets ledermøte.
Stipendet skal brukes til
For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
deltakelse på konferanserFor arbeidstakere som vil vite mer om hvilke
60 x 31
Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat
Skule- og kulturkontoret
og seminar innen bibliotekbransjen.
eller
tilsvarendekreves
utdanning.
For stillingen
bibliotekfaglig utdanning på minimum
muligheter de har som Ved
seniorer.
FAUSKE KOMMUNE
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for
bachelornivå,
gode
IKT-kunnskaper
og relevant erfaring.
Relevant
erfaring
og gode
IKT- og språkkunnskaper
vil bli vektlagt. Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten medfast
nær
10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil
tilsetjing.
Forbundsstyret skal ha
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Bodø og
sentralt
plassert
ved jernbane
og vil
E6. Kommunen
et godt
utbygd skole-, service- og fritidstilbud.
Forutbytte
tillitsvalgte
som
vite merhar
om
hvordan
kortfattetfrarapport
omerhvilket
Viktigste
næringsveier
er offentlig og privat
har spennende,
vakker og variert
natur med
Nærmare
opplysningar
ved biblioteksjefen
telefon
Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet
man hadde
av deltakelsen.
seniorpolitikk
kantjenesteyting.
bidra
til Kommunen
bedre
arbeidsmiljø
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon
Vi serviceinnstilt
søker en medarbeider
somsom
ønsker
å være
pådriver i den
rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.
og
medarbeider
vil trives
meden
undervisnings45 x 23 og
Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 )
og
mer
motiverte
kolleger.
53483195/91531487.
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape etSøknad sendes bf@bibforb.no.
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universimest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets
Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. Det er ingen søknadsfrist,
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,
søknader kan sendes hele året.
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri.
kommunikasjon vil være avgjørende.
BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og
Søknadsfrist 15. desember.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile
mang33,75
x 17,5
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i
Har
du spørsmål,
Fauske
bibliotek
har fra 01.01.2009 ledig fast stilling i 100% som bibliotekar.
I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal:
foldet
i befolkning.
Det er derfor
et ipersonalpolitisk
mål gjenspeile
å oppnå
enBFs sekretariat 48 02 09 00.
www.kvinnherad.kommune.no
ring
FAUSKE
KOMMUNE
Den statlige
arbeidsstyrken
skal
størst mulig grad
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forskningsLyst
til
å
Arbeidsoppgaver
vil hovedsakelig
være
katalogisering, samlingsutvikling
skranketjeneste.
Fauske kommune og
er regionsenter
i Indre Salten med nær 10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil
Myndighetene,
partene
i
arbeidslivet
og
Senter
for
seniorpolitikk
står bak
vinnvinn-kampanjen:
balansert
alderskjønnssammensetning
og
rekruttere
personer
med
og stimulere leselysten til barn og ungdom
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og Nasjonalfra Bodø og er sentralt plassert ved jernbane og E6. Kommunen har et godt utbygd skole-, service- og fritidstilbud.
• organisere
arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune
K¨gZbZYji[dgbZ[gZbi^YZch


innvandrerbakgrunn.
Personer
med
innvandrerbakgrunn
oppfordres
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning
Søkere
måogha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og Viktigste
gode datakunnskaper.
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid
næringsveier er offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har spennende, vakker og variert natur med
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri
25 x 13
rekruttere
personer med innvandrerbakgrunn. Personer med
til
å søke stillingen.
 YViVhnhiZbZg[dgjc^kZgh^iZid\]©\h`daZg4
rike muligheter
inspirasjon
og rekreasjon.
Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal
ogtilhar
ca. 7500
med bibliotekene.
Arbeidstiden
medfører
1-2
ettermiddagsvakter
pr.
uke
og
lørdagsvakt
1-2
g.
i
måneden.
36
|
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innvandrerbakgrunn
oppfordres
til Bergan
å søke stillingen.
Vi søkjer etter
ein medarbeidar som:
Bibliotekarforbundets
redaktør
Erling
arrangerer
innbyggere, hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret SunnJik^`aZY^c`dbeZiVchZd\Zg[Vg^c\

• har godkjent bibliotekarutdanning
BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt
dalsøra.
Hydrokultur
Aluminium
er dentlf.største
arbeidsplassen
i
Den til
som
tilsettes
har rettigheter og
og andre
plikter etter
de bestemmelser
studietur
Egypt
for bibliotekfolk
interesserte.
Nærmere opplysninger:
Enhetsleder
Sigrun Fostad
75 60 07
47/480 08 174.
^ZihiZg`i[V\a^\b^a_©4
• er positiv,
serviceinnstilt og lett å samarbeide med
19 x 10
Den
som
tilsettes
har
rettigheter
og
plikter
etter
de
kommunen. Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-,
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert
til enhver tid
gjelder
tekniske og
administrative
ved
8.-16.som
november.
Turen
blefor
kunngjort
i midten
av junistillinger
og
• er7^YgVi^a\_©gZZi\dYihdh^Vaid\
løysings- og utviklingsorientert


Forog
stillingen gjelderkulturvanligeogkommunale
ansettelsesvilkår,
herunder
6
mnd
prøvetid.
bestemmelser
som
til
enhver
tid
gjelder
for
tekniske
fritidstilbud.
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
var i ferd
med å ibli
fulltegnet
førforetas
måneden
var omme.Kommunen
Alltekniske/
Universitetet
Agder.
Tilsetting
av Tilsettingsråd
for
• har interesse for kulturarbeid
Fauske
bibliotek
hargjeldende
fra 01.01.2009
fast stilling i 100% som bibliotekar.
pensjonsordning
i KLP.
Lønn
i h.h.t.
loverledig
og avtaleverk.
 j[dgbZaib^a_©ZcYVWZYgZ4
administrative
stillinger
ved Universitetet
i Agder. Tilsetting har gunstig
For ytterligere
opplysninger
vises
til vår
hjemmeside.
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte.
informasjon
om turen
ligger på
nettsider www.bibforb.no.
administrative
stillinger
vedBFs
Universitetet
i Agder.
Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.
Vi kan tilby
eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne
6gWZ^YZbZYbdYZgcZbZidY^``!
 Vang! 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrativeFauske
stillinger
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes både en kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger:
Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
ved
Universitetet
i
Agder.
 ^ciZgcVh_dcVaZhiVcYVgYZgd\eZc`^aYZ`dYZ4
Søkere må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode datakunnskaper.
Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå:
ekstra-tur
i høst
og eventuelt
turerlønnsregulativ
i 2009. Meld
fra www.fauske.kommune.no
om 90.205,
Stillingen
lønnes
etter Statens
lønnsplan
Kulturtjenesten
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf
9ZaiV^cVh_dcVaid\^ciZgcVh_dcVaihVbVgWZ^Y4
interesse
for dette
til erling.bergan@bibforb.no.
Arbeidstiden medfører 1-2 ettermiddagsvakter
pr. uke og9/2008
lørdagsvakt
1-2 g. i måneden.
stillingskode
ltr. i43-50.
spesielt godtSpørsmål
kvalifiserte
søkere
Bibliotekaren
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Sunndal folkebibliotek
Stillingen
er1515,
plassert
StatensForlønnsregulativ,
l.pl. Dokumentasjon
90.205,
på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.
6gWZ^YZ^iZVbbZYHXgjb!hb^Y^\V\^aZ 
kan rettes
til Erling
Bergan
3152-56.
80 01.For spesielt godt
kan
lønn
vurderes.på 91 ltr.
Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:
Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 75 60 07 47/480 08 174.
kodehøyere
1077,
hovedbibliotekar,
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599
 d\^iZgVi^kbZidY^``4
Søknadsfrist:
1.desember 2008
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen
går
For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid.
Nærmere
opplysninger
fås vedPensjonskasse.
henvendelse til universitetsbiblioKommunen har gunstig pensjonsordning i KLP. Lønn i h.h.t. gjeldende lover og avtaleverk.
lovfestet innskudd
til Statens
Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef
Frå 01.09.2008 er det ledig 100% fast stilling som bibliotekar
Jon Eggen,9V`VcZcVkkgZhi^aa^c\Zgk¨gZcdZ[dgYZ\
tlf. 61 36 85 42 og/eller biblioteksjef Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66.
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no
kommune
har50/50
lagt til rette
for elektronisk
i Sunndal kommune. Fauske
Stillinga
er delt
mellom
grunn-søkning på ledige stillinger:
Opplysninger
om stillingen
kan fås ved
henvendelse
til 11 10/
eller
biblioteksdirektør
Else-Margrethe
Bredland,
tlf.
38
14
I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,
skoletjenesten i Sunndal
og Sunndal folkebibliotek. Sunndal
www.fauske.kommune.no
bibliotekdirektør
Else-Margrethe
Bredland, tlf 38 14 11 10,
918
73 533, e-post:
else.m.bredland@uia.no
kontakt oss for meir informasjon.
hovedbibliotek og 3 filialer, og det er
Tinnfolkebibliotek
kommune harbestår
6100av
innbyggere
Dokumentasjon
på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no

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

Studietur til Cairo
og Alexandria

stilling som leder av virksomhetsområd
Ref nr 83/08
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet
biblioteket som helhet.
Ved Universitetet i Agder er det ledig en
bibliotekar, med arbeidssted
Kampus
Krist
Universitetsbiblioteket
består
av fem
bi
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og
Universitetsbiblioteket
i Agder
er lokaliser
årsverk - 17 av disse ved
virksomheten
BIBSYSi Arendal,
brukes som
biblioteksystem.
esteder
Grimstad
og KristiansaF
universitetet
og universitetsbiblioteket,
årsverk.
For informasjon
om Universitetet
biblioteket: www.uia.no
Stillingen er tillagt faglig ansvar for vir
samlinger.
innebærer
blant annet
Stillingen erDette
knyttet
til virksomhetsområ
utvikling og kvalitetssikring av oppgave
med særlig ansvar i forhold til lærerutdan
medievalg, innkjøp, registrering og beh
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med
mediesamlingene, trykt og elektronisk utvikling,
publikumsarbeidDen
og veiledning/u
universitetsbiblioteket.
som tilsette
og
ansatte
drift,
blant annet med vakter. Leder av v
møter i bibliotekets ledermøte.
For stillingen kreves bachelor i bibliotek- o
eller
tilsvarendekreves
utdanning.
For stillingen
bibliotekfaglig utd
bachelornivå,
gode
IKT-kunnskaper
og
Relevant
erfaring
og gode
IKT- og språkku
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vek

Bibliotekarwww.vinnvinn.org

Bibliotekar

BIBLIOTEKAR

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.

Studietur til Cairo
og Alexandria
Stillingsannonser i Bibliotekaren

2975 Vang i Valdres Tlf
961 382 246 Fax

: 61 36 85 00
: 61 36 85 01

:
Bank : 2146 07 00024 Url
e-post :



Ledig stilling som
barnebibliotekar
ved Rjukan bibliotek



     

gjelder utlån, innhold og kvalitet og har en sterk stilling
kortfattet
rapport
omerhvilket
utbytte
Sunndal
kommune.
Stillinga
delt 50/50
mellompå
grunndeltakelse
konferanser
heimesider: www.sunndal.kommune.no, underi ledige
stili lokalmiljøet.
skoletjenesten i Sunndal og Sunndal folkebibliotek. Sunndal

man
hadde av deltakelsen.
linger. Her finner du Rjukan
også bibliotek
søknadsskjema.
Dersom
du ikke
søker bibliotekar
med ansvar
for Barne-

og seminar innen bibliotekbransjen.
folkebibliotek består av hovedbibliotek og 3 filialer, og det er

www.vang.no
post@vang.kommune.no
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standard
søknadsskjema
brukes
og må
ungdomsavdelinga.
Biblioteket9ligger
høyt når
det
grunnskoler
i kommunen.
Biblioteket har ikkekan
hattsøke
egenelektronisk,
barnebibliotekar
siden
Søknad
sendes bf@bibforb.no.Forbundsstyret skal ha
gjelder
utlån,
og kvalitet
og hartlf
en7169
sterk stilling
henvend
deg
til vi
servicekontoret
i Sunndal
rådhus,
stillinga ble inndratt –i 2004,
og nå
gjør
en
100%
stil-innhold
kortfattet rapport om hvilket utbytte
i lokalmiljøet.
er tillagt ansvaret for koordi¬nering
biblioteka
i
9000.
Sunndal
PostboksStillinga
94, 6601
man av
hadde
av deltakelsen.
ling på voksenavdelinga,
somPostadr.:
ble ledig fra
1. aug., kommune,
om til
Det er ingen
søknadsfrist,
grunnskolane
i kommunen,
og skal ivareta samarbeidet melSunnslsøra.
barnebibliotekarstilling.
Biblioteket har ikke hatt egen barnebibliotekar
siden og grunnskole-tjenesten. Formidling til
lom folkebiblioteket
søknader kan sendes hele året.Søknad sendes bf@bibforb.no.

stillinga ble inndratt i 2004, og nå barn
gjør viogenunge
100%
er stilen viktig del av arbeidet, samt ansvar for

Søknadsfrist:
31.07.08
ling på voksenavdelinga, som ble ledig
fra 1.del
aug.,
om til katalog.
Søknadsfrist: 15. nov.
2008
skolens
av felles
barnebibliotekarstilling.

Mer info: www.tinn.kommune.no

Søknadsfrist: 15. nov. 2008
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Mer info: www.tinn.kommune.no
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000# 
Det 
er
ledig 100%
stilling som biblioteksjef
i Vang i
Valdres.

kan søke elektronisk, må standard søknadsskjema brukes
– henvend deg til servicekontoret i Sunndal rådhus, tlf 7169
Sunndal kommune, Postboks 94, 6601
Sunnslsøra.

 

Vil du jobbe i et moderne bibliotek 10 minutter fra Oslo
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9000.
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Myndighetene
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Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og samSøknadsfrist:
lingsutvikling for voksne, og IKT.
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BF-stipend til
www.vinnvinn.org
studentmedlemmer
/
    !
    000# 
 
senter. Husnes er største tettstaden
Vi kan tilby
eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig og
lønhar
i naturskjønne
Vang!
vidaregåande skule
og hanBibliotekarforbundets
forbundsstyre

   

   
delssenter. Kvinnherad har eit manghar satt av inntil kr 20 000
faldig
kulturliv.
Sjø,
fjell
og
bre
gjev
i 2008 til stipend
for
Biblioteka
i Valdres samarbeider
etter ”Regional
bibliotekplan for Valdres”.
1

!!

#!
 Sjå: 2 $%&'()*),
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
studentmedlemmer
av BF
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf
ved Høgskolen i Oslo
og Universitetet i Tromsø.

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:

Biblioteksjef
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599
3!

Stipendet skal
brukes til
deltakelse på konferanser
og seminarMeir
innen informasjon
bibliotekbransjen.
om stillinga

ledig 100% vikariat
kan du få Ved
vedKvinnherad
å kontaktebibliotek
skule- er
ogdet
kultursjef
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller biblioteksjef
Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66.
fast tilsetjing.

Forbundsstyret skal ha
kortfattet rapport om hvilket utbytte

I Vang kommune er det også ledig stilling
for førskulelærar,
og vernepleiar,
Nærmare
opplysningar sjukepleiar
ved biblioteksjefen
telefon

9V`VcZcVkkgZhi^aa^c\Zgk¨gZcdZ[dgYZ\

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.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og n
Søknad med CV og bekreftede kopier a
om utdanning og erfaring sendes elektron
sendes Universitetet i Agder, Personalsøknad”. Alternativt kan søknad og CV med
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 4
om utdanning
og Søknaden
praksis sendes
Universite
innen
18.04.08.
merkes
med
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 42
innen 01.08.08. Søknaden merkes med

31.07.08

Søknadsfrist 20. august 2008

og søknadsskjema på
     ""  # $%&'()*%%$ Fullstendig
 annonse
(+(((,-.
www.oppegard.kommune.no

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
28 | Bibliotekaren 7/2008
Kvinnherad kommune har 13.100
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn• er løysings- og utviklingsorientert
hordland, mellom Bergen, Haugesund
• har interesse for kulturarbeid
og Odda. Rosendal er administrativt

Jik^`aZY^c`dbeZiVchZd\Zg[Vg^c\

 ^ZihiZg`i[V\a^\b^a_©4
7^YgVi^a\_©gZZi\dYihdh^Vaid\ 

 j[dgbZaib^a_©ZcYVWZYgZ4
6gWZ^YZbZYbdYZgcZbZidY^``! 

 ^ciZgcVh_dcVaZhiVcYVgYZgd\eZc`^aYZ`dYZ4
9ZaiV^cVh_dcVaid\^ciZgcVh_dcVaihVbVgWZ^Y4
6gWZ^YZ^iZVbbZYHXgjb!hb^Y^\V\^aZ 
 d\^iZgVi^kbZidY^``4

Det er ingen søknadsfrist,
Har du spørsmål,
kan sendes hele året.
ringvilBFs
48i bibliotekets
02 09søknader
00. IKT-arbeid:
Stillinga
ogsåsekretariat
være sentral
vi
ønsker søkere som gjerne tar i bruk den nye teknologien i
Har du spørsmål,
formidlingsarbeidet, har kjennskap til biblioteksystemet
MiBFs sekretariat 48 02 09 00.
kromarc, og drifte heimeside for Sunndalring
folkebibliotek.

Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef Ingeborg Sæther, tlf.
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Bibliotekar – 100 % fast stilling linger. Her finner du også søknadsskjema. Dersom du ikke
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Biblioteket
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til 
i nye
lokaler i Vang
med
barne- og ungdomsavdeling,




Lyst til å


BF-stipend til K¨gZbZYji[dgbZ[gZbi^YZch 
 YViVhnhiZbZg[dgjc^kZgh^iZid\]©\h`daZg4
studentmedlemmer

ved Rjukan bibliotek

Søknadsfrist: 2. mars 2009

Postadresse :
Foretaks nr. :

BF-stipend til
studentmedlemmer

grunnskoler
og 9ligger
øver st i ikommunen.
Telemark ved
Søknadsfrist:
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger Hardangervidda med tettstedet
Rjukan 1.desember 2008
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål
er tillagt Kommunen
ansvaret forharkoordi¬nering av biblioteka i
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send somStillinga
kommunesenter.
sendes Universitetet i Agder, Personal- og
i kommunen,
og skal ivareta samarbeidet melgodt næringsliv
og utdanningssøknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger et grunnskolane
organisasjonsavdelingen,
Serviceboks 422, 4604 Kristiansand
lom
folkebiblioteket
og grunnskole-tjenesten.
Formidling til
skole,
om utdanning
og Søknaden
praksis sendes
Universitetet
Agder,
Personal- og tilbud bl.a. med videregående
innen
18.04.08.
merkes
med ref.i nr
19/08.
Bibliotekarforbundets
forbundsstyre
barn og unge
erkultur-,
en viktig
delogav Tinn
arbeidet,
samt
ansvar
for ligger i Møre og
og
aktiviteten
innenfor
idrettskommune
har
6100 kommune
innbyggere
Sunndal
Romsdal og har ca. 7500
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,
har satt
av
kr 20 000
skolens
del av felles
Bibliotekarforbundets
Erling katalog.
Bergan arrangerer
og ligger øver st
i Telemark
vedinntil
friluftsliv
er redaktør
mangfoldig.
innbyggere,
hvorav
ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunninnen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08. studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte.
i 2008
til Aluminium
stipend for
Hardangervidda med
tettstedet
Rjukan
dalsøra.
Hydro
er den største arbeidsplassen i
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt?
studentmedlemmer
som
Kommunen
kommunen.
Kommunen
godtBF
utbygd barnehage-, skole-,
8.-16. november.
Turen vil
ble også
kunngjort
i midten
av juni
og kommunesenter.
Stillinga
være
sentral
i bibliotekets
IKT-arbeid:
vi har har et av
kulturog
fritidstilbud.
etAllgodt næringsliv
ogved
utdanningsHøgskolen
i Oslo
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere!
var i ferd medønsker
å bli fulltegnet
måneden
vartar
omme.
søkereførsom
gjerne
i bruk
den nye teknologien
i
For
ytterligere
opplysninger
vises
til
tilbud
bl.a.
med
videregående
skole,
informasjon omformidlingsarbeidet,
turen ligger på BFs nettsider
og Universitetet
i Tromsø.vår hjemmeside.
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Fullstendig utlysingstekst ﬁnnes på www.jobbnorge.no og på
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.
Søknad skal kun sendes elektronisk
via www.jobbnorge.no.
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Søknadsfrist: 20.08.2008.
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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.

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

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

28 |
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Oppegård
kommune

Bib

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 samlingsutvikling for voksne, og IKT.
Søknadsfrist 20. august 2008
Fullstendig annonse og søknadsskjema på
www.oppegard.kommune.no
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I sommer er det din tur

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:

FLY DIREKTE TIL KAIRO

Fra 25 september og hver fredag flyr du
direkte til Kairo med oss.
BESTILL IDAG
Bibliotekarforbundets medlemmer får 5% rabatt.

9,-

2999

,-

7995

Fra

,-

9995

Fra

”Krisepakke” for barnefamilier

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com

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”

Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 10 % rabatt!

RA rundreise.

Bli med og opplev ”eventyrlandet”
Egypt.
3 netter Kairo + 4 netter Nilen cruice

HORUS rundreise

Leie gård i Sørvest Frankrike?

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

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

Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i departementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Toulouse og 4 km fra middelalderlandsbyen Penne
d’Agenais. Du leier hele gården. Hovedhuset har
sengeplass til 12 personer fordelt pa 3 rom, og er
fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt stor
oppholds- og spisestue. Gården har svømmebasseng og egner seg til generasjonsferie, venneferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie,
golfferie og for seminarer o.lign.

Stipend til
studentmedlemmer
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.

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

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

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

Forbundsstyret
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

Navn

Født

Adresse

Tlf.

Mobil
Postnr.

Poststed

E-post:

Yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Student
Ikke yrkesativ
Arbeidsgiver

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Arbeidssted

Tlf.

Adresse

Postnr.

Faks.
Poststed

Ansiennitet fra

Stilling
Stillingskode

Årslønn 100% / Lønnstrinn

Dato

Signatur

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:
Ikke-yrkesaktive:
Studenter:

Stillingsandel

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

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

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

Sogn og Fjordane
Anne Sagen
Førde bibliotek
Telefon: 57 72 19 00
Epost: anne.sagen@forde.kommune.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oslo/Akershus
Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon: 64 84 08 54
E-post: cathrine.undhjem@akershus-fk.no
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B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Eksemplets makt
Fører søndagsåpent til at biblioteket når nye
brukergrupper? Fungerer det å låne ut nettPCer fra biblioteket? Hvilke barnearrangement
stimulerer bibliotekbruk best? Hva gjør læresentermodellen med høgskolebibliotekene?
Hvilke konsekvenser har kategorisering? Gir
forfatterbesøk nye bibliotekbrukere? På hvilke
arbeidsområder fører biblioteksamarbeid til
merverdi og på hvilke områder til merarbeid?
Kan noen bibliotek vise til positive erfaringer
med ”Giske-hull” på jernbanestasjonen?
Det finnes tiltak, planer og utviklingsretninger
i bibliotek som er genuint originale, funnet på
der og da. Men som regel bygger bibliotekarers
ideer på noe andre bibliotekarer har gjort - et
annet sted, til en annen tid. Kollegers erfaringer
er altså en svært viktig del av bibliotekarers
kunnskapsgrunnlag gjennom yrkeslivet.
Grunnutdanning er viktig, videreutdanning
likeså. Men med så rask endringstakt som
bransjen vår opplever, og så mange små og
store praktiske spørsmål å ta stilling til hele
tiden, er utdanninga ikke hele svaret på behovet
for kompetanse. Et passende bilde er kanskje
værvarslingen: Et hovedfag i meteorologi er
avgjørende for å kunne lage værmeldinger. Men
uten systematisk og kontinuerlig innsamling av
data om det virkelige været, er det umulig å
lage morgendagens værmelding for Valdres,
Vadsø eller Oslo.
Med fare for å henfalle til andaktens retorikk,
vil jeg si: Som det er med meteorologien, er det
også med bibliotekfaget. Vel, om det ikke er
dønn likt, så er det i hvert fall et bilde vel verdt
å bruke. For å få fram et poeng.
Systematisk innsamling av erfaringer, systematisk bruk av eksempler og modeller – det
er nyttig og nødvendig. Og systematikken kan
gjøres gjeldende både gjennom formidlingen
av disse eksemplene til bransjen, og gjennom
forskning. Altså: Det enkelte bibliotek må være
gode på å beskrive hva de har gjort og hvilke
erfaringer det har gitt. Sentrale myndigheter
må bli gode på å gjøre disse fortellingene
tilgjengelige.
– Eksemplet har spilt en stor rolle i kunnskapsproduksjonen i Europa helt siden antikken, sier professor i kulturhistorie Anne Eriksen
til Universitetet i Oslos populærvitenskapelige
forskningsmagasin Apollon. Tidsskriftet for-

klarer videre: ”Eksempelets logikk er å la noe
konkret, avgrenset og spesifikt støtte utsagn
av mer generell karakter. Dette har vært viktig
i mange ulike fagtradisjoner.”
Bibliotekfaget kan sies å være preget av
tverrfaglighet, mye tjuvlån fra andre akademiske
disipliner, liten (men god) forskningstradisjon,
og innovative (men forskningsskeptiske) praktikere ute i bibliotekene.
Bare på noen få områder kan bibliotekfeltet
sies å være gjenstand for sentrale styringsgrep.
Og det gjelder hovedsakelig minimumskrav:
Tilbudet skal være gratis. Sjefen skal være
bibliotekar. Kommunen skal ha bibliotek. Ellers
kan dere gjøre som dere vil. Punktum.
Altså: Vi er ikke et fagakademisk felt som f.eks.
medisin. Vi er ikke et sentralstyrt felt som f.eks.
skolene. Vi er heller ikke et rettighetsstyrt felt
som f.eks. omsorgssektorens yrker opplever.
Bibliotekene må i hovedsak utvikles – på basis
av den store legitimiteten som bl.a. bibliotekmeldinga gir oss – i det enkelte bibliotek selv. Det
gir en ujamn utvikling som vi må vite å utnytte
for alt det er verdt. Både faglig og politisk.
Samspillet mellom bibliotekforskning, modellbibliotek og praksisfeltet blir en av de viktigste
utfordringene i vår bransje i årene som kommer. Vi må stille høye forventninger og høye
faglige krav til modellbibliotek-ordningen. Den
er lagt vekt på i bibliotekmeldinga, men knapt
beskrevet.
Vi vet fra fagforeningsverden hvordan lønnsforskjeller virker: De utbasuneres om utålelige
av tillitsvalgte i dag, samtidig som de er nyttig
grunnlag for nye krav i morgen. Statistikk utnyttes skruppelløst til beste for medlemmenes
lønnsutvikling.
Slikt kan komme til nytte når vi skal utvikle
bibliotekene i årene framover. Erfaringer må systematiseres og formidles. Framskredne bibliotek
må hjemsøkes av kolleger og andre bibliotekeiere. Eller som Apollon brukte som overskrift: ”På
leting etter det eksemplariske”.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

”– - Man må gjerne ha utleie av dvd, film
og det man måtte ønske seg, men da må
man gjøre det på samme premisser som
de som er private næringsdrivende på
samme feltet.”

Fremskrittspartiets nestleder Per
Sandberg om bibliotekenes tilbud,
i forbindelse med partiets landsmøte, til NRK 22. mai 2009.

