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Lederen har ordet
Av BFs 1700 medlemmer er en god del
biblioteksjefer i folkebiblioteksektoren.
Det skjuler seg store ulikheter i disse
tallene. Noen leder seg selv og en til,
andre leder relativt store virksomheter.
Ledelseshverdagen er svært forskjellig.
Det er stor forskjell på å være leder ved
et storbybibliotek, å være fylkesbiblioteksjef eller å være biblioteksjef i en liten
kommune. Felles for våre ledere er at de
er faglærte. De er bibliotekarer, samtidig
som de leder en virksomhet. Lederne har
ikke noen egen avdeling eller noe eget
”hjørne” i BF. Vi har heller ikke utviklet noe
tilbud spesielt rettet mot denne gruppen
av medlemmer. Det tror jeg vi burde.
Hvis vi mener noe med formuleringen
i målprogrammet om at biblioteksjefer
skal være fagutdannet. Hvis vi mener at
gode ledere er av betydning for å utvikle
bibliotektilbudet videre. Hvis vi mener at
lederskap er viktig for utvikling av gode
arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø. Da
er lederskap noe BF må ha fokus på og
arbeide med på en mer systematisk måte
enn det vi har gjort til nå.
Faglig forankring
Formuleringen i BFs målprogram er
et naturlig utgangspunkt. Det heter i pkt
3.3.3:
(BF skal) Arbeide for fagutdannet biblioteksjef i 100% stilling i alle kommuner.)
(BFs Målprogram 2008-2011 Pkt.
3.3.3)
Når vi mener at biblioteksjefene skal
være fagutdannede er ikke det fordi vi
mener at alle bibliotekarer automatisk
er gode ledere. Det er fordi vi mener at
fagutdannede bibliotekarer har den faglige forankringen som er nødvendig for å
utøve godt lederskap i bibliotek. Det er
imidlertid et paradoks at for å være en
god leder, må de aller fleste biblioteksjefer til en viss grad fjerne seg fra det rent

bibliotekfaglige. For i stedet å bruke sin
arbeidstid på lederoppgaver som planlegging, kontakt med beslutningstakere,
arbeide for bedre rammevilkår osv.
Altfor mange biblioteksjefer som jeg
snakker med har altfor knapp tid til å være
leder. Fordi de selv og omgivelsene deres
forventer at de samtidig skal betjene
publikum, være it-ansvarlig i biblioteket
og dra på klassebesøk. Altfor mange
biblioteksjefer får liten støtte i lederrollen
av sine overordnede. Av samme grunn: At
de i så stor grad er en del av den daglige
driften, at selve lederfunksjonen deres
blir utydelig, også hos øvrige ledere i
kommunen.
Balansepunktet
Jeg har en formening om at det først og
fremst er ledere i små virksomheter som
kjenner denne problemstillingen på kroppen. Men jeg tror at nettopp balansepunktet mellom faglig arbeid og administrative
oppgaver kan være vanskelig å finne
også for ledere i større organisasjoner.
Det er et faktum at arbeidsdagen har
et begrenset antall timer, og i løpet av
disse kan det tidvis være vanskelig å ta
sine lederoppgaver på alvor i tilstrekkelig
grad samtidig som at man skal kunne løse
faglige oppgaver og holde seg oppdatert
på faget sitt.
Altfor mange fagutdannede, dyktige,
samvittighetsfulle bibliotekarer forskrever
seg daglig i forsøket på å være både
fagperson og leder, både strategisk utviklingsaktør og publikumsveileder, og

”

fremstår dermed som en skuffelse både
for seg selv og andre.
En aldri så liten rekyl
I BFs selvsagte hjertesak om at biblioteksjefer skal være faglærte bibliotekarer
ser jeg konturene av en aldri så liten rekyl.
Det er åpenbart enklere for en som ikke er
faglært, med god samvittighet å la fagpersonene gjøre sitt, mens man selv konsentrerer seg om sine lederoppgaver.
Hvis denne effekten får virke, samtidig
som vi ikke evner å utvikle bibliotekarers
lederkompetanse og markedsføre bibliotekarers opplagte fortrinn som ledere i
bibliotek, står vi i fare for at bibliotekarer
i stadig mindre grad bekler viktige lederposisjoner i bibliotek.
Vi kan nemlig ikke stole på at biblioteklovens § 5 skal demme opp for en slik
utvikling. (§ 5. Personale. Alle kommuner
skal ha fagutdannet biblioteksjef.(Lov om
folkebibliotek § 5))
Dispensasjonsadgangene til § 5 er
flere, og det er en kjensgjerning at § 5
ikke på noen måte sikrer faglig ledelse i
bibliotek, verken i de små eller i de store
folkebibliotekene.
Med dette som bakteppe er det etter
min mening sannsynlig at en av de viktigste strategiske oppgavene for BF akkurat
nå er å arbeide for å ruste opp bibliotekarers evne og vilje til ledelse.

Monica Deildok
Forbundsleder

I BFs selvsagte hjertesak om at biblioteksjefer
skal være faglærte bibliotekarer ser jeg konturene
av en aldri så liten rekyl.

”
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Skriveleir for tredje gang:
. . . det magiske tallet - den magiske uka

Synshemmet og skrivelysten!
I slutten av juni arrangerte Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek den tredje skriveleiren for synshemmet
ungdom. Her skriver deltaker Kristin Torske om
erfaringene og opplevelsene.
Tekst: Kristin Torske

25. juni til 1. juli 2009 var tiden for den
tredje av Skriveleirene for synshemmet
ungdom. Stedet var Huseby kompetansesenter på Hovseter i Oslo. Arrangøren
var Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek
(NLB), med barne- og ungdomsbibliotekar Eli Frisvold på leirsjefstronen. Hun
ble flankert av Mikkel Bugge og Simon
Stranger, som utgjorde årets forfatterduo, og omsvermet av 13 uforskammet
heldige ungdommer i alderen 17-25 år,
samt en gjeng beundringsverdige og serviceinnstilte ledsagere. Mer skulle faktisk
ikke til før moroa kunne begynne... Og jeg
fikk være med!
Nå er ferien over, streken på gradestokken har sunket ned på 10-tallet igjen, og
alle trøster vi oss med at det nok snart
blir jul. Jeg har, for tredje gang siden
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NLB´s skriveleir ble en realitet, blitt bedt
om å skrive artikkel for et bibliotektidsskrift, og for tredje gang sitter jeg her.
Paralysert. Jeg kan ikke for mitt bare liv
skjønne hvordan jeg skal få formidlet alt
sammen...
Genuin fascinasjon
... De lange timene foran tastaturet, der
man, bevisstløs om alt rundt, bare knatret
lykkelig og intenst i vei. De frustrerte
utropene hver gang en av forfatternes
mobilalarm begynte å nynne, som tegn
på at skriveminuttene var talte for denne
gang. Den kjølige følelsen av vann i håret
hver gang vi tok til vett og kom oss ut
av datarommet for et sjøbad i tropevarmen. Den genuine fascinasjonen over
de såkalte ”litterære happenings”, der
både lyrikk, rap og radio gjorde sin entré.
Alt dette, i tillegg til nattlige løpeturer til

Deltakere og ledsagere på sommerens skriveleir for synshemmede troner over barne- og ungdomsbibliotekar Eli Frisvold, som var arrangementets leirsjef.
(Foto: Ida Fjeldbråten)

kiosken med lattermilde ledsagere, spenningen og konsentrasjonen ved å lese inn
tekster på lydbok pluss masse, masse
mer - utgjør den følelsen som veller opp
i meg når jeg tenker på skriveleiren, og
som får meg til å smile.
En del skriving, en del leir
For å kunne gjøre det litt konstruktivt,
tenkte jeg å fortelle litt ordentlig om hva
som egentlig foregikk denne lille uka helt
i begynnelsen av sommerferien. Det var
jo en skriveleir, med både en skrivedel,

Fra skrivestua under NLBs tredje skriveleir for
synshemmede i sommer (Foto: Eli Frisvold)

som utgjorde en betydelig del, og som
for det meste foregikk inne på Husebys
datarom - og en leirdel, som utgjorde
resten og foregikk nesten overalt.
Det er, som dere skjønner, veldig mye
å si om skriveleiren - og umulig å få med
alt. Men vi kan jo ta det første først Skriveglede
Skriveglede var vel den største fellesnevneren for oss som deltok på leiren,
og den ble ikke liggende urørt! Ved hjelp
av de kyndige kursholderne Mikkel og
Simon, ble vi ledet gjennom seks dager
med jeg-vet-ikke-hvor-mange økter med
skriveøvelser. Oppgavene varierte fra å
skrive en leksikonartikkel om poteter, for
så å bytte ut ”potet” med ”kjærlighet”
(hahaha!), til det å beskrive en scene
der et par gjør det slutt, fra tre forskjellige synsvinkler. Og sånn holdt vi på,
hver dag, og kunne absolutt ikke få nok.
Jeg tror mange, som meg, fikk setninger
ned på papiret av disse øvelsene - som
vi ikke ante at vi hadde i oss. Det var
imidlertid ikke bare våre egne forfattere

som pusha i gang kreativiteten, for både
den etablerte lyrikeren Gro Dahle og to
av rapperne fra gruppa Skranglebein
hadde workshops som aktiviserte oss og
skrivekløen vår. Jeg er oppriktig forskrekket over alle rap-spirene som var gjemt
i den gjengen. Fortsetter det sånn, bør
NLB vurdere å utvide produksjonsvirksomheten sin..!
Utemfor skriveøktene
Selv om leirens tema ugjenkallelig var
skriving, hadde vi ikke akkurat tom filofax
utenfor skriveøktene heller. Siden det var
så varmt, var det å oppholde seg regelmessig i vannet nesten en livsbetingelse.
Vi dro til og med på fjordcruise! Det er
noe av det fineste og mest behagelige jeg
har opplevd, men så kommer jeg også fra
nord og har sjelden vært på havet uten
ullgenser og regnbukse...
Radio og lydteknikk
En annen höjdare var det da Rune
Breck, en Radiorakel-veteran, fortalte oss
om radio som underholdningskonsept
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 og

mulighetene ved lydteknikk. Mange
syntes nok det var spennende, for en
karriere innen radio og lyd er en av få der
en ikke taper på ikke å ha øyne i skolten.
Rune Breck ledet også en hørespillworkshop som jeg har hørt mye bra om,
men den fikk jeg ikke være med på, da
jeg pliktoppfyllende passet min oppgave
som ansvarlig i festkomitéen. Vi hadde
nemlig grupper; èn radiogruppe, som løp
rundt og var reportere til et senere radioprogram, og en festkomité, som planla
underholdningen på den halsbrekkende
siste kvelden.
Leste inn lydbok
Det siste jeg må få med er produksjonen av vår egen lydbok, som vi fikk
være med på. Hver og en valgte vi ut en
tekst vi hadde skrevet i løpet av uka, og
så dro vi til Norsk lyd- og blindeskriftbiblioteks lokaler og leste den inn, i de
samme lydstudioene der favorittbøkene
og den kjedeligste studielitteraturen er
blitt produsert. Dette har vi gjort på alle
leirene, og det er utrolig lærerikt - og
nokså småskummelt...
- gjør verden til et bedre sted
Dette sitatet er hentet fra årets Skriveleirsang, som vi i festkomitéen satt
og snekra sammen, blant annet mens
Radio-Rune drev med hørespill nede på
datarommet. For oss er dette utsagnet
en opplagt sannhet, og leseren skjønner
antagelig mye av grunnen ved å lese det

Norsk lyd- og blindeskriftbiblioteks skriveleir for synshemmede fikk besøk av både forfattere, rappere
og hørespill-makere. Her holder gruppa Skranglebein rap-kurs for deltakerne.(Foto: Eli Frisvold)

som står over. Snakker om snasent leirprogram! Men det er flere faktorer som
gjør skriveleiren unik i sitt slag, og som
gjør et slikt arrangement veldig, veldig
verdifullt.
Like forskjellige som andre folk
Når man er synshemmet og drar på leir,
er situasjonen som regel en av to:
Enten er leiren arrangert av Blindeforbundet eller lignende, og er en ren
aktivitetsleir for blinde og svaksynte - eller

så er leiren for en annen målgruppe, for
eksempel TenSing-medlemmer, Judointeresserte, Sosialistiske Ungdommer et
cetera. I det første av disse tilfellene er
deltagerne på leir i egenskap av å være
synshemmet. Disse leirene pleier å være
fulle av kjempemorsomme aktiviteter og
de er veldig viktige for veldig mange, men
vi som er synshemmede (tro det eller ei)
er like forskjellige som andre folk, og det
er ikke alltid man finner noen som deler
ens interesser. I det andre tilfellet er leiren
nettopp for folk med en spesiell interesse,
som alle deler - men der skiller man seg
ofte ut som blind, og selv om man kan
ha det knallflott blir man ofte ”hun der
morsomme blinde jenta”, og lever deretter. På Skriveleir er alle synshemmede, og
alle er interessert i å skrive. Dermed deler
deltagerne en sterk lidenskap, samtidig
som det at hver enkelt ikke ser så godt
blir en selvfølge. Det blir ikke det viktigste kriteriet for å være med på leiren, og
heller ikke den største utfordringen ved
å være der.
Et fristed
Akkurat den sammensetningen er unik
i Norge, og helt superflott. Vi som synshemmede deltagere får et fristed, der vi
slipper å være annerledes, og får være
unike isteden. Det er et arrangement som
jeg håper kommer til å fortsette i mange,
mange, MANGE år.

Simon Stranger (th) og Mikkel Bugge var skriveleirens faste forfatterduo. (Foto: Eli Frisvold)

6

Bibliotekaren 9/2009

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

Reforhandling av
hovedavtalen – KS
Hovedavtalen for ansatte og tillitsvalgte i kommunal sektor
skal reforhandles i høst. Den går ut pr 31.12.09.
Det dreier seg om den 4-årige avtalen som bl.a. regulerer
plikter og rettigheter for tillitsvalgte, forhandlingsordninger og
frikjøp og ulike samarbeidsområder mellom
HOVED
arbeidsgiver og tillitsvalgte. BF-ledelsen har
AVTALEN
bedt om å få forslag til endringer, presiseringer
eller nye punkter i avtalen, fra BFs medlemmer,
tillitsvalgte og fylkeslagene. Fristen for innspill
fra BF til YS-Kommune er 15.september og
forslag blir behandlet internt i BF før det.
FOR KS-SEKTOREN
PERIODEN
1. JANUAR 2006 – 31. DESEMBER 2009

Borgerlig kulturgaranti
mot Fremskrittspartiet

YS merker FrP-framgangen
En meningsmåling lagt fram av FriFagbevegelse i august i år,
om partienes oppslutning blant medlemmene i fagbevegelsen,
viser framgang for Fremskrittspartiet også på denne fronten.
22 % av LOs medlemmer sier de vil stemme FrP, mens 45 %
går til Arbeiderpartiet, 10 % til SV og 5 % til Rødt. Høyre får
7 %. Oppslutningen om FrP blant LOs medlemmer har steget
fra 17 % ved valget i 2005.
I YS er FrP jevnstort med Ap, med 27 %. Her får SV 6 % og
Rødt 0 %. Det er de borgerlige partiene som har taket på YSmedlemmene, noe 23 % til Høyre og 8 % til KrF viser.
Det er i Unio man er mest vaksinert mot FrP. Der sier kun 6
% at de vil stemme på Siv Jensens parti, mens hele 20 % vil
stemme SV. I Akademikerne sier 16 % at de støtter FrP.

Velkommen til årets
vakreste eventyr!
Hurtigruta tar deg fra Trondheim
til Tromsø 4 – 6. november!
Vi ønsker alle folkebibliotek hjertelig velkommen om bord til det
sjette Mikromarc brukermøtet, denne gang på selveste Hurtigruta!
I år har vi ekstra mye spennende å by på, i tillegg til en spektakulær
naturopplevelse:
Spennende og engasjerende seminarer, lærerike og morsomme
kurs og uhøytidelige konkurranser. Alt krydret med hyggelig
sosialt samvær, nydelige måltider og fantastisk flott natur!

Denne opplevelsen må du ikke gå glipp av!

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte Mona Hedén på
tlf.: 22 08 98 44 eller epost: mh@bibits.no.
Hele programmet med alle detaljer finner du på www.bibits.no
- under Arrangementer. Her kan du også melde deg på elektronisk.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen om bord!
tam tam

Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ga i slutten av august
en garanti til velgerne, om at Fremskrittspartiet ikke skal få
noen som helst innflytelse over norsk kulturpolitikk i neste
stortingsperiode.
Det heter: ”Vi er sterkt uenig i de kraftige kuttene i kulturbudsjettene som Fremskrittspartiet har stått for på Stortinget. Det
er uaktuelt for oss å gå inn på en slik politikk.” De tre partiene
hevder at «Vi har vært, og vil fortsette å være, kulturpartier. Vi
vil øke kulturbudsjettene fremfor å kutte dem».
De tre partirepresentantene Per-Kristian Foss (H), Trine Skei
Grande (V) og Hans-Olav Syversen (KrF) mener at de med
garantien også slår tilbake det de oppfatter som rødgrønn
skremselspropaganda om at Kultur-Norge vil falle sammen
uten fortsatt rødgrønt styre. De er lei av påstander om at et
ikke-sosialistisk flertall vil bli presset av Fremskrittspartiet til å
kutte kraftig i kulturbudsjettene.
Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen
sier at kulturgarantien ikke lover godt for eventuelle forhandlinger om regjeringsmakt etter valget.

[ NYTT BIBSYS ]

BIBSYS arbeider med anskaffelse av nytt biblioteksystem

Nytt biblioteksystem
for UH-sektoren i 2012

Foto: Universitetet i Bergen

Arbeidet med anskaffelse av nytt
biblioteksystem er den viktigste
endringsprosessen i BIBSYS siden det
nåværende biblioteksystemet ble
etablert som system for universitetsog høgskolesektoren for mer enn
25 år siden. Det er en prosess som
krever et stort engasjement både
fra BIBSYS som organisasjon,
fra det nyetablerte konsortiestyret
og fra styret for BIBSYS.
Tekst: Sverre Spildo
Styreleder BIBSYS

Forberedelsene går etter planen og det
er gledelig stor oppslutning og engasjement både blant de BIBSYS-ansatte
og brukerne.
Seminaret, The Future of Academic
Libraries, som ble arrangert av BIBSYS
5.-6. februar 2008 fungerte på mange
måter som et ”kick off”. Mange av oss
ble her på nytt minnet om de utfordrin-
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ger som ligger foran oss. Utfordringer
knyttet til endret brukeradferd, nye
publiseringsformer, teknologiske endringer og et behov for tettere kobling
til andre IT- systemer som benyttes i
universitets- og høgskolesektoren for
bare å nevne noen.
Behovsanalysen
Seminaret ble som kjent fulgt opp
med at styret for BIBSYS i april 2008
oppnevnte en arbeidsgruppe som fikk

i oppdrag å utarbeide en behovsanalyse. Behovsanalysen ble overlevert
BIBSYS i desember 2008. Styret for
BIBSYS kunne på møtet 30. april i år
konstatere at det i høringsrunden var
bred tilslutning til hovedkonklusjonene
i Behovsanalysen. Dette gav et godt
grunnlag for det videre arbeid. Styret
vedtok å legge Behovsanalysen med
de presiseringer som høringsuttalelsene representerer til grunn for å fortsette prosessen med å fornye BIBSYS

Det noe gammelmodige grensesnittet som ansatte i universitets- og høgskolebibliotekene har forholdt seg til, står for fall. BIBSYS har utviklet sitt eget
system fra den spede begynnelse i 1972 og fram til dagens store system for 102 institusjoner i sektoren. Men nå er BIBSYS på jakt etter fornyelse, og skal
kjøpe system fra en annen leverandør, framfor å videreutvikle sitt eget. Styreleder i BIBSYS regner med at nytt system vil være leveringsklart i 2012. Her
fra Læringssenteret i Pilestredet Park, en del av campus til Høgskolen i Oslo. (Foto: Erling Bergan)

Biblioteksystem. Fra styrets vedtak
siteres videre:
Styret har som mål at institusjonene
som bruker BIBSYS biblioteksystem
skal få et moderne system basert på
framtidens behov. Styret prioriterer arbeidet med å skaffe fakta om markedet
gjennom den to-trinns RFI-prosessen
som har startet. Resultatene vil danne
grunnlag for styrets valg av videre anskaffelsesprosess og endelig tidsplan
samt vedtak om hvilke kortsiktige fornyingstiltak som bør iverksettes.
Konsortiestyre for
BIBSYS Biblioteksystem
Vedtektene for BIBSYS § 6., 1.ledd
fastsetter at ”BIBSYS Biblioteksystemsamarbeidet skal være et eget konsortium”. Styret for BIBSYS har sett det
som viktig å få denne organiseringen
på plass før den formelle prosessen
knyttet til innhenting av tilbud på nytt
biblioteksystem starter opp.
Konsortiestyret ble oppnent på BIBSYS styremøte 30. april i år. Konsortiestyret er sammensatt av personer med

tilknytning til bibliotekdirektørnivå og vil
ha en viktig funksjon som rådgiver for
BIBSYS’ administrasjon under den videre anskaffelsesprosessen. Styret for
BIBSYS ser det som viktig at en gjennom etablering av konsortiestyret har
fått en bredere og mer systematisert
kontaktflate mot brukerbibliotekene.
Uttalelser fra konsortiestyret vil inngå
i administrasjonens saksdokumenter til
BIBSYS styre.
Vi er svært fornøyd med å ha fått på
plass et godt konsortiestyre og tror
konsortiestyret vil bidra på en god
og konstruktiv måte under den videre
prosess.

med utstrakt bruk av web tjenester
yy Modularitet
yy Integrasjon med administrative systemer (innkjøp, regnskap, student,
personal)

Videre framdriftsplan
Basert på den informasjonen vi fikk
fram i første del av RFI-prosessen konstaterte styret at det pr. i dag neppe
finnes et leveringsklart system som
tilfredsstiller følgende krav til framtidsrettede IT-løsninger:

Flere leverandører signaliserte imidlertid planer for slike systemer og gav
oss grunn til å tro at det vil foreligge
system som er leveringsklart i 2012.
Styret tok denne situasjonen opp
til vurdering på styremøtet 17. juni i
år. Slik vi ser det kan dagens BIBSYS
Biblioteksystem dekke driftsoppgavene
fram til 2012-2015. Det er således
ingen driftstekniske hensyn som tilsier
at vi må ha et skifte i 2010 eller 2011.
Styret legger stor vekt på den fleksibiliteten det gir oss. Implementering av
nye systemer er en krevende prosess.
Det er derfor en stor fordel å ha et
eksisterende system i så god stand at
vi kan håndtere eventuelle forsinkelser
uten å ha ryggen mot veggen.

yy Enhetlig funksjonalitet for alle typer
medier
yy Tjenesteorientert arkitektur (SOA)

Krevende å anskaffe
komplekse datasystemer
BIBSYS har i løpet av sommeren lagt
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[ NYTT BIBSYS ]

 ned et stort arbeid for å gjøre klar de

formelle dokumentene som skal følge
tilbudsforespørselen. Anskaffelse av
komplekse datasystemer er krevende
og setter bl.a. krav til innkjøpsteknisk
kompetanse. Vi nyter her godt av at
BIBSYS forvaltningsmessig er en del
av NTNU, og således får bistand fra
innkjøpsenheten ved NTNU. Dette
vil være av uvurderlig betydning for
BIBSYS.
Arbeidet med å forberede utlysingen
er godt igang. Tilbudsgrunnlaget har i
august vært behandlet både i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet
og i styret for BIBSYS. Det er stor grad
av konsensus, men det gjenstår noe
finpussing. Tilbudsgrunnlaget vil være
en kombinasjon av noen MÅ-krav og
noen BØR-krav. Det vil gi rimelig stor
frihet til potensielle leverandører til å
foreslå løsninger. Utlysingen vil bli annonsert i første halvdel av september.
Vi håper på at avtale med leverandør
vil være klar i inneværende år.
Nytt system
leveringsklart i 2012
Som tidligere nevnt regner vi med
at nytt system vil være leveringsklart
i 2012. Dette vil være et gunstig
tidspunkt for implementering. Vi vil
da ha to år fra valg av leverandør til
implementering. Denne perioden vil

BIBSYS skal velge nytt biblioteksystem i høst, og implementere det i universitets- og høgskolebibliotekene i 2012. - Perioden som går fra leverandør og system er valgt til det implementeres vil
gi oss tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendig organisasjonsutvikling og opplæring i bibliotekene, skriver BIBSYS-styreleder Sverre Spildo i denne artikkelen. Her fra Høgskolen i Nord-Trøndelag sitt bibliotek i Levanger. (Foto: Erling Bergan)

være nyttig for at bibliotekene kan
tilpasse sine arbeidsrutiner til det nye
biblioteksystemet. Vi vet av erfaring
at alle implementeringsprosesser for
nye datasystemer har et innslag av
organisasjonsutvikling. Det nye systemet vil være basert på at det skal

yy Startet som et internt automatiseringsprosjekt for NTH-biblioteket og to andre
institusjoner i Trondheim i 1972.
yy Er nå leverandør av bibliotektjenester og andre produkter til universitet,
høgskoler, Nasjonalbiblioteket, m.fl.
yy I tillegg til BIBSYS Biblioteksystem, består produktporteføljen av Ask (søkeredskap), Brage (institusjonelle arkiv), Emneportal, ForskDok (forskningsdokumentasjon), Galleri (bildebase), Mime (søk mot fulltekstdokumenter) og Tyr.
All drift av applikasjoner og databaser blir gjort sentralt hos BIBSYS.
yy 102 institusjoner brukte biblioteksystemet i 2008.
yy 17 millioner søk mot bibliotekbasen via BIBSYS Ask i 2008
yy 5 millioner unike titler, 15 millioner eksemplarer, i bibliotekbasen
yy BIBSYS er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet
yy har eget styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
yy administrativt organisert som en avdeling ved NTNU
yy kontorer i Teknobyen i Trondheim
yy Årsbudsjett på 55 millioner kroner i 2008
yy 40 årsverk
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hente og levere data til en rekke av
de øvrige driftssystemer ved institusjonene (regnskap, innkjøp, studenter,
personal, publiseringsinformasjon,
institusjonelle arkiver). Etter at leverandør for nytt biblioteksystem er valgt
vil vi kjenne systemets grenseflater for
kommunikasjon med andre systemer
slik at en kan gå i gang med å arbeide
med integrasjonsløsningene.
Organisasjonsutvikling
og opplæring
Jeg er svært fornøyd med at det er
stor enighet om det opplegg vi har
valgt for anskaffelse av nytt biblioteksystem. Dette gir trygghet for at vi vil
komme i mål med en god løsning. Prosessen vil ta litt lengre tid enn det som
var lagt til grunn i Behovsanalysen, men
vil gi oss et nytt system før levetiden
for det nåværende biblioteksystem går
ut. Perioden som går fra leverandør og
system er valgt til det implementeres
vil gi oss tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendig organisasjonsutvikling
og opplæring i bibliotekene. Det
bør videre være mulig å få på plass
nødvendige integrasjoner mot andre
IT-systemer før det settes i drift.

Norgeslån!

Ditt lokale bibliotek har vokst
Norgeslån er en gigantisk utvidelse av ditt
bibliotektilbud. I tillegg til å låne det som finnes på
ditt bibliotek, kan du med Norgeslån bestille lån
fra andre bibliotek over hele landet! Du velger også
fritt hvilket bibliotek du ønsker å få det bestilte
materialet sendt til.
Norgeslån sørger for så kortreiste lån som mulig.
Dette betyr kortere ventetid for deg (og lavere utgifter

for bibliotekene).
Norgeslån krever at du har nasjonalt lånekort. Om
du ikke har det allerede, så gå på biblioteket og be
om å få et. Med nasjonalt lånekort i hånd, er du klar
til å ta i bruk Norgeslån.
For mer informasjon om Norgeslån, se
http://www.bibliofil.no/norgeslan

levert av
Bibliotek-Systemer AS. Postboks 2093, 3255 Larvik
Te l e f o n : 3 3 11 6 8 0 0 . Te l e f a k s : 3 3 11 6 8 2 2 . I n t e r n e t t : h t t p : / / 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

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Høgskolen i Oslo har tatt opp nye bibliotekarstudenter

Bachelor, årsstudium, master og dill...
130 studenter har i år takket ja til plass på bachelorstudiet i
bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo.
I tillegg har 27 takket ja til plass på årsstudiet i samme fag.
I alt 157 nye bibliotekstudenter på Bislet i år altså. Og så
kommer masterstudentene i tillegg.
Tekst: Erling Bergan

Av de 130 som takket ja til bachelorstudiet, var det 88 kvinner og 42 menn. Det
betyr at 32 prosent er menn, litt over
”normalen” på 28 – 29 prosent de siste
årene.
Som vanlig – for alle studier hvert
eneste år – er det ikke alle av de som har
takket ja som faktisk møter opp. Vanligvis
faller ca 10 % ut allerede i starten.
Tyngdepunkt i Oslo-området
Den geografiske fordelingen er som
figuren under viser.

Fylke
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust‐Agder
Vest‐Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør Trøndelag
Nord Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Hele landet
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Antall
studenter
9
20
41
6
4
7
4
4
3
6
4
2
2
1
8
2
3
2
2
130

Alle fylker er altså representert, selv
om hovedtyngden også i år kommer
fra Oslo og Akershus. Faktisk er det
rett oppunder halvparten av årets nye
bachelorstudenter som er fra disse to
fylkene.
Og det kan vise seg å være bekymringsfullt for mange av de andre
fylkene – som det kommer vesentlig
færre studenter fra. For eksempel Møre
og Romsdal, som har 0,8 % av årets
studenter på bachelorstudiet – det
viktigste studiet som kvalifiserer til å
bli biblioteksjef i folkebibliotek her i
landet. Samtidig har Møre og Romsdal
8,8 % av landets biblioteksjefstillinger
i folkebibliotek. Eller Nordland, med
2,3 % av de nye studentene og 10,4
% av landets biblioteksjefstillinger.
Eller Hordaland, med 1,5 % av de nye
studentene og 7,6 % av landets biblioteksjefstillinger.
Nå er det selvfølgelig mange andre
jobber for bibliotekarer enn biblioteksjefstillinger, og de er i større grad
konsentrert i sentrale strøk. Som for
eksempel Bergen. Derfor kan nok disse
tallene vekke bekymring hos de som
har ansvar for å rekruttere bibliotekarer
landet rundt.
Litt yngre
Når det gjelder aldersfordelinga på
årets nye bachelorstudenter, ligger
tyngdepunktet som vanlig mellom 23
og 30 år.
Det er noen færre i år av de eldste, i
kategoriene 36-40 år, og i kategorien
40 år og eldre. Det kan ha sammenheng
med at kvoten for opptak av førstegangssøkere, dvs de som kommer rett fra
videregående skole og de som er ett
år eldre, i år var hevet fra 40 prosent til
50 prosent..

Fordelingen av de nye bachelorstudentene i forhold til alder, går fram av
tabellen under.

Alders‐
gruppe
19 år
20 år
21‐22 år
23‐25 år
26‐30 år
31‐35 år
36‐40 år
40 +
Totalt

Antall
studenter
5
16
19
27
31
15
4
13
130

I år kom alle førstegangssøkerne inn.
For de øvrige var poenggrensen for å
komme inn rundt 40, opplyses det fra
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag (JBI) ved Høgskolen i
Oslo. Dette er en høyere poenggrense
enn de foregående årene.
Stort kull til årsstudiet
Høgskolen i Oslo tilbyr altså også et
årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Dette er identisk med første år i
bachelorprogrammet, og gir mulighet for
innpass i 2. studieår ved bachelorstudiet.
Mange av studentene søker da også om
innpass 2. studieår.
Det var svært mange søkere til årsenheten i år - 75 søkere til 10 studieplasser. Av
alle studier ved Høgskolen i Oslo hadde
dette tilbudet den høyeste prosentvise
økningen fra i fjor. Etter at avdelingen
sendte ut tilbud, har 27 takket ja til

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

130 bachelorstudenter begynner på bibliotek- og
informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo i år.
Nå står de foran en høst der de skal kjenne om
de trives, både sosialt og faglig. Her gjør faddere
seg klare til å ønske nye studenter velkommen
ved studiestart 2008. (Foto: Erling Bergan)

politikk” og 4 studenter på ”Litteratursosiologi”.

studieplass på årsenheten.
- Det kan virke som om disse søkerne
er usikre på om bibliotekstudiet er rett
studium for dem, at de derfor ikke søker
på fullt bachelorstudium med en gang.
Vi overbooket kraftig her fordi det var så
mange sterke søkere, sier studieleder Liv
Gjestrum ved bibliotek- og informasjonsstudiene til Bibliotekaren.
Av de 27 som takket ja til årsstudium,
var det bare 2 menn. Den geografiske
fordelingen viser samme tendens som
for bachelorstudiet, om enn noe sterkere.
Over halvparten av de som takket ja var
fra Oslo og Akershus. Det var ingen
av årsstudentene som kom fra NordNorge.
Studentene på årsstudiet er noe eldre
enn på bachelorstudiet. Mens kun hver
fjerde bachelorstudent er over 30 år, er
annenhver årsstudent over 30 år.
Det er vanskelig å sammenligne årets
kull med årsstudenter med tidligere års,
ettersom Høgskolen i Oslo aldri tidligere
har tatt opp så mange til årsstudiet.

studenter, 5 flere enn i fjor. Her er det 1
mann og 11 kvinner. I tillegg er det tatt
opp 9 deltidsstudenter, 2 færre enn i fjor.
Også her er det kun 1 mann.
Det er en veldig gledelig utvikling at det
er så mange heltidsstudenter. Det styrker
studiemiljøet. Men vi merker oss jo at det
færre menn enn vanlig blant dem, kommenterer Liv Gjestrum.
Modulene i masterstudiet tilbys også
som videreutdanning, og antall som
skal følge disse er også klare. Det blir
5 studenter på ”Digitale dokumenter”,
6 studenter på ”Informasjons- og kultur-

Internasjonalt masterprogram
20 studenter fra 14 land har begynt på
årets masterprogram i digitale bibliotek
(DILL). Dette er et program under EUs
Erasmus Mundus-program. Studiet er et
samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i
Oslo og universitetene i Tallinn og Parma.
Avdeling JBI ved Høgskolen i Oslo koordinerer programmet.
De nye DILL-studentene skal være
ett semester i Oslo. Deretter reiser de
til Tallinn der de skal være vårsemesteret 2010, mens det tredje semesteret
tilbringes i Parma. Det fjerde og siste
semesteret er viet masteroppgaven og
da velger studentene fritt ved hvilken av
de tre samarbeidende institusjonene de
vil skrive den.
Dette er tredje kullet med DILL-studenter ved JBI. Det første kullet, som begynte
i august 2007, har nettopp levert sine
masteravhandlinger.
I tillegg har JBI dette høstsemesteret
utvekslingsstudenter fra Tsjekkia på
masterstudiet. De er også Erasmusstudenter.

Flere heltids på master
Årets kull med nye studenter til det
2-årige mastergradsstudiet i bibliotek- og
informasjonsvitenskap teller 12 heltids-

Denne gangen er det 20 studenter fra 14 land
som er tatt opp på DILL-programmet. Med drøyt
200 søkere var konkurransen hard om å komme
inn. (Foto: Andreas Knudsen)
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Nytt kull med bibliotekarstudenter er i gang

Med tro på en
karriere som bibliotekar
- Det vi har felles, er at vi er glad i litteratur. Men det
som er litteratur for meg, er ikke nødvendigvis litteratur
for en annen. Det har jeg sett her, og det gjør det veldig spennende, sier Benedicte Naalsund. Hun er av de
nye bibliotekarstudentene ved Høgskolen i Oslo.
Tekst & foto: Erling Bergan

Det nye kullet med bibliotekarstudenter i Oslo er i gang. 130 takket ja til
bachelorstudiet, 27 til årsstudiet i
samme fag. Av disse 157 var det rundt
140 som faktisk møtte opp. Slik pleier
det å være, og slik er det ved alle andre
studier også.
Men det spesielle med årets nye kull
med bibliotekarstudenter, er at såpass
mange i utgangspunktet er påmeldt kun
årsstudiet. Verken høgskolen selv eller
vi som er ute i yrket har noe imot at
disse ombestemmer seg underveis og
søker om å kunne fortsette videre på 2.
studieår, og dermed gjennomfører fullt
bachelorstudium. Vi er også interessert i at bachelorstudentene trives og
fullfører med stil.
Introduksjonsuke
Derfor er vi nysgjerrige på de nye
studentenes reaksjoner etter den første
uka på Bislet. En uke der de ikke bare
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presenteres for lærere, medstudenter
og praktiske ting, men også får en smak
på fagene de skal gjennom.
De møter emnegruppen ”Litteratur og bruker” (LOB), presentert av
førsteamanuensis Helge Ridderstrøm
og høgskolelektor Åse Kristine Tveit.
Førsteamanuensis Ragnar Nordlie gir
dem en smugkikk på emnegruppen
”Kunnskaps organisasjon” (KOG). Og
under tittelen ”En kul tur? En reise i
ulike kulturbegrep og bibliotek”, holder
dekan Øivind Frisvold introduksjonsforelesning i emnekretsen ”Bibliotek og
samfunn” (BOS).
Med dette som bakteppe tok vi en
prat med noen av studentene da deres
første uke som bibliotekarstudenter gikk
mot slutten.
Vil bli attraktiv
på arbeidsmarkedet
Benedicte Naalsund har en bachelorgrad i kultur og samfunn fra universitetet, med fordypning i kriminologi og

psykologi.
- Den er litt for teoretisk til å kunne
overføres til det praktiske arbeidslivet.
Så jeg valgte – i første omgang - å ta
ett år på bibliotekstudiet, rett og slett
for å få kompetanse for å være attraktiv
på arbeidsmarkedet.
- Hva slags jobb er det du ser for
deg?
- Vel, nå ser jeg at jeg kanskje vil bli
bibliotekar, og bør gå to år mer enn
jeg har planlagt. Men hovedpoenget
mitt var å fokusere på dette med
kunnskapsorganisering, katalogisering
og klassifikasjon, for å kunne komme
inn andre steder, kanskje jobbe med
arkiv, kanskje med informasjon. Det
kan passe med fagkretsen jeg har fra
før. Men jeg ser at full utdanning som
bibliotekar begynner å bli veldig, veldig
aktuelt...
- Så den første uka har ikke avskrekket deg?
- Nei, ikke på noen måte. Jeg var ganske realistisk i forhold til hva jeg møter.

Benedicte Naalsund har allerede bachelorgrad i kultur og samfunn fra universitetet, og ville ta årsstudiet i bibliotekfag for å bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Etter den første uka er hun allerede fristet til å fortsette fram til full bachelorgrad som bibliotekar.

Jeg har jobbet her på Høgskolen i Oslo
i halvannet år, med studentinformasjon
og studentveiledning, så jeg vet på en
måte hvor fallgruvene er. Og jeg vet litt
om hva som kreves. Jeg har flere bekjente som er ferdig utdannete bibliotekarer. De trives og elsker jobben sin.
- Du har ikke noe imot å bli som
dem?
- Nei, overhodet ikke!
En annen bibliotekhverdag
Benedicte har aldri jobbet i bibliotek
selv, men har som student vært med på
et lite prosjekt på Stovner bibliotek.
- Da fikk jeg se en bibliotekhverdag
som var veldig annerledes enn det jeg
husker fra min barndomstid i bibliotek.
Jeg brukte gamle ærverdige Majorstua
bibliotek, med store haller og svære
søyler. Og bibliotekarer som sa hysj.
Den hverdagen jeg møtte på Stovner
var helt annerledes. Innvandrerbarn
som kom og gikk, lånte filmer, brukte
data, leste bøker, spilte spill. De hadde

et sted å være, som i tillegg ga dem
noe annet enn bare et rent fysisk
opphold. Det tilførte dem kunnskap og
en merverdi i det å se bøker og være
rundt bøker. De befant seg midt i den
kunnskapsmassen som finnes.
- Det høres ut som du allerede kan
tenke deg å jobbe i folkebibliotek?
- Jeg tror nok det. Jeg begynner å se
på dette med formidling. Når jeg i tillegg
har bakgrunn fra barn og ungdom.
- Hvilke fag her er det som frister
mest?
- Litteratur og bruker, formidling,
gleden ved å lese og gjøre bruk av all
kunnskap som finnes i verden, å kunne
bidra til å berike andres liv med leseopplevelser - eller seeropplevelser.
- Du mener bibliotekene har en
framtid?
- Ja, definitivt! Riktignok visste min
onkel, i en alder av godt over 60,
fremdeles ikke at det var gratis å låne
bøker i bibliotek. Så jeg ser at vi har en
jobb å gjøre.

Det digitale kommer i tillegg
Benedicte tror ikke biblioteket som
institusjon står i fare på grunn av digitalisering, bruk av internett, e-bøker, osv.
- Det er klart at alt dette stiller ekstra
krav til bibliotekene. De må være med på
utviklingen. Men jeg tror folk alltid vil ha
et behov for fysiske bøker. For mange er
det å lese fremdeles forbundet med en
fysisk bok, samtidig som vi bruker alle de
digitale mediene som finnes. Det digitale
kommer i tillegg til bøkene, ikke i stedet
for dem. Boken som fysisk gjenstand vil
aldri gå av moten, tror jeg.
Benedicte har merket seg hvor forskjellige bibliotekarstudentene er.
- Det vi har felles, er at vi er glad i
litteratur. Men det som er litteratur for
meg, er ikke nødvendigvis litteratur for
en annen. Det har jeg sett her, og det
gjør det veldig spennende. For det er
mange som interesserer seg for sjangre
som jeg har hørt om, men som jeg ikke
aner hva er. Som for eksempel fantasy.
- Det er ikke din greie?
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Endre Wullum kjenner folk som
har tatt bibliotekarstudiet . Det
har ikke skremt ham fra å begynne
selv.



- Mine interesser går mer i retning av
Dostojevski og tyngre utenlandsk litteratur, medgir Benedicte Naalsund.
Glad i litteratur
Endre Wullum har kommet fra Trondheim til Oslo for å begynne bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.
Han synes ikke det er lett å svare klart på
hvorfor det ble dette studiet på ham.
- Jeg er glad i litteratur. Og så kjenner
jeg noen som har gått studiet fra før av,
det har gitt litt innblikk i hva studiet går
ut på. Inntrykket mitt er at det er et veldig
godt studium. Man får utrolig mye god
kunnskap som man kan bruke i mange
deler av livet etterpå.
- De som har gått studiet før har ikke
fortalt avskrekkende ting?
- Nei, så absolutt ikke.
Eget bibliotek
Endre forteller at han ikke var noen stor
bruker av Trondheim folkebibliotek.
- Jeg prøver å bygge opp mitt eget
bibliotek, jeg liker å ha bøkene i hylla
hjemme, så jeg kan bruke dem og slå
opp i dem seinere.
- Har du en stor samling?
- Den er ikke så stor. Jeg må jo lese
dem også…
Endre har ingen aversjon mot data,
kanskje tvert imot. Og han ser ingen
motsetning mellom digitale og fysiske
medier. Han har aldri jobbet i bibliotek.
Men han prøvde å få seg bibliotekjobb i
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siviltjenesten. Det gikk ikke. Dessverre,
sier han selv.
- Hvordan har den første uka vært?
- Veldig interessant. Har møtt mye
folk og blitt kjent med noen av dem.
Fagene virker varierte og spennende.
Det er mye å lære, men håper at det
skal bli bra.
Kunnskapsorganisasjon
og gjenfinning
- Noen fag som frister mer enn
andre?
- Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning virker ganske interessant, selv om
det kanskje er litt tungt. Så er jeg veldig
interessert i samfunnsfag fra før av, så
hele formidlingsdelen kan bli interessant
å få med seg.
- Hva slags bibliotek vil du jobbe i når
du er ferdig?
- Jeg vet ikke om jeg skal jobbe i bibliotek. Målet mitt foreløpig er å gjøre meg
ferdig med bibliotekarutdannelsen og se
hva jeg finner ut av da. Det kan hende
jeg vil bruke den til noe annet når jeg
er ferdig.

egentlig ikke noe særlig glad i det. Jeg
måtte prøve å finne på noe annet.
- Hva er det ved bibliotekarstudiet
som frister?
- Det er jo dette med å lære mer om
litteraturen, om forskjellige typer bøker,
og hjelpe mennesker å finne fram til det
de vil vite. Jeg er ganske allmennvitende,
vil jeg påstå, så jeg tror dette vil passe
meg bra.
Fredrik medgir at han ikke er noen
datafrik.
- Det overrasket meg litt at det er såpass mye data i dette studiet. Men jeg
tror nok jeg skal klare det også.
Fredrik har aldri jobbet i bibliotek og
har foreløpig ingen klar formening om
hva slags bibliotek han vil jobbe i. Men
han antyder at det nok først og fremst er
folkebibliotek han har tenkt på.
- Hva syns du om første uka ved
studiet?
- Den har vært grei, sier Fredrik, men
nevner likevel at pensumlista er litt rotete
lagt opp. Og han legger til at Bibliotek og
samfunn kanskje peker seg ut som det
mest interessante faget så langt.

Fra bank til bibliotek
Fredrik Enersen fra Askim har en
cand.mag.-grad fra Blindern, med historie
og statsvitenskap. Men en sommerjobb
i bank ”ballet på seg”, og ble etter hvert
en fast jobb. Men de store forandringene
i bankene passet ham dårlig.
- Det går mot mer og mer salg. Jeg er

Heller litteratur enn data
Tonje Hundevadt avsluttet videregående i Oslo i fjor, og har jobbet ett år i
barnehage. Nå begynner hun på studiet
fordi det virker som bibliotekarer har
spennende jobber.
- Jeg er interessert i bøker, og i å formidle litteraturen.

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

- Hvordan er det med interessen for
data?
- Ikke så mye, men det får gå. Egentlig
er jeg mer interessert i litteraturbiten.
Det er formidling av litteratur jeg er mest
opptatt av. Det går greit med data, men
jeg må innrømme at jeg ikke synes det
er så veldig spennende. Det er i grunnen
bare noe man må bruke.
Tonje har aldri jobbet i bibliotek. Men
hun har brukt bibliotek mye.
- Jeg liker å lese. Mye forskjellig, men
mest skjønnlitterært. Gjerne Are Kalvø.
Har alltid lest mye.
- Du har brukt Deichmanske bibliotek?
- Ja, mest hovedbiblioteket, men også
Majorstua filial. Det var nærmest.
Gjerne i barne- og
ungdomsavdeling
- Har du blinket deg ut en bibliotektype
du har mest lyst til å jobbe i?
- Jeg har tenkt litt på barne- og ungdomsavdeling i folkebibliotek. Siden jeg
har jobbet i barnehage er jeg interessert
i å jobbe med barn.
- Hva syns du om den første uka på
bibliotekarstudiet?
- Den har vært fin. Mye informasjon,
mye nytt. Alt virker litt stort og ukjent.
Men det har vært gode innføringer i
fagene.
- Noen fag som virker mer interessante

Fredrik Enersen går
fra bank til bibliotek. Han synes det
går mot mer og mer
salg i bankene. Det
er han ikke særlig
glad i.

enn andre?
- Både ”Bibliotek og samfunn” og ”Litteratur og bruker” virker spennende.
- Hva med Kunnskapsorganisasjon?
- Det burde gå bra, men det virker
kanskje ikke så spennende.
Tonje har merket seg aldersfordelinga
på studiet. Det har hun ikke noe imot.
- Jeg trodde de fleste ville være mellom 20 og 30 år, men det er stort spenn
i alder. Og det er bra. For da har man
litt forskjellige erfaringer. Til å begynne
med følte jeg meg litt liten, som en av de
yngste. Men det er egentlig bra at det er
forskjellig alder på oss.
Blant de andre nye studentene Bibliotekaren snakket med, var det mange

av de samme reaksjonene. Folk var
positive - og påfallende innforstått med
hvilket studium de hadde begynt på. Alt
i alt ser vi kanskje kimen til et spesielt
godt kull?
Nok et ganske hvitt kull
Et minus er – nok en gang - mangelen
på kulturell spredning, og da tenker vi
på annen etnisk og nasjonal bakgrunn.
Vi tenker på det som ofte kalles ”flerkulturelt”. Med noen hederlige unntak er
bibliotekarstudiet fremdeles påfallende
blendahvitt. Og det er det mange som
ser som et tiltakende problem, ikke minst
i lys av at bibliotekenes brukere i stadig
mindre grad er blendahvite.

Tonje Hundevadt har sans
for aldersspredninga på
studiet. Det gir forskjellige erfaringer. Selv er hun
blant de yngste.
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Gjesteby ny
riksmekler
Regjeringen har utnevnt
Kari Gjesteby som ny
riksmekler for 3 år.
- Jeg er
svært tilfreds med
og stolt
over at vi
har fått en
så kompetent riksmekler, og attpåtil den aller
første kvinnen i dette vervet, sier
arbeids- og inkluderingsminister Dag
Terje Andersen.
Gjesteby overtar etter riksmeklingsmann Svein Longva, som døde 16.
april i år. Gjesteby er født i 1947 og
er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.
- Noen vil nok mene at utnevnelsen
av Kari Gjesteby er en politisering av
stillingen som riksmekler, men uansett
håper jeg at hun vil evne å styrke
meklingsinstituttets rolle, sier YS-leder
Tore Eugen Kvalheim.
- Jeg synes også det er fint at en
kvinne for første gang utnevens til
riksmeklingsmann, eller riksmekler
som det fra nå av vil hete.
- De siste års meklinger i offentlig
sektor har vært krevende prosesser,
med sterke politiske innslag. Å befeste
meklingsinstituttets rolle vil etter min
oppfatning være en av de viktigste
utfordringene Gjesteby nå går til som
ny riksmekler, sier Pål N. Arnesen,
leder for YS Stat.
Kari Gjesteby har siden 1990 vært
direktør i Norges Bank og har en lang
karriere med stillinger og verv i privat
og offentlig sektor. Hun har blant annet
vært sjef ved Nasjonalbiblioteket i
to år (2001-2003) og direktør ved
Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek
(2005–2006). Hun har også hatt
styreverv i virksomheter så forskjellige som Veidekke ASA og Stiftelsen
Hvite busser.
Gjesteby var på 1970- og 1980-tallet statssekretær i flere departement,
har vært handelsminister, og justisminister (1990-1992). Hun har også
vært medlem av Rikslønnsnemnda.
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Drømmen om å bli politi
– eller bibliotekar?
I Aftenposten 17. august
skrev Morten Habbestad:
”Eg er ein gut på 16 år,
som hadde lyst til å bli politi. No veit eg liksom ikkje
heilt lenger.”
Tekst: Erling Bergan

Han argumenterte slik: ”For det fyrste
så er det lønna i politiet som får ungdommen til å sjå andre vegar. Og for det
andre er det måten politiet blir behandla
på. Politiet har ikkje respekt blant folket
lenger.” Og lønnsargumentet utdyper
han slik: ”Løna til politiet burde vera
mykje høgare enn den er i dag. Det må
skje noko, og det no! Eg har funne ut at
ein bibliotekar og ein feiar tener meir
enn ein politimann. Ikkje frekt meint mot
bibliotekaren eller feiaren, men nokon
som stemplar bøker og feier piper skal
tene meir enn ein mann eller kvinne
som reddar menneske. Kva er logikken
i det? Ein politimann har ein like viktig
jobb som ein lege, begge partar red-

Politiets fellesforbunds lønnskampanje i fjor
kaster fremdeles skygger inn debatter. Men BFleder Monica Deildok vil ikke at lettbent omtale
av bibliotekarer skal inngå i retorikken.

dar liv. Einaste forskjellen er at ein lege
tener veldig mykje betre.”
Svar fra BF-lederen
Artikkelen fikk BF-leder Monica
Deildok til å reagere. Hun sendte et
innlegg til Aftenposten, uten at det er
kommet inn. I innlegget ”Mennesker
reddes ikke av politiet alene” skriver
hun blant annet:
”Jeg forstår at dette ikke er vondt
ment fra Habbestad sin side, og tar
det heller ikke ille opp. Men vil allikevel
kommentere sammenlikningen med
bibliotekarer.
Jeg vet ikke hvor Habbestad har sitt
tallgrunnlag fra, men i den lønnsstatistikk jeg har tilgang til har bibliotekarer
betydelig lavere gjennomsnittslønn enn
politibetjenter. Habbestad behøver altså
ikke å bekymre seg for at han kommer
til å tjene mindre enn bibliotekarer,
dersom han allikevel skulle bestemme
seg for å bli politi.”
Bibliotekarer redder mennesker
Deildok gir så et lite innblikk i hvilken
utdanning og kompetanse bibliotekarer
har, og hva slags jobber vi innehar. At
vi har sentrale roller i å kvalitetssikre
kunnskap i bedrifter. At vi er en viktig
del av det medisinske personalets
støtteapparat på sykehusene. At vi i
folke- og skolebibliotekene kan utgjøre
en viktig forskjell i den enkeltes liv. ”Og
nettopp i forhold til utsatte grupper spiller folkebiblioteket med sitt unike tilbud
en viktig rolle som arena og alternativ
til barn og unge som kunne stå i fare
for å falle utenfor samfunnet. I slike
sammenhenger er det bibliotekarene
som redder mennesker”, skriver BFlederen.
Monica Deildok understreker at hun
”ikke på noen måte er uenig i at politiet
gjør en veldig viktig jobb.” Men hun
minner om at ordensmakten ikke kan
redde liv alene. ”Den aller beste måten
å redde liv på, er å forebygge kriminalitet, vold og vonde hendelser. Og for å få
til det er vi avhengig av mange faktorer.
Gode arenaer for kunnskapstilfang og
kulturelle opplevelser er en av dem”,
avslutter forbundslederen.

[ PÅ VEI MOT BJØRVIKA ]

Nye Deichman vedtatt - nok en gang
Nye Deichman i Bjørvika har rykket et skritt fram igjen. Torsdag 20. august kom finanskomiteen med sin innstilling overfor
bystyret i Oslo kommune, i saken om utbygging av nye Deichmanske bibliotek og nytt Stenersen/Munchmuseum i Bjørvika.
Onsdag 27. august gikk saken gjennom i bystyret.
Tekst: Erling Bergan

Vedtaket innebærer at arbeidet med
forprosjekt skal starte umiddelbart.
Og det gjelder både museum og
bibliotek.
Vinnerutkastet til nytt museum er
omstridt. Mange mener bygget er for
høyt og dominerende og har ønsket
en ny arkitektkonkurranse. Under behandlingen i bystyret stemte Ap, KrF
og Rødt mot forslaget om å gå videre
med vinnerutkastet. Men vedtaket ble
sikret gjennom at SV og Venstre stilte
seg bak byrådet med Høyre og Fremskrittspartiet.
Mer klimavennlige bygg
Miljøaspektet har også vært framme i
vurderingen av vinnerutkastene for begge
bygg. Nå har bystyret vedtatt runde formuleringer om at både museum og bibliotek
skal gjøres mer klimavennlige enn de
framstår på tegnebrettet.
Torger Ødegaard, Høyres byråd for kultur og utdanning, gir overfor Dagsavisen

”Diagonale” er vinnerutkastet til nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika. Nå har byrådet et år på seg til
å legge fram egen sak om bygging av dette biblioteket, ved siden av operaen i Bjørvika.

uttrykk for at dette er en av de største kulturpolitiske beslutningene i Oslo på mange
år. - Jeg er glad for det brede flertallet vi
har fått for det nye Deichmanske-bygget.
Nå er Deichmanske hentet opp fra dødvannet, sier han.
Ny bystyresak i 2010
Vedtaket i bystyret lyder:
”Bystyret forutsetter at arbeidet med
skisse- og forprosjekter for både museet
og nytt hovedbibliotek starter umiddelbart
etter bystyrets vedtak. Nødvendige midler
til prosjekteringsarbeidet hentes fra kap.
503 Bjørvika – kulturinstitusjoner. Byrådet
legger frem en egen sak om bygging av
biblioteket, senest innen utgangen av 2010
med sikte på at bygging kan starte så snart
det er praktisk mulig.”

SVs Knut Even Lindsjørn er fornøyd med at bystyret nå har gitt klarsignal for videre arbeid med
Deichman i Bjørvika. (Foto: Stig Weston)

Frykter virkning av
Holmenkollsprekken
- Vi fremmet i tillegg en rekke forslag
til forbedringer av saken, sier SVs Knut
Even Lindsjørn i bystyrets finanskomité
til NBF-veven, og legger til: - Vi frykter

at Frps Holmenkollsprekk på nærmere 1
milliard kroner kan føre til at andre prosjekter blir stoppet før de blir bygget. Da
er SVs standpunkt at nytt hovedbibliotek
skal prioriteres og ikke nok en gang
havne i bakleksa. Men en slik prioritering
ble dessverre ikke finanskomiteen med
på, sier Lindsjørn.

Biblioteksjef Liv Sæteren og kulturbyråd Torger
Ødegaard har ikke mer enn tida og veien for å få
planlagt nye Deichman. Her i ”gamle” Deichman
på Hammersborg under 75 års-jubileet i fjor.
(Foto: Erling Bergan)
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Nå er det lokale
forhandlinger
Lønnstabell for KS 1.5.2009
– for de som har det
Laster login..

Av: Thor StadshaugPublisert: 06. mai 09

Nye satser skulle vært iverksatt pr 1. mai. Dette er nå utsatt til mekling er avsluttet. Arbeidsgiver vil dere

Resultatet av de sentrale
forhandlingene er for lengst
klart. Nå er det lokale forhandlinger som er i gang.
Det vil si for de gruppene
som har slike forhandlinger.
I år gjelder ikke det alle. For
å klargjøre bakteppet for
årets lokale forhandlinger,
bringer vi her hovedresultatene fra årets lønnsforhandlinger.
Staten
Det ble et moderat oppgjør i staten.
Den økonomiske rammen i årets oppgjør i statlig sektor ble på 4,4 prosent.
Det ble gitt et generelt tillegg på 2400
kroner fra ltr. 1- 45, prosenttillegg på
0,68 prosent fra ltr. 46- 80, og et kronebeløp på 4800 kroner fra ltr. 81- 95.
Tillegget tilsvarer litt over 1 krone timen.
De lokale forhandlingsbestemmelse
åpnes, men det avsettes ingen sentrale
midler til å gjennomføre disse.
Kommunesektoren
Økonomien i kommunesektoren ble
avtalt i fjor. Den har en ramme på 4,72
prosent. Det er gitt et
generelt tillegg på 3.1 prosent av
den enkeltes grunnlønn, dog minimum 9000 kroner. Tillegget gis til
alle ansatte i stillinger som omfattes
av hovedtariffavtalen (HTA) kapittel

1 av 2

Kap 4B:

4, og tillegget har virkning fra 1. mai
2009. Minstelønnssatsene er justert
tilsvarende:
Minstelønn/
0 år
4 år
8 år
10 år
Stillingsgrupper
Stillinger uten særskilt 232 700
237 800
252 800
289 000
krav om utdanning
272 100 » Lønn
274
279 400
316 500
Fagarbeiderstillinger/
Bibliotekarforbundet
og100
tariff » Spekter
» Tariff 2009:
A2-forha...
tilsvarende
fagarbeiderstillinger
Stillinger med krav om 310 700
høyskoleutdanning
Stillinger med krav om 330 300
høyskoleutdanning
med
ytterligere
spesialutdanning
Stillinger med krav om 351 100
mastergrad

314 300

322 800

353 700

334 200

337 600

375 400

365 700

386 600

414 500

http:/

Tariff 2009: A2-forhandlingene i
Det er ikke avsatt pott til Spekter
lokale forer i havn
HSH-HUK

handlinger i kapittel 4. For de lokale
Resultatene i HSH-HUK varierer fra overforhandlingene i kapittel 5 Av:
ogErling
3, vilBerganenskomstområde
Publisert: 05.
09
til juni
overenskomstområde.
det nom bli skjelt
Vi
viser
til
BFs
nettsider
for detaljerte
BF minner om
Partenefor
i oppgjøret i tariffområdet Spekter kom til enighet i dag
til den økonomiske rammen
resultater.
kl 20.45. Avtalen omfatter blant annet Bibliotekarforbundets
oppgjøret i kapittel 4, altså
4,72
medlemmer
i sykehusene som er en del av helseforetakene.
Tariff
2009:
Hva
ble
pensjonsløsningen?
prosent.
Spekter
Forhandlingene er sluttført med følgende resultat:

Det eri gitt
et generelt
Det er klart for alle at det ble løsning på årets tariffoppgjør
offentlig
sekt... tillegg til alle på
Oslo kommune
9000 kroner. Tillegget gis med virkning
Det gis et generelt tillegg til alle på kr 9000,-.
For
Les
meransatte i Oslo kommune er det
fra 1.
september
Tillegget gis med
virkning
fra 1. 2009.
september 2009.
med virkning fra 1. mai 2009 gitt et tilMed
virkning
fra tillegg.
1. september endres
Deltidsansatte gis forholdsmessig
legg
på 1,95
på lønnstabellen,
Stipend
tilprosent
BFs studentmedlemmer
minstelønnssatsene slik under viser:
Med virkning fra 1 september endres minstelønnssatsene slik:
dog minimum 6000 kroner. Dette
gir
en
på 4,74
Det totalramme
er ingen søknadsfrist,
søknader kan sendes hele året.
prosent for lønnsoppStillingsgruppe 0 år
4 år
8 år
10 år
Les mer
gjøret 2009. Det er på
4
310.000 317.000 329.000 354.000
linje med det som er gitt i
5
330.000 340.000 355.000 385.000
øvrige norske kommuner.
Det er ikke avsatt pott
Generelle tillegg erGenerelle
inkludert i tillegg
endret minstelønn.
er inkludert i endret
til lokale forhandlinger i
minstelønn
i
Spekter.
Oslo kommune.
Det er også enighet om at foretak som ikke har foretatt

kompetansekartlegging skal foreta slik kartlegging innen 1. februar
2010.

- Vi er rimelig fornøyd med resultatet som har en ramme på ca 4,8%.
Dette er noe høyere enn KS-området. Vi er av den oppfatning at det
generelle tillegget burde vært høyere, men dette nivået var det som
var mulig å få til innenfor den økonomiske rammen, sier rådgiver
Thor Bjarne Stadshaug.

Lakkegt. 21, 0187 Oslo :: e-post: bf@bibforb.n
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Fagbevegelsens
stammespråk
For mange som ikke arbeider med tarifforhandlinger og arbeidsrett til
daglig fremstår en del av
begrepene og uttrykkene
som fremmede. Fagbevegelsen har som andre
fagfelt sitt eget ”stammespråk”. Vi bringer her
en liten ordliste over begreper som kan dukke
opp i forbindelse med
lokale forhandlinger.
Bruttolønn
Det vanlige lønnsbegrepet er brutto
lønn. Med lønn vil en normalt mene
månedslønn. Månedslønn defineres
likt som Statistisk sentralbyrås lønnsbegrep månedsfortjeneste: Fast lønn
pluss variable tillegg (skifttillegg mv.)
eksklusive overtidsgodtgjørelse, etterbetaling, godtgjørelser beregnet
på utgiftsdekning (reisegodtgjørelser)
samt verdien av naturalytelser.
Disponibel inntekt
Den delen av inntekten som kan
brukes til privat forbruk eller sparing.
Det betyr at utgifter som skatt og
trygdeavgifter har blitt trukket fra bruttoinntekten.
Etterslep
Uttrykker en mindrelønnsutvikling
for en arbeidstakergruppe i forhold
til gjennomsnittet i en annen gruppe.
Eksempelvis kan årslønnsveksten
i privat sektor et gitt år være 3,5
%, mens det tilsvarende tall i statlig tariffområde er 2,8 %. Dette gir
etterslep (mindrelønnsutvikling) for
det statlige tariffområdet på 0,7 %.

BF-sekretariatet får mange spørsmål fra medlemmene under de lokale forhandlingene. Kanskje ordlista
her vil avhjelpe litt. På bildet forbundsleder Monica Deildok (til venstre), nestleder Hanne Brunborg
og rådgiver Thor Bjarne Stadshaug. (Foto: Erling Bergan)

Denne tenkemåten kan også brukes
på grupper lokalt.

arbeidsplassen, medbestemmelse og
streikerett.

Fellesbestemmelser
Generelle bestemmelser i hovedtariffavtalen som er felles for alle
arbeidstakere i en sektor, for eksempel arbeidstidsbestemmelser, lønn i
forbindelse med sykdom og erstatning
for yrkesskade.

Hovedtariffavtale
Tariffavtale som er opprette for de
ansatte i stat eller kommune, og som
regulerer forhold som lønn, diverse
godtgjørelser og sosiale rettigheter.

Føringer
Dette betyr at partene i arbeidslivet forhandler fram, fastsetter eller
anbefaler at en avsatt pott benyttes
på en bestemt måte, for eksempel til
kompetansehevingstiltak.
Hovedavtale
Avtale inngått mellom hovedorganisasjonene for arbeidstakere og
arbeidsgivere. Den omfatter organisasjonenes gjensidige rettigheter og
plikter. Eksempler er organisasjonsfrihet, informasjonsplikt, samarbeid på

Indeksregulering
Avtale om automatisk regulering av
for eksempel lønn på grunnlag av prisstigning, vanligvis ut fra et ønske om å
opprettholde kjøpekraften.
Justeringsforhandlinger
Forhandlinger som tar sikte på å
gi hele lønnsgrupper for bestemte
stillinger opprykk, det betyr at alle
stillinger med samme stillingskode får
ny lønnsplassering.
Kjøpekraft
Ved å sammenligne lønnsøkningen
med prisstigningen, endringer i låne-
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 rente, skatter og avgifter osv. ser man

om man kan kjøpe flere eller færre
varer og tjenester for lønna. Kjøpekraften har da henholdsvis gått opp
eller ned. Endringer i kjøpekraften
kalles også endringer i disponibel
realinntekt.
Kronetillegg
Tillegg gitt i kroner, enten på lønnstrinnene eller de personlige lønningene
til den enkelte arbeidstaker. Ved å gi likt
kronetillegg til alle, blir det prosentvis
større tillegg til de med lavest lønn.
Konsumprisindeks
Konsumprisindeksen utarbeides hver
måned av Statistisk sentralbyrå og beskriver den månedlige prisutviklingen
for en gjennomsnittshusholdning i
landet. Indeksen gir uttrykk for prisendringen fra den 15. i en måned til den 15.
i neste måned. Tilsvarende beregnes
prisendringen for siste 12 måneder.
Lønnsansiennitet
Uttrykker hvor lenge en person
har utøvd et yrke. Dette gir i mange
tariffavtaler rett til lønnsopprykk. Til
forskjell fra annen ansiennitet avbrytes
ikke lønnsansienniteten ved skifte av
arbeidsgiver.
Lønnsglidning
Lønnsglidning er forskjellen mellom
den lønnsveksten som er avtalt i et
lønnsoppgjør og den som faktisk blir
realisert (målt i ettertid). Faktorer som
påvirker lønnsglidningen er lønnstillegg
som gis utenom det sentrale oppgjøret, endring i alderssammensetning/

ansiennitet, avgang, nyansettelser,
og organisasjonsmessige endringer.
Lønnsglidningen anslås gjerne av sentrale parter fordi størrelsen er vanskelig
å beregne.
Nominell lønn
Bruttolønn før skatter. Når en i vanlig
tale bruker begrepet lønn, er det vanligvis nominell lønn det menes.
Overheng
Forteller hvor mye lønnsvekst du
vil få i år uten at du får lønnstillegg.
Overhenget utgjør forskjellen mellom
lønnsnivået ved utgangen av året og
gjennomsnittslønnen for hele året. Er
lønnstillegg gitt sent på året, blir overhenget høyt.
Pott
Et bestemt beløp som i tariffoppgjør
settes av til avtalte formål, som for
eksempel hvor mye som skal fordeles i
lokale forhandlinger.
Prolongere
Brukes om de tilfeller partene er enige
om å forlenge en avtales gyldighetstid,
med eller uten endringer.
Prosenttillegg
Tillegg gitt som prosentvis heving av
alle lønnstrinn. Ved å gi samme prosenttillegg til alle, blir kronetillegget størst
for de med høyest lønn.
Protokoll
Dokument som gjengir utfallet av
forhandlinger. Skal underskrives av
alle parter.

Reallønnsvekst
Nominell lønnsvekst, minus prisstigningen.
Sentrale tillegg
Tillegg som gis etter sentrale forhandlinger mellom hovedorganisasjonene for
arbeidstakere og arbeidsgivere.
Særavtale
En avtale inngått for et klart avgrenset
område eller for en definert gruppe,
eller for en kombinasjon av de to. Særavtaler kan også være inngått lokalt for
områder som ikke er regulert i hovedtariffavtalen.
Tilpasningsavtale
Betegnelse brukt i staten på en særavtale til Hovedavtalen i Staten i en
virksomhet.
Tjenesteansiennitet
Den tjenestetid en opparbeider i
stilling(er) og eventuell annen tidligere
tjeneste som godskrives.
Årslønnsvekst
Årslønnsvekst benyttes normalt om
lønnsveksten målt som vekst i gjennomsnittslønnen (ekskl. overtidsgodtgjørelse)
for et år, målt mot gjennomsnittslønnen
for et annet år (det påfølgende).

Kilder:
yy Ord og uttrykk i arbeidslivet
(YS)
yy Notat til BFs kickoff 2009
(Thor Bjarne Stadshaug)

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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BF-sekretariatet svarer

Egenmelding
SPØRSMÅL:
Hei! Har et spørsmål vedrørende egenmelding:
Jeg var syk og borte frå jobben en uke (med
egenmelding) fra mandag 10.august til fredag
14.august. Men jeg gikk og hangla og ble aldri helt
bra igjen, var derfor borte tre dager senere med
egenmelding også (24.-26.august).
Nå sier sjefen min at jeg kommer til å bli trukket i lønn for de tre siste dagene. Begrunnelsen
var at de to egenmeldingene kom for tett, fordi
det skulle vært minst 16 dager mellom dem. Vi
følger IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv). Kan
det virkelig være lov å trekke meg i lønn fordi jeg
har vært syk?
us
Ditt bibliotekvareh
SVAR:
Egenmelding innebærer at du selv melder fra til
arbeidsgiver at du ikke kan jobbe fordi du er syk,
uten at det kreves sykmelding fra lege. For å få rett
til å bruke egenmelding må du ha vært i jobb hos
din arbeidsgiver i minst to måneder. Hvis arbeidsgiver ikke har IA-avtale så kan egenmelding brukes
i opptil tre kalenderdager maksimum 4 ganger
i løpet av 12 måneder. Når arbeidsgiver har IAavtale, slik som hos deg, så kan den ansatte bruke
egenmelding i opptil 24 kalenderdager i løpet av
12 måneder. Egenmeldingen kan være på maksimum 8 kalenderdager pr
gang (inkl helger). Dette
har du ikke overskredet i
ditt tilfelle.
Når det gjelder regelen
om 16 dagers opphold
mellom fraværene, så er
dette regulert i folketrygdlovens §8-24. Loven sier at hvis du har brukt opp
”kvoten” på maksimum 8 dager pr egenmelding i
løpet av en 16-dagersperiode (3 dager for de som
ikke har IA-avtale), så må du jobbe sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding kan
brukes på nytt.
Det er denne hjemmelen arbeidsgiver viser til
for å kunne foreta trekk i lønn for det som da er 3
dagers ”ulegitimert” fravær (24.-26.august). Din
arbeidsgiver har dermed ikke gjort noe ulovlig men
har tvert imot fulgt folketrygdloven i denne saken.

Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg
Nestleder

Ditt bibliotekvarehus på nettet

ALT DU
TRENGER!
ENkLERE • moRsommERE

• RAskERE

Velkommen tiltikk
vår nye nettbu

!
R
E
T
E
H
Y
N
S
N
E
HØST
ww w.bseurobib.no

Ny kundeavis
ute nå!
www.bseurobib.no
Bibliotekaren 9/2009

25

[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Nytt fra dok.vit. i Tromsø

Film, krig og liminalitet:

Tekst:
Stipendiat
Holger Pötzsch
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø

Grenseforskning
i et dokvit-perspektiv
Forskningprosjektet ‘Liminal
Space and Liminal Beings’ ved
avdeling for dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i
Tromsø er del av forskningsgruppa ’Border Poetics’ og ser
på grensedragningsprosesser
gjennom diskursbegrepet.
Hvorfor godtar vi krig? Hva får fornuftige of fremgangsrike mennesker til
plutselig å se bort fra motpartens menneskelighet, rasjonalitet og individualitet
slik at de fremstår som monstrøse
trusler som åpner for bare én løsning:
drepe eller bli drept? Jeg tar utgangspunkt i James DerDerians påstand om
at det ikke først og fremst er rasjonelle
overveielser og interesser som får oss til
å godta krig, men at selve måten vi oppfatter, avbilder, forestiller oss, og snakker om de andre danner grunnlaget for
slike avgjørelser. Med andre ord, fienden
fremstår som et diskursivt konstrukt,
som resultat av representasjoner som

influerer holdninger og handlinger.
Populærkulturelle ytringer, og særlig
film, blir massivt konsumert og resipiert
i vestlige mediesamfunn. De tillegges
derfor det Iver Neumann og Daniel
Nexon kaller en “konstitutiv virkning”
på diskurser omkring et bestemt emne.
Når for eksempel en helt sjanger av
populære filmer fremstiller den andre
– fienden – på en bestemt måte danner dette et “bakteppe av betydninger”
(Weldes) som gjør at visse politiske
ytringer og narrativer fremstår som
mer plausible for publikum enn andre.
Slik får populærkulturens ofte implisitte
innhold en direkte innvirkning på en
politisk diskurs.
Narrativ som går igjen
Prosjektet ’Liminal Space and Liminal
Beings’ er en del av forskningsgruppa
’Border Poetics’ og er underlagt dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i
Tromsø. Det ser på slike populærkulturelle
innvirkninger på politiske diskurser med
utgangspunkt i Hollywood krigs- og actionfilmer. Måten publikum blir posisjonert
innenfor filmens univers gjennom visse
filmatiske virkemidler danner grunnlag

I Terrence Malicks The Thin Red Line brytes grense-barrieren ned, og soldat-helten og fienden er nødt til å møtes som noe annet enn dødsfiender.
Slike steder (fangeleire, ingenmannsland, eller slagmarker) utfordrer etablerte sjangerkonvensjoner for Hollywoods krigs- og actionfilmer i at de åpner
for en rehumanisering av den usynlige og utilgjengelige andre, skriver Holger Pötzsch.
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John Moores Behind Enemy
Lines er eksempel på en film der
fienden fremstår som uforståelig og umenneskelig. Denne
egenskapen som en total fiende
danner grunnlag for en implisitt
legitimering av all vold brukt av
soldat-helten gjennom filmen,
skriver Holger Pötzsch. (Foto:
20th Century Fox

for en bestemt narrativ som går igjen i
de fleste slike filmer. Soldat-helten blir
individualisert og etablert som et privilegert objekt for publikums innlevelse og
medfølelse. Et subjektivt kamera gir for
eksempel privilegert tilgang til perspektivet til denne soldat-helten, mens verdensbildet til den andre forblir usynlig. Den
andre figurerer enten som dødelig trussel
eller, noen ganger, som hjelpeløst offer. I
begge tilfellene er den fratatt enhver form
for subjektivitet. Dette gjør en innlevelse
i motpartens situasjon vanskelig. I rollen
som fiende fremstår den andre som uforståelig og umenneskelig - en usynlig, men
potensiell allstedeværende, nådeløs trussel mot soldat-helten. Denne egenskapen
som en total fiende danner grunnlag for
en implisitt legitimering av all vold brukt av
soldat-helten gjennom filmen. Den fiendtlige andre tillater ingen annen diskurs enn
den som legger opp til en kamp til siste
blodsdråpe under bruk av alle midler som
star til rådighet. Filmer som Stones Platoon, Scott’s Black Hawk Down, Moore’s
Behind Enemy Lines, Cameron’s Aliens,
eller serier som The Lord of the Rings
og Star Wars spiller alle på den samme
representasjonstrategien.
En diskursiv grense
Forholdet mellom soldat-helten og
fienden som blir reprodusert i slike

sjangerfilmer kan beskrives som en
diskursiv grense – en beskyttende
barriere som holder den andre unna,
som gjør den usynlig, utilgjengelig, og
uforståelig. Prosessene og de filmatiske
virkemidlene bak denne grensedragningen og bak mulige oppløsninger av
denne diskursive grensen er fokus i
dette prosjektet.
Den diskursive dragningen av grensebarrieren mellom soldat-helten og de
andre er en viktig fellesnevner i Hollywood krigs- og actionsjanger. Denne
barrieren former et “bakteppe av betydning” implisitt i mange populærkulturelle
ytringer som har innflytelse på graden
av plausibilitet som tillegges politiske
narrativer i for eksempel krigen mot
terror. Den totale barrieren som skiller
oss fra terroristen blir sannsynliggjort
gjennom gjentatte populærkulturelle
narrativer som former nettopp en slik
grense i filmenes univers. Det er nettopp derfor interessant å se på populærkulturelle uttrykk som bryter med denne
fremstillingsmåten. Det er her konseptet
om liminalitet spiller inn.
Utfordrer etablerte
sjangerkonvensjoner
Liminalitet, i den formen det trer
frem i for eksempel Malicks The Thin
Red Line refererer til delte steder i

filmens univers hvor grense-barrieren
brytes ned og soldat-helten og fienden
er nødt til å møtes som noe annet enn
dødsfiender. Slike steder (fangeleire,
ingenmannsland, eller slagmarker) utfordrer etablerte sjangerkonvensjoner
i at de åpner for en rehumanisering av
den usynlige og utilgjengelige andre.
Dermed utfordrer slike steder diskursive konstrukter som posisjonerer den
andre som en uforståelig, irrasjonell
og nådeløs trussel bak en uoverkommelig barriere. Den andre blir
subjektivisert. Den fremstår mer som
en potensiell partner i et felles forsøk
på å løse konflikten, enn et inhumant
monster som sluker deg hvis du ikke
klarer å ta livet av det først. Denne
rehumaniseringen impliserer også en
destabilisering av soldat-helten. Presentert med et radikalt alternativ blir
soldat-helten avkledd som et konstrukt
like arbitrær som motstanderen. Som
en konsekvens undergraver liminalitet politiske narrativer som spiller på
uoverkommelige motsetninger mellom
oss og motstandere. Når populærkulturelle forestillinger om monstre er
blitt denaturalisert er det ikke like lett
å argumentere for nødvendigheten av
en total barriere som beskytter oss fra
de umenneskelige andre i den virkelige verden.
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Tilstedeværelsesbonus
SPØRSMÅL:
Ved min bedrift har vi noe som
heter tilstedeværelsesbonus. Vi får
kr 1000.- mer i lønn dersom vi ikke
har fravær i løpet av måneden. Dette
gjelder alt fravær. Kan dette være
diskriminering av ansatte som har
høyere fravær?
SVAR:
Ombudet mener at en tilstedeværelsesbonus som du mister ved
fravær uansett årsak, vil kunne være
indirekte diskriminerende overfor
enkelte grupper av ansatte. Dette
kan for eksempel gjelde gravide og
enkelte grupper av personer med
nedsatt funksjonsevne.
Gravide kan ha fravær som er
knyttet til svangerskapet. Likestillingsloven sier at kvinner ikke skal
stilles dårligere enn andre på grunn
av graviditet. En bonusordning som

ikke tar hensyn til dette, kan
være diskriminerende overfor
gravide.
Personer med nedsatt funksjonsevne har et vern mot
diskriminering, og skal ikke
bli stilt dårligere enn andre
ansatte på grunn av sin nedsatte funksjonsevne, jf. den
nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 femte ledd.
For eksempel vil ansatte som har
en kronisk sykdom være beskyttet
mot diskriminering gjennom den nye
loven. Det samme gjelder også arbeidstakere som må være borte fra
jobb fordi en i familien har nedsatt
funksjonsevne og trenger pleie og
omsorg. Hvis ansatte faller utenfor
bonusordningen som følge av slikt
fravær, vil dette kunne anses å være
diskriminering. Årsaken er at en type
bonus som kun utløses hvis du ikke

har noen form for fravær vil være
vanskeligere for disse gruppene å
oppnå enn den vil være for andre
ansatte.
I tillegg vil ombudet påpeke at
denne typen bonus vil gjøre det
vanskeligere for småbarnsforeldre
å oppnå bonus enn andre ansatte,
fordi de vil ha høyere fravær på
grunn av syke barn. Denne gruppen
er derimot ikke beskyttet av diskrimineringslovgivningen.
Ombudet vil oppfordre deg til å
foreslå for arbeidsgiver å gå gjennom ordningen og endre den, slik at
den motiverer til tilstedeværelse for
alle ansatte, uavhengig av funksjonsevne og omsorgsforpliktelser.
Med vennlig hilsen
Beate Gangås
Likestilling- og diskrimineringsombud

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

28

Bibliotekaren 9/2009

Karis kalender

Når støvet har lagt seg
I disse valgkamptider burde jeg sikkert gjøre meg noen tanker om trusler
og muligheter for bibliotekene, sett i
lys av mulige regjeringskonstellasjoner.
Men jeg lar det ligge; det er sikkert flere
enn jeg som er valg-trøtte nå.
I stedet har jeg lyst til å ta opp tråden fra min augustspalte, Skjebnetime
i biblioteket, der jeg kommenterte et
avisinnlegg: Bibliotekenes nemesis
(Aftenposten, 4. juli). Innlegget i
Aftenposten ble fanget opp på postlisten Biblioteknorge og ble utgangspunkt for en av de mest spennende
bibliotekpolitiske debattene jeg kan
huske.
Diskusjonen favnet vidt – fra teknologi, via samfunnsoppdrag, til bibliotekfaglig kjerne og strategi. Jeg skal
ikke prøve å oppsummere dens mange
tråder, men jeg har lyst til å ta tak i
det siste punktet, strategitenkningen,
og helt spesifikt refleksjonen fra flere
innlegg rundt begrepet ”strategisk ledelse”. For hva består det egentlig i?
Men først et lite tilbakeblikk.
Ledelse i bibliotek
– et virksomhetsperspektiv
For noen år siden havnet jeg i en
polemikk med ledelsen ved bibliotekarutdanningen om relevansen av å
betrakte bibliotek som ”en hvilken som
helst bedrift”. Bakgrunnen var at jeg
hadde etterlyst en visjon for studiet,
forankret i hva slags virkelighet det
skulle forberede studentene på. Flere
var dypt uenige med meg i mitt ”kyniske” virksomhetsperspektiv, som de
mente jeg ville få korrigert når jeg kom
ut i praktisk bibliotekarbeid.
Etter noe tid i en bibliotekarisk hverdag konstaterer jeg at mitt perspektiv
ikke var så galt som enkelte ville ha det
til. Bibliotekvirksomhet handler faktisk
i stor grad om de samme tingene som
den landsdekkende IT-servicevirk-

somheten jeg kjente fra privat sektor,
gjorde. Og bra er det.
KISS – ”Keep it simple, stupid”
I sommerens debatt ble altså strategisk ledelse trukket frem som en
mulig ”suksessfaktor” for bibliotekfeltet; man trodde at ”det vil lønne seg
med sterkere ledelse”. Jeg tror det er
riktig – både fordi vi totalt sett bruker
ressursene dårlig, og dessuten fordi
et fragmentert og ukoordinert felt får
problemer med å gjøre seg politisk
gjeldende.
Ledelse, og ikke minst endringsledelse, er imidlertid et felt fullt av
konsulentfraser. Min erfaring er at de
flotte ordene må plukkes ned og gis
konkret innhold, hvis de skal ha noen
praktisk verdi.
Så hva mener vi egentlig med strategisk ledelse?
Ekstern og intern fokus
Formålet med all ledelse er å sette
virksomheten i stand til å nå sine
mål – i vårt tilfelle gjennom vedtatte
strategier.
Ledelse utøves på to plan: utover mot
omverdenen, overfor brukere/kunder,
eiere, alliansepartnere, konkurrenter
osv, og innover mot egen organisasjon.
De mest vellykkede organisasjonene
– uansett område – er de som klarer
å balansere disse på en god måte.
Fellen mange går i, er å overfokusere
internt.
I en endringsprosess, som så ofte
ellers, er spørsmålene viktigere enn
svarene. I organisasjonen jeg kom fra,
stilte vi følgende fire spørsmål: Hvem
er kundene? Hva er produktet? Hvordan
selger vi? Hvordan leverer vi?
En annen tilnærming kan være å definere eksterne og interne aktivitetsområder, med (eksempler på) tilhørende
spørsmål:

Den utadvendte aktiviteten retter
seg mot:
yy Markedet – Hvem er brukerne og hva
etterspør de? Hvem konkurrerer vi
med? Hvem kan/bør vi alliere oss
med? Hvordan profilerer vi oss?
yy Tjenesteutviklingen – Hvilke brukergrupper trenger hvilke tjenester?
Hvilke utviklingstrekk kan vi forutse
i etterspørselen? Hvor har vi vår
styrke (i forhold til konkurrentene)?
På hvilke områder kan/bør vi samarbeide med andre?
Den interne ledelsesaktiviteten handler om:
yy Leveransen – Hvilken kompetanse
trenger vi, i hvilke mengder, for å
levere tjenestene – i dag og i morgen? Hvem gjør hva? Standardiserte
tjenester vs. ”skreddersøm”?
yy Logistikken – Hvilke formater, verktøy
og logistikkavtaler gjør tjenesteleveransen mest mulig effektiv?
Dette er bare en grovskisse, men hvis
vi mener alvor med økt lederfokus, så
er det her vi må begynne, både lokalt
og nasjonalt. Svarene vil variere; deretter begynner selve utviklingsjobben.
Lokalt er det relativt enkelt å plassere
lederansvaret for en slik prosess. Hvem
som skal lede den nasjonale strategiprosessen, er jeg mer usikker på.
Det går flere valg…
Når støvet har lagt seg etter Jens og
Jensen, så halter nok bibliotekpolitikken
videre, uansett valgutfall – til tross for at
bibliotek aldri ble noe tema i valgkampen, selv om både skole og kultur var
det. Men kanskje neste gang…
Mens jeg venter, krysser jeg fingrene
og håper på et strategisk oppsving.
Godt valg!
Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
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Månedens

Bokkafé på Skei i Jølster
Dette bildet er del i det fotodokumentariske prosjektet ”Jølster 2008” som fotografen Oddleiv Apneseth
gjennomførte i fjor. På 365 dager ville denne ene
fotografen dokumentere sine 3000 sambygdinger i
Jølster. Ikke med kjappe øyeblikksbilder, men med
”langsomme fotografi”, gjerne i form av gruppeportrett.
Her fra bokkafé på Skei i regi av Jølster Frivillighetssentral og Jølster folkebibliotek.
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bilde

Foto: Oddleiv Apneseth / Mars 2008
Fra venstre Bertil Årdal, Jakob O. Førde, Grete Skaar
Sunde (biblioteksjef i kommunen), Solveig Åland, Lilly
Viken, Ragnhild Bakketeig, Eldbjørg Åland, Anders K. Førde,
Gro Eli Dale og Elsa Viken Gautefall. Prosjektet har utstillingsåpning i Eikåsgalleriet (Ålhus i Jølster) 4. september,
på Galleri Bouhlou i Bergen 11. september og på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden utenfor Oslo 22. oktober. Og bok basert på bildene er allerede under arbeid.
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[ DEBATT ]

Dødsboenes lange hale
Tekst: Thomas Gramstad
Leder for Elektronisk Forpost Norge

Nylig døde en venn av meg. Han etterlot seg en omfattende boksamling,
ca. 4300 pent behandlede bind med
hovedvekt på faglitteratur særlig innen
informatikk og matematikk, men også
ganske mye filosofi, vitenskapsteori,
realfagshistorie, økonomi og samfunn.
Samt mange ordbøker og oppslagsverk, og en god del skjønnlitteratur.
Alt sammen sirlig dokumentert på
Librarything.[1]
Mye av dette kunne uten tvil ha vært
av interesse for allmennheten - men
først og fremst innenfor bestemte nisjer
eller spesialinteresser. Han døde rett
før sommerferien, og det viste seg
vanskelig for familien å få avhendet
boksamlingen, til tross for at bøkene
representerte både kunnskapsmessige
og økonomiske verdier. Men for antikvariater og dem som overtar dødsbo
ble dette materialet for spesielt. Antagelig var det en slags ”markedssvikt”
i den forstand at de kanalene som
eksisterer for å selge bøker fra dødsbo
ikke er tilpasset slike boksamlinger
som denne. Hverken evt. kjøpere eller
biblioteker blir nådd gjennom disse
kanalene.
Nisjelitteratur går tapt
Jeg mistenker at dette ikke er et
enestående tilfelle, men en form for
nisjefenomen, som en sveitserost med
svært mange hull. Kort sagt, dette er
en versjon av den lange halen, ”the
long tail”.[2] Men for akkurat denne

lange halen innebærer det at mye god
nisjelitteratur går tapt, eller iallfall ikke
kommer ut i allmennheten slik at den
blir tilgjengelig for dem som måtte være
interesserte.
For et bibliotek er det en stor jobb
for katalogiseringsansvarlige å gå gjennom en slik privat boksamling for først
å finne det som er interessant for eget
bibliotek, og deretter sjekke i egen katalog om man allerede har bøkene fra
før. Det har man kanskje ikke anledning
til å gjøre, iallfall ikke med en gang, og
iallfall ikke i ferietiden.

og drifte en slik tjeneste? Eller være
pådrivere for den i et samarbeid med
flere aktører?
Deretter må tjenesten gjøres kjent,
være godt synlig med kontakt-info på
NBs nettsider (eller hos hvem det nå blir
som kan være ansvarlig for tjenesten)
og på andre nettsteder, innarbeides
hos begravelsesbyråer osv. Kanskje
bør også en slik tjeneste, iallfall i noen
tilfelle, kunne betale for bøkene den
overtar, i alle fall når materialet er av
stor nok interesse til å rettferdiggjøre
dette.

Behov for aksjonstjeneste
Jeg mener at biblioteksek toren
bør opprette en eller annen form for
aksjonstjeneste som kan trå til raskt
når det gjelder å overta interessante
bøker og andre medietyper fra dødsbo.
Tjenesten må være organisert rundt
en effektiv prosess: Første fase er å
gjøre en kjapp grovvurdering av om
samlingen kan være interessant for et
eller flere norske biblioteker, og hvis
ja, deretter raskt kunne rykke ut og
hente materialet. Andre fase blir så at
tilvekst- og katalogiseringsansvarlige
for aktuelle biblioteker eller avdelinger
kan gå gjennom materialet, som deretter fordeles dit det er mest aktuelt eller
størst interesse for det.
Andre fase vil nødvendigvis kreve tid
og ressurser; mitt poeng eller kjernen
i mitt forslag er å få til en tjeneste som
innebærer at første fase ikke forsinkes
av eller må vente på andre fase. De
etterlatte har jo behov for å tømme og
avhende avdødes bolig hurtigst mulig,
for å slippe boligutgifter o.l.

Enklere hvis samlinga
ligger i LibraryThing
Arbeidet med begge de to fasene som
tjenesten vil jobbe med kan forenkles i
tilfeller der avdøde selv har utarbeidet
en oversikt over sin samling, og særlig når denne er offentliggjort i sosiale
nettsamfunn som Librarything.
I min venns tilfelle klarte familien å
finne frem til en engelskmann som var
villig til å betale for mange av bøkene.
Uten tvil bra for de etterlatte. Men jeg
vet at min venn bestilte bøker fra hele
verden, bøker som ikke finnes eller er
lite tilgjengelige i Norge. Jeg mener det
beste ville være om slike bøker kunne
fortsette å være i Norge, og helst på en
måte som innebærer at allmennheten
får tilgang til dem.

Nasjonalbiblioteket
eller ABM-utvikling?
En slik bibliotektjeneste innebærer
bl.a. at det må være satt av folk/arbeidstimer tilgjengelige som kan påta
seg førstevurdering og henting på
kort varsel, og det må finnes lokaler
der materialet kan lagres midlertidig
frem til andre fase er fullført. Kanskje
aktører som Nasjonalbiblioteket eller
ABM-utvikling kan påta seg å opprette
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Utenfor eksisterende kanaler
Norske biblioteker bør derfor arbeide
for å få en tjeneste som kan ivareta
bøker og annet materiale fra private
samlinger som faller inn under den
lange halen, og som derfor idag faller
utenfor eksisterende kanaler, både for
å supplere sine egne samlinger og for å
styrke den allmenne tilgangen til kultur
og kunnskap.
[1] http://www.librarything.com/profile/nocebo
[2] http://tinyurl.com/langhale
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Long_Tail
http://www.dlib.org/dlib/april06/dempsey/
04dempsey.html
http://www.oclc.org/news/publications/
newsletters/oclc/2005/268/thelongtail.htm

Bibliotekarforbundets
forhandlingskurs II
Mandag 21. september kl 10.00 - 17.00
Tirsdag 22 september kl 09.00 - 14.30
Sted:
Møtelokale ”Akerselva,
YS-huset, Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig:
Nestleder Hanne Brunborg
Foredragsholder:
Hanne Burnborg
Innholdet i kurset vil bl.a. være:
yy Kravskriving og tips
ved lønnsforhandlinger
yy Beregning av lønnskrav,
bruk av tall og statistikk
yy Tvisteløsninger
og protokollskriving
yy Erfaringsutveksling
Dette kurset gir deg kunnskap om egen lønn, forhandlinger når du søker ny jobb og lokale forhandlinger.
Det er ingen forutsetning at du skal forhandle i lokale
lønnsforhandlinger.
Påmelding til BFs sekretariat
senest 10. september
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no
NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor
mange netter du skal bo på hotell. Bibliotekarforbundet
dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet booker hotell.

BFs grunnkurs for
medlemmer
og tillitsvalgte
Mandag 21. oktober kl 10.00 - 17.00
TGirsdag 22. oktober kl 09.00 - 15.00
Sted:
Møtelokale ”Akerselva,
YS-huset, Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig:
Nestleder Hanne Brunborg
Innholdet i kurset vil bl.a. være:
yy BF som organisasjon
yy Tillitsvalgtrollen og rettigheter
yy Kunnskap om lov- og avtaleverk,
yy bl.a.om arbeidsmiljø, ansettelser, lønn.
yy Erfaringsutveksling
Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om
arbeidslivet, rettigheter og samspill på arbeidsplassen.
I tillegg blir du kjent med hvordan Bibliotekarforbundet
arbeider.
Påmelding til BFs sekretariat
senest 10. oktober
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no
NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor
mange netter du skal bo på hotell. Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise.
Bibliotekarforbundet booker hotell.
Kontakt sekretariatet (tlf 48 02 09 00) dersom det
er noe du lurer på i forbindelse med kurset.

Kontakt sekretariatet (tlf 48 02 09 00) dersom det
er noe du lurer på i forbindelse med kurset.
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[ 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

Søknadsfrist: 20.10.08

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.
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skal det være
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god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.
Søknad sendes bf@bibforb.no.

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.
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Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Vi utkommer hyppig,
du treffer bibliotekarer og
bibliotekarstudenter
i hele landet
på en effektiv måte.
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i detutvikling.
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Nesodden bibliotek er inne
god kompetanse og ønske
videre
visjon er mangfold
og muligheter.
Har du spørsmål,
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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
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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
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Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt?
Universitetsbiblioteket
i Agder
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universitetets studiårsverk
- 17 av disse ved
virksomheten
Kristiansand.
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FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
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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
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$%&'()*),
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.
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BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte.
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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
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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.
Søknad sendes bf@bibforb.no.
bibliotekfaglige
utviklingen,
og
som
vil
bidra
til
å
skape
et
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:
foldetstatlige
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
arbeidsstyrken
skal
størst mulig grad
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forskningstil åleselysten til barn og ungdom
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
arbeidslivet
ogpersoner
Senter
for
seniorpolitikk
står bak
vinnvinn-kampanjen:
balansert
alderskjønnssammensetning
og rekruttere
med
ogLyst
stimulere
mangfoldet
i befolkningen.
Det eri 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.
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arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune
K¨gZbZYji[dgbZ[gZbi^YZch


innvandrerbakgrunn.
Personer
med og
innvandrerbakgrunn
oppfordres
mål å oppnå en balansert
alderskjønnssammensetning
og
Søkere xmå
ha 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
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rekruttere
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til
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 YViVhnhiZbZg[dgjc^kZgh^iZid\]©\h`daZg4
rike muligheter
inspirasjon
og rekreasjon.
Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal
ogtilhar
ca. 7500
med bibliotekene.
1-2 ettermiddagsvakter pr. uke og lørdagsvakt 1-2 g. i måneden.
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Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 75 60 07 47/480 08 174.
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som
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enhver
tid
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for
tekniske
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ved
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gjelderkulturvanligeogkommunale
ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid.
bestemmelser
som
til
enhver
tid
gjelder
for tekniske
ogstillingen
fritidstilbud.
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
var i ferd
med å ibli
fulltegnet
førforetas
måneden
var
omme.For
All
Universitetet
Agder.
Tilsetting
av Tilsettingsråd
for
tekniske/
• 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.Kommunen
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-/administrative stillinger
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes bådeFauske
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
| 29
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.
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kan rettes
til Erling
Bergan
3152-56.
80 01.For spesielt
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,
godt
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.
folkebibliotek
består
avinnbyggere
hovedbibliotek og 3 filialer, og det er
Tinn
kommune
har
6100
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no
Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.
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innen bibliotekfag,
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Studietur til Cairo
og Alexandria

stilling som leder av virksomhetsområde
Ref nr 83/08
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blant annet med vakter. Leder av v
møter i bibliotekets ledermøte.
For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og
eller
tilsvarendekreves
utdanning.
For stillingen
bibliotekfaglig utda
bachelornivå,
gode
IKT-kunnskaper
og r
Relevant
erfaring
og gode
IKT- og språkkun
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vek
Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søke
Vi serviceinnstilt
søker en medarbeider
somsom
ønsker
åv
og
medarbeider
vil trives
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil
veiledningsoppgaver, og som vil være med
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud fo
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for stud
brukere. Evne og vilje til teambygging, s
kommunikasjon vil være avgjørende.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst muli
foldet
i befolkning.
Det er derfor
et ipersona
Den statlige
arbeidsstyrken
skal
størst m
balansert
alderskjønnssammensetning
og r
mangfoldet
i befolkningen.
Det er derfor
innvandrerbakgrunn.
Personer
med og
innvand
mål å oppnå en balansert
alderskjøn
rekruttere
personer med innvandrerbakg
til
å søke stillingen.
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søk
Den som tilsettes har rettigheter og plikter
Den
tilsettes
har rettigheter
som tilsom
enhver
tid gjelder
for tekniskeogogplikt
adm
bestemmelser
som til
enhverforetas
tid gjelder
Universitetet
i Agder.
Tilsetting
av Til
administrative stillinger ved Universitete
administrative stillinger ved Universitetet i A
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/adm
ved Universitetet i Agder.
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregul
stillingskodeer1515,
ltr. i43-50.
spesielt
Stillingen
plassert
StatensForlønnsregu
kan
vurderes.
kodehøyere
1077,lønn
hovedbibliotekar,
ltr. 52-56.
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurd
Nærmere
opplysninger
fås vedPensjonska
henvendel
lovfestet innskudd
til Statens
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post
Opplysninger
om stillingen
kan fås ved
eller
biblioteksdirektør
Else-Margrethe
Bred
bibliotekdirektør
Else-Margrethe
Bredla
918
73 533, e-post:
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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.

ved Rjukan bibliotek
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Biblioteka
for
Valdres”.
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naturtilhøve for friluftsliv heile året.
studentmedlemmer
av BF
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf
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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! 
Bibliotekaren
8/2009
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
Vang
kommune er det
man haddeIav
deltakelsen.

også ledig stilling
for førskulelærar,
og vernepleiar,
Nærmare
opplysningar sjukepleiar
ved biblioteksjefen
telefon
kontakt oss for meir informasjon.
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon

Søknad sendes bf@bibforb.no.

53483195/91531487.

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider:
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.
eller i vanleg post
til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres

Det er ingen
søknadsfrist,
www.vang.kommune.no

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 av
om utdanning og erfaring sendes elektroni
sendes Universitetet i Agder, Personal- o
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med f
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 42
om
utdanning
og Søknaden
praksis sendes
Universitet
innen
18.04.08.
merkes
med r
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
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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




 

 sentrum


Biblioteket
held
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

Ledig stilling som
barnebibliotekar
ved Rjukan bibliotek

FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

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
lombl.a.
folkebiblioteket
og grunnskole-tjenesten.
Formidling til
tilbud
med videregående
skole,
om
utdanning
og
praksis
sendes
Universitetet
i
Agder,
Personalog
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08.
Bibliotekarforbundets
forbundsstyre
barn og unge er en viktig del av arbeidet, samtSunndal
ansvar
for ligger i Møre og
6100 kommune
innbyggere
Romsdal og har ca. 7500
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand, og aktiviteten innenfor kultur-, idretts- og Tinn kommune har
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
ytterligere
opplysninger
vises til vår hjemmeside.
tilbud bl.a. med For
videregående
skole,
informasjon omformidlingsarbeidet,
turen ligger på BFs nettsider
og Universitetet
i Tromsø.
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekarharwww.bibforb.no.
kjennskapogtilaktiviteten
biblioteksystemet
MiBibliotekarforbundets forbundsstyre
innenfor kultur-, idretts- og
Dersom flere er
interessert
slik tur,
vurderes både
en
har satt av inntil kr 20 000
kromarc,
ogi en
drifte
heimeside
for Sunndal
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige:
friluftsliv erfolkebibliotek.
mangfoldig.
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om
i 2008 til stipend for
Stipendet skal brukes til
Kulturtjenesten
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv
interesse
til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål
studentmedlemmer av BF
Bibliotekaren 7/2008
| 29for dette
folkebibliotek
deltakelse
Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef IngeborgSunndal
Sæther,
tlf. på konferanser
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva.kan rettes til Erling
Bergan på 91 31 Ledig
80 01.
ved Høgskolen i Oslo
stilling som og seminar innen bibliotekbransjen.
71 69 90 00 / mobil 473 02 734.
og Universitetet i Tromsø.
BIBLIOTEKAR
bibliotek søker bibliotekar med ansvar for BarneTa kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80Rjukan
01, eller
og ungdomsavdelinga. Biblioteket ligger barnebibliotekar
høyt når det
erling.bergan@bibforb.no.
Forbundsstyret
skal100%
ha fast stilling
Fullstendig utlysingstekst finnes på Sunndal Frå
kommunes
01.09.2008
er det ledig
som bibliotekar
Stipendet
skal brukes til

$*$&30FW

Fullstendig utlysingstekst ﬁnnes på www.jobbnorge.no og på
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.
Søknad skal kun sendes elektronisk
via www.jobbnorge.no.
28 | Bibliotekaren 2/2009
Søknadsfrist: 20.08.2008.

$*$&30FW

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 |

Bibliotekaren 7/2008

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

Bibliotekaren 8/2009
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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

Birkenes folkebibliotek –
Biblioteksjef

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

Det er ledig 75 % stilling som biblioteksjef i
Birkenes kommune fra 01.10.2009.
Administrasjonen vil forsøke å finne rom for å
utvide stillingen i løpet av 2010.
Birkeland folkebibliotek er hoved-biblioteket i
Birkenes kommune. Det er i tillegg to filialer;
Engesland og Herefoss.
Det må påregnes noe kvelds- og lørdagsarbeid.
Birkenes kommune er med i et interkommunalt
samarbeid mellom 7 kommuner på Sørlandet;
Knutepunkt Sørlandet og det samarbeides også
innen biblioteksektoren.

BIBLIOTEKAR, DIGITALT BIBLIOTEK
Ved avdeling Digitalt bibliotek er det ledig fast 100 %
stilling som bibliotekar fra 1. oktober 2009
Digitalt bibliotek som har 5 ansatte, er både en drifts- og
utviklingsavdeling for digitale bibliotektjenester. Avdelingen er et bindeledd til Stavanger kommunes IKT-avd. og
Sølvberget sitt strategiske og utviklende organ når det
gjelder automatisering av bibliotektjenester og andre
teknologiske løsninger.

Hovedarbeidsoppgaver:
Biblioteksjefen har faglig og administrativt
ansvar for folkebiblioteket i kommunen. Det
vurderes igangsatt et prosjekt i løpet av høsten
for å utvikle bibliotektjenesten i Birkenes.

Mange oppgaver løses i team, i tillegg er følgende
arbeidsoppgaver lagt til stillingen:
Deltakelse i Sølvbergets nettredaksjon, opplæring i
databaser, IKT-støtte og produksjon av statistikk.

Vi ønsker søkere med følgende
kvalifikasjoner:
• Bachelor i bibliotek- og informasjonsfag,
bibliotekeksamen fra høgskole eller annen
tilsvarende utdanning
• Erfaring i bruk av elektronisk
biblioteksystem
• Stor interesse for litteratur- og
informasjonsformidling til alle aldersgrupper
• Serviceinnstilt og utviklingsorientert
• Evne og interesse for bruk av ny
informasjonsteknologi
• God evne og vilje til samarbeid og
kommunikasjon internt og eksternt
• Nøyaktig og ansvarsbevisst, kreativ,
fleksibel og initiativrik

Du har:
yy godkjent bibliotekutdanning eller annen relevant
høyskoleutdanning med vekt på IKT og kjennskap
til webutvikling
yy gode samarbeidsevner, serviceinnstilling og liker å
arbeide i team
yy evne til å arbeide selvstendig og systematisk
yy et fremtidsrettet blikk på utviklingen av digitale tjenester
yy interesse for utviklingsprosjekter og dataspill
Vi tilbyr:
Lønn som bibliotekar, stillingskode 7026. For spesielt
kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Gode
pensjons- og forsikringsordninger. Et inspirerende og
utfordrende arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med
ambisjoner. Kvelds- og helgevakter etter oppsatt turnus
inngår i stillingen.
Søknadsfrist: 15. september 2009
Spørsmål rettes til bibliotekleder Digitalt bibliotek, Sissel
Arna Dahle 51 50 72 47 / 994 81 185 / sissel.a.dahle@
stavanger-kulturhus.no. Sjekk også www.stavangerkulturhus.no
Vi ber i første omgang om søknad med CV, som også
kan bli brukt til utvidet søkerliste.
Søknaden sendes: Sølvberget KF, postboks 310, 4002
Stavanger, eller til post@stavanger-kulturhus.no.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Lønn
etter avtale.
Søkere med annen relevant bakgrunn har også
anledning til å søke.
Nærmere opplysninger om stillingen:
Kulturleder Wenche Flaa Eieland
mob. 99527447, e-post:
wfei@birkenes.kommune.no eller
kulturkonsulent Bjørg Senum Lie
mob. 97658102, e-post
bjsl@birkenes.kommune.no
HU

HU

UH

U

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement
og avtaler. God pensjonsordning i KLP.
Søknad med CV skal sendes
postmottak@birkenes.kommune.no
Merk søknaden med biblioteksjef.
HU

U

Søknadsfrist : 10.SEPTEMBER 2009

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

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

Leie gård i Sørvest Frankrike?

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

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

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

Global reach, local touch
Jeg har sans for gode slagord. Det kan
være noe lyrisk over dem, når de er virkelig gode. Utover meningsbærende ord og
god rytme, bør de ha et paradoksalt poeng.
Gjerne et som henspiller på sammenhenger
og motsetninger på en gang – alt etter
hvordan man ser det.
Barbara J. Ford var president for American Library Association (ALA) i 1997-98.
Den amerikanske bibliotekforeninga med
65.000 medlemmer og svært mye bra på
agendaen. Hun satte ”Global Reach, Local
Touch” som slagord for sin presidentperiode. Det kommer høyt på lista mi over
bevaringsverdige fyndord.
Bibliotek har nemlig et sterkt globalt preg,
enten det er likeartede trender som slår inn
over hele verden, eller det er fjernlån og
lignende praktisk samarbeid. Og bibliotek
må nødvendigvis ha en lokal ”touch”, for
å fungere i lokalsamfunnet eller i organisasjonen der biblioteket virker. Dette er
spennende ord-par, som antyder hvilken
spagat bibliotekene går ned i på det geografiske planet.
En god slagordmaker burde finne noe tilsvarende for spagaten bibliotekene befinner
seg i langs tidsaksen. Vi bevarer gamle
dokumenter – og er nesten alt for kjent
for det – samtidig som vi stikker nesa helt
fram i IT- og kommunikasjonsfronten. Vi er
nok mindre kjent for det siste. Men vi har
definitivt ”ancient reach, modern touch”.
Se, der kom et mulig slagordet langs
tidsaksen. På engelsk riktignok. Noen gode
forslag på norsk? Vi kan jo ta det opp som
sak på et landsmøte i en av våre egne
bibliotekorganisasjoner. Da vil det kanskje
ende opp som ”Gamle og nye bøker og
annet egnet materiale for både barn og
voksne, håndtert med både gamle og nye
bevarings- og formidlingsmåter”. Og hvem
kan argumentere mot det?
Nei, jeg vil tilbake til Fords perspektiv.
Jeg vil se litt på hva som kan legges inn i
det. For det er vel mulig å se den globale
betydningen i for eksempel et miljøperspek-

tiv også? Jeg tenker sånn: I dag koster en
flyreise tur-retur til et spennende reisemål
ikke stort mer enn et par nye bøker. Det tar
selvfølgelig slutt snart, det er åpenbart for
alle som vil se det. (Halvparten av alle passasjerene på hver eneste flyvning til et sterkt
voksende indisk lavpris-flyselskap, er oppe
i fly for første gang. Og så har vi Kina…)
Midt oppi dette passerer vi toppunktet for
verdens oljeproduksjon. Og ingen ser noe
som er i nærheten av å kunne erstatte olja
som smørning for verdens galopperende
reisevaner.
Altså: Kanskje det blir våre barn, eller
kanskje det blir våre barnebarn. Det er uansett ikke langt fram til at opplevelser som
i dag er tilgjengelig for mange av oss, kun
blir tilgjengelig som surrogat. Det vil si som
dokument. Enten det er tekst, bilde, film,
foredrag, utstilling, installasjon, happening,
aksjon, konsert eller hva det måtte være.
Internett, fjernsyn, telefon og radio vil alle
kunne bidra til rent teknisk å formidle slike
dokumenter, slike surrogat-opplevelser. Men
det vil bli stor etterspørsel etter å forstå, i
tillegg til å oppleve.
Og der kommer ”local touch” inn. Det
vil si biblioteket. Alt som er annerledes,
fremmedartet, truende, eksotisk og kanskje
uforståelig, må skrelles av, pakkes inn, løftes
opp og gjøres forståelig av noen man selv
kan identifisere seg med, noen man har tillit
til. Tilgangen til all verdens dokumenter kan
nok mange ha. Men rammen som gjør dem
forståelig – se, der har biblioteket et unikt
konkurransefortrinn.
Når våre barnebarn blir voksne og får
spørsmålet om de har vært i Machu Picchu,
kan de svare: Ja, jeg opplevde det på biblioteket i går. Selv uten å gå i sine besteforeldres fotspor…

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

”Noen mente at det nye UB var altfor flott
i forhold til de øvrige bygningene på Blindern. Men da kan man spørre seg hvorfor
vi skulle legge oss på samme sparsommelige linje som i etterkrigstiden, når vi lever
i et velferdssamfunn.”

Arkitekt Are Telje til Universitas
26. august 2009, i forbindelse
med tiårsjubileet for bygget han er
arkitekten bak, det store universitetsbiblioteket ”Georg Sverdrups
Hus” på Blindern.

