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Tromsø bibliotek og byarkiv.
(Foto: Erling Bergan)
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Lederen har ordet
Vi leser om diskriminering i arbeidslivet i aviser, vi hørte om det i
valgkampen, blant annet fra valgmøte
fra moskeen i Oslo, der store deler av
diskusjonen dreide seg om innvanderes muligheter til å få jobb i det norske
samfunnet. Vi vet at dette er et stort
og viktig tema. Vi føler med de som
diskrimineres på grunn av alder, etnisk opprinnelse, funksjonshemming,
seksuell legning eller religion. Vi føler
med dem fordi vi er skikkelige folk,
empatiske og gode.
Diskriminering
i egen bransje
Fordi manglende likelønn er en form
for diskriminering, diskrimineres vi
dessuten selv i det vi både som kvinnelige og mannelige bibliotekarer blir
utsatt for mindrelønnsutvikling fordi
bibliotekaryrket er et kvinnedominert
yrke der hoveddelen av arbeidsplassene befinner seg i det offentlige.
Dette er en mekanisme som likelønnskommisjonen har dokumentert
og omtalt grundig. Desto lettere for
oss å identifisere oss med de andre
gruppene som diskrimineres i arbeidslivet. Tror jeg da. For vi diskriminerer
i alle fall ikke selv. Det finnes ikke
diskriminering i ansettelsesprosesser i
biblioteksektoren? Der bibliotekarer er
arbeidsgivere og tillitsvalgte? Eller?
Jo, det gjør det. Ubevisst kanskje, og
utilsiktet. Uten å tenke over at det er
diskriminering som skjer. Har du vært
med på det? Sett det? Jeg har. Jeg har
vært med på det uten å skjønne det
selv, før etterpå. Og det er dette som
gjør arbeid mot diskriminering i arbeidslivet så vanskelig. Svært sjeldent
opplever vi at noen åpent sier at: ”Hun
fikk ikke den jobben fordi hun var fra
Somalia”, det skjer nesten aldri. Veldig

synd, egentlig, fordi en slik sak hadde
det vært enkelt å ta tak i, både for enkeltperson og for fagforening. Det som
skjer er at man sier noe annet, legger
det på andre faktorer. Finner på en
annen årsak. Slik foregår diskriminering i praksis. Også i norske bibliotek,
også blant bibliotekarer. Jeg kan forstå
det. Jeg kan forstå at man gjerne vil
gjøre det så enkelt som mulig for seg
selv. Og det enkleste er å ansette en
som fremstår som kjent og forutsigbar,
fremfor en som kanskje kommer inn i
biblioteket med litt andre briller på, en
annen kulturell kontekst som en del av
sin bakgrunn, for ikke å si sin identitet.
Jeg kan forstå at en biblioteksjef kommer i tanker om alle pensjonistene, de
trofaste brukerne, og hvordan nå de
vil reagere på en ansatt fra Somalia
eller Afghanistan?
Tillitsvalgte må
kjenne lovverket
Jeg kan forstå det, men det kan selvfølgelig ikke være slik. Bibliotekledere
må holde seg oppdatert på lover og
regler som gjelder ved ansettelse,
og å sørge for at ansettelsesprosesser foregår ryddig og riktig. Det å
sørge for at diskriminering ikke finner
sted, er en del av dette. Tillitsvalgte
skal være en ekstra sikkerhet for at
ansettelsesprosessene går skikkelig

for seg, herunder at søkere ikke blir
diskriminert på grunnlag av kjønn,
etnisk opprinnelse, religion/livssyn,
seksuell legning, funksjonshemming
eller annet. Det er viktig at tillitsvalgte
kjenner til lovverkets bestemmelser på
området. Derfor arrangerte BF kurs
om dette i februar i år, og vurderer
å gjøre det igjen. Bibliotekarer kan
på ingen måte ta ansvar for å få bukt
med problemene med diskriminering
i arbeidslivet alene. Men vi kan hjelpe
hverandre med å bidra til at så ikke
skjer hos oss, ikke i de prosessene
der vi innehar sentrale roller.
Helhetlig
diskrimineringsvern
I høst foreligger et forslag til ny og
samlet diskrimineringslov. I NOU 2009
: 14 : ”Et helhetlig diskrimineringsvern”
har et ekspertutvalg utredet mulighetene for å samle diskrimineringslovgivningen i en lov, fremfor at en må
sette seg inn i flere lover, slik som
situasjonen er i dag. I dag er det slik
at kap 13 i Arbeidsmiljøloven ”Vern
mot diskriminering” inneholder direkte
bestemmelser, men også henvisninger
til andre lover som for eksempel likestillingsloven og diskrimineringsloven
(som omhandler diskriminering på
grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk,

”

Det som skjer er at man sier noe annet,
legger det på andre faktorer. Finner på en
annen årsak. Slik foregår diskriminering i
praksis. Også i norske bibliotek, også blant
bibliotekarer.

”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

 religion

og livssyn) og tilgjengelighetsloven. Utredningen er nå ute på
høring, og skal igjennom en vanlig
høringsprosses. Det vil derfor ta tid
før den eventuelt trer i kraft, om den
gjør det. I mellomtiden må vi forholde
oss til flere lover på området. Heldigvis er det slik at arbeidsmiljølovens §
13 er et godt utgangspunkt fordi den
henviser videre til riktig lov.

Mellommenneskelige forhold,
etikk og moral
Diskriminering er vanskelig fordi
det finnes gråsoner, og tvilstilfellene

er mange. Det berører oss, fordi det
handler om mellommenneskelige forhold, etikk og moral, MER enn kanskje
selve lovverket. Vi ønsker å være gode
mennesker. Derfor vil en anklage om
at vi diskriminerer eller har diskriminert
oppleves som et personlig angrep, et
angrep på vår moral, selve vår menneskelighet. Dette gjør diskriminering
til et ømtålig tema. Vanskelig å ta opp
for de som mener de har blitt utsatt
for det, vanskelig å bringe på bane for
de som lurer på om de er i ferd med
å gjøre det. Lovverket på området kan
hjelpe oss. Og det skal vi følge, men

lovverket levner rom for skjønn og
vurdering, og da er det viktig å kunne
reflektere rundt problemstillingene.
En forutinntatt, fastlåst holdning om
at ”Slikt finner ikke sted hos oss”, er
en reflekterende innfallsvinkels største
fiende. Og dette er mitt anliggende
akkurat nå. Jeg vil være tydelig på
at jeg mener ”slikt” også finner sted
hos oss. For kun da har vi et godt
utgangspunkt for å jobbe videre mot
diskriminering.

Monica Deildok
Forbundsleder

- Jeg kan forstå at en biblioteksjef kommer i tanker om alle pensjonistene, de trofaste brukerne, og hvordan nå de vil reagere på en ansatt fra Somalia
eller Afghanistan, skriver forbundsleder Monica Deildok, som mener å se ubevisst og utilsiktet diskriminering i ansettelsesprosesser i biblioteksektoren.
(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

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

Når biblioteksjefen blir
fratatt arbeidsområder
SPØRSMÅL:
Kommunen jeg jobber i har opprettet en ny stilling som virksomhetsleder for oppvekst. Denne lederen
får et overordnet ansvar også for
kommunens kulturvirksomheter, slik
som biblioteket. I utlysningsteksten
går det frem at vedkommende skal
ha personal- og budsjettansvar for
blant annet biblioteket. Dette er
oppgaver som til nå har vært tillagt
biblioteksjefen. Kan kommunen ta fra
biblioteksjefen ansvarsområder uten
videre på denne måten? Jeg trodde
bibliotekloven var tydelig på dette
punktet?
SVAR:
Her er det flere ting å ta tak i.
Anledning til delegering
Kommunen kan tilsette en virksomhetsleder som får overordnet ansvar
for biblioteket. Det kommunen ikke
kan, er å frata biblioteksjefen sine
oppgaver. Dette innebærer at vedkommende nytilsatte virksomhetsleder
må delegere ansvar for budsjett og
personale videre til biblioteksjefen.
Så lenge slik delegering finner sted
er alt i orden.
Stillingsinnehavers
stillingsvern
Dersom kommunen derimot
mener at lederoppgavene med budsjett og personalansvar skal fratas
biblioteksjefen og legges direkte til
nyopprettet virksomhetslederstilling,
er dette en omgjøring og degradering
av biblioteksjefstillingen som kommunen ikke kan foreta uten videre.
Dette dreier seg om biblioteksjefens
stillingsvern. Biblioteksjefen har helt
sikkert i utlysningsteksten til sin
stilling eller i sin stillingsinstruks en
redegjørelse for hvilke arbeidsoppgaver hun har. Dersom hun IKKE har
så, har hun allikevel dette i form av at
hun har fungert som administrativ og

økonomisk leder i hele den tiden hun
har vært biblioteksjef. Dermed kan vi
slå fast at det er hennes oppgaver
kommunen da forsøker å frata henne.
Dette er et angrep på biblioteksjefen
og på dennes stillingsvern som BF
kan (og vil!) forfølge juridisk dersom
biblioteksjefen er vårt medlem.
Bibliotekloven med forskrift
Siden du bringer bibliotekloven på
banen, skal jeg si litt om denne:
Det går frem av forskrift til bibliotekloven at biblioteksjefen er bibliotekets økonomiske og administrative
leder.
”Forskrift om personale
i kommunale folkebibliotek”
§ 2. Definisjoner ”Biblioteksjefen er den faglige og
administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet.”
”Lov om folkebibliotek”
§ 5. Personale ”Alle kommuner skal ha fagutdannet
biblioteksjef”
Det fremgår altså av bibliotekloven
med forskrift at man skal ha en fagutdannet biblioteksjef som bibliotekets
økonomiske og administrative leder,
men kommunen kan som nevnt over
delegere og omfordele fullmakter
under visse forutsetninger som ivaretar stillingsvernet. Det er dermed
ikke innfallsvinkelen fra bibliotekloven
med forskrift BF vil velge å forfølge
dersom vi skal følge opp denne saken
juridisk. Vi vil velge å forfølge innfallsvinkelen som går på biblioteksjefens
stillingsvern.
Hovedavtalen
En annen ting:
Jeg stiller meg undrende til at ikke
tillitsvalgte ved biblioteket har blitt
involvert i tilsettingsprosessen på et

tidligere tidspunkt. Hovedavtalen i
KS sektoren er svært tydelig på dette
punktet:
Hovedavtalen Del B § 3
”Arbeidsgiver og tillitsvalgtes
gjensidige rettigheter og
plikter”;
§ 3-1 ”Arbeidsgivers plikter
i forhold til de tillitsvalgte, pkt
d) ”Arbeidsgiver skal, så tidlig
som mulig, informere, drøfte
og ta de berørte tillitsvalgte
med på råd om
yy Ledige og nyopprettede stillinger
yy Prosedyrer ved utlysning og
kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle
kandidater”
Når kommunen nå har lyst ut en stilling der personal- og økonomiansvar
for biblioteket er en del av stillingens
innhold, er det åpenbart at tillitsvalgte
ved biblioteket vil være berørt i saken,
og burde således vært informert,
drøftet med og tatt med på råd FØR utlysningsteksten ble kunngjort. Dersom
kommunen hadde fulgt Hovedavtalen
ville vi ha kommet inn i prosessen og
fått foretatt nødvendige avklaringer
tidligere. Tillitsvalgte skal også involveres tidlig i omorganiseringsprosesser, slik at de har reelle muligheter for
påvirkning.
Oppsummering
Slik situasjonen er nå, må vi gripe
tak i saken og raskt få avklart med
kommunen at nytilsatt virksomhetsleder kun har et overordnet ansvar
for biblioteket, hva angår økonomi og
personal. Slik at det daglige ansvarer
blir liggende hos biblioteksjefen slik
som situasjonen er i dag.
Med vennlig hilsen
Monica Deildok
Forbundsleder
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Merkevarebygging av Tromsø bibliotek og byrakiv:

Synlig og distinkt?
Tromsø bibliotek og byarkiv ble i mars i år kåret til landets beste folkebibliotek.
Men driver de god merkevarebygging? Er de synlige og distinkte?
Som del av sitt masterstudium i ledelse ved Institutt for statsvitenskap,
Universitetet i Tromsø,
har Stine Fjeldsøe kastet
et blikk på biblioteket
der hun selv er en del av
ledelsen. Og hennes konklusjon er klar. Proklamerte visjoner har liten
betydning, praktiserte
visjoner er derimot noe
som kan få en virksomhet
til å skille seg ut og bli
lagt merke til.
Tekst: Erling Bergan

Bibliotekene som toppet Dagbladets kåring har alle flott og moderne arkitektur, de framstår som åpne og
transparente med mye glass, påpeker Stine Fjeldsøe i sin oppgave ”Merkevarebygging og omdømme”.
Drammensbiblioteket (øverst) kom på 2. plass, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek på 3. plass.
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Det er mange teorier innen ”organisasjonsdrevet merkevarebygging” (corporate branding). Og
det kan være mange kjennetegn
på vellykket merkevarebygging.
Stine Fjeldsøe har sett på synlighet
og differensiering/distinkthet, som

Det er neppe tvil om at Tromsø bibliotek og byarkiv, kåret til landets beste folkebibliotek, også har landets beste ”street exposure”. (Foto: Erling Bergan)

hun anser som noen av de viktigste
suksesskriteriene.
Å skille seg ut
- Formålet med merkevarebygging
av en organisasjon er å assosiere den
med sterke, positive og unike verdier
og egenskaper, slik at den oppnår
sterk merkeverdi og differensiering
fra andre organisasjoner, sier Stine
Fjeldsøe til Bibliotekaren.
Hun har sett spesielt på den siden
ved synlighet som faglitteraturen
omtaler som ”street exposure”, altså
virksomhetens eksponering i det offentlige rom. Og hun har sett spesielt
på den siden ved distinkthet som kommer til uttrykk gjennom visjoner.
Tromsø bibliotek og byarkiv toppet tidligere i år Dagbladet-lista over
landets beste folkebibliotek. Dette
har gjort Stine Fjeldsøe nysgjerrig på
hva som kan ha ført noen bibliotek til
topps på lista, mens andre kom lengre
ned på lista. Hun sammenlignet derfor
de tre øverste og de tre nederste på
denne kåringslista, og sjekket om
det er forskjeller på distinkthet og
synlighet.
D agbladet- k åringe n pla s se r te

Tromsø bibliotek og byarkiv øverst,
med Drammensbiblioteket på andreplass og Tønsberg bibliotek på tredjeplass. Nederst på lista kom Arendal
bibliotek på 23. plass, Odda bibliotek
på 24. plass og Deichman-filialen på
Nordtvet på 25. plass. (Nå må det legges til at nederst på denne lista likevel
betyr blant de 25 beste i landet…)

Distinkt visjon?
Stine Fjeldsøe fant på de seks
bibliotekenes nettsider bare to som
hadde kunngjort sin visjon. For Tromsø
lyder den slik: ”Bibliotek og byarkiv
skal være en inspirerende og engasjerende møteplass og et moderne
senter for formidling av kunnskap og
kultur for alle.” Og for Drammen lyder
den slik: ”Alle kjenner Drammensbi-

yy Stine Fjeldsøe er bibliotekfaglig leder ved Tromsø
bibliotek og byrakiv.
yy Hun studerer også ved det
erfaringsbaserte mastergradsprogrammet i ledelse ved
Institutt for statsvitenskap
ved Universitetet i Tromsø.
yy Som del av studiet, skrev hun
våren 2009 oppgaven
”Merkevarebygging og
omdømme”.
yy Stine Fjeldsøe har fått
stipend fra Bibliotekarforbundet til dette studiet.
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 blioteket”. Hun mener likevel at disse

visjonene ikke er tydelig kommunisert
blant folk, at de er temmelig lite kjent
blant folk.
- Mine funn tyder på at det ikke er
noen sterk sammenheng mellom å ha
en visjon og å komme høyt på kåringa.
Derimot ser det ut til at det er viktig
hvilken sammenheng det er mellom
det biblioteket sier det skal gjøre, og
det vi faktisk gjør, sier Stine.
Hun viser til at Tromsø bibliotek
og byrakiv i 2006 hadde 95
arrangement, mens de i fjor
hadde 287 arrangement. I
samme periode steg bibliotekets besøkstall med 50 % og
utlånstallet med 25 %. Årlige
brukerundersøkelser gjort av
bibliotekstudenter bekrefter
visjonen.
- Likevel viser en uformell
undersøkelse i sommer at bare
3 av 16 ansatte ved Tromsø
bibliotek og byarkiv, kjenner
visjonen de skal jobbe etter. Vi
lever opp til visjonen, men vi
kjenner den ikke, hevder Stine
Fjeldsøe.

Synlighet
Alle i Tromsø vet hvor biblioteket
er og hvordan det ser ut. Det gjelder for så vidt også bibliotekfolk
landet rundt.
- En av de største grunnene til
at Tromsø bibliotek og byrakiv
vant kåringen skyldes nok bygget
i seg selv, medgir Stine, og legger
til: - Arkitekturen er spektakulær
og med en synlighet midt i Tromsø
sentrum. Det er en magnet som
tiltrekker seg publikums oppmerksomhet.
Begrepet ”street exposure” treffer godt for biblioteket i Tromsø.
Men det gjelder også for Drammen og Tønsberg, påstår Stine:
- Bibliotekene som kom på de
tre første plassene i kåringa har

Dagbladet kåret Tromsø bibliotek og
byarkiv til landets beste folkebibliotek.
- En av de største grunnene skyldes nok
bygget i seg selv, sier Stine Fjeldsøe.
Inni skallet til gamle Fokus kino, og
med mye glass ut mot sentrum, er
arkitekturen spektakulær. (Foto: Erling
Bergan)
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alle flott og moderne arkitektur, de har
sentral beliggenhet og er godt eksponert
i det offentlige rom. De er åpne, de er
transparente med mye glass. Livet på
innsiden er synlig fra utsiden. Felles for
de tre bibliotekene er høye besøkstall og
høyt aktivitetsnivå.
Viktige ytre forskjeller
Bibliotekene i Arendal, Odda og på
Nordtvet har ikke samme ytre eksponeringen. Og Stine mener det er påfallende

forskjell i ”street exposure” mellom de tre
bibliotekene øverst på lista, og spesielt
de to nederste.
- Dette kan tyde på at det er en sammenheng mellom disse sidene ved
bibliotekbygningene og plasseringen
blant landets beste folkebibliotek på
Dagbladets liste, sier Stine Fjeldsøe, som
ikke tror Tromsø hadde toppet lista om
kåringen hadde skjedd for fem år siden,
da biblioteket var i kummerlige og usentrale lokaler.

Prøv Norgeslån du også!
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.
Prøv det selv fra: http://www.samsok.no
For mer informasjon om Norgeslån, se
http://www.bibliofil.no/norgeslan

levert av
Bibliotek-Systemer AS. Postboks 2093, 3255 Larvik
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[ FINANSKRISA OG BIBLIOTEKARENE ]

Islandske bibliotekarer
rir av stormen
Våre kollegaer på sagaøya holder fast på jobbene sine.
Med kraftige rystelser i både økonomi og politikk
på Island, er det svært forståelig.
Tekst & foto: Erling Bergan

Da verdens finanskrise skjøt fart i september 2008, var det ingen som merket
det mer enn Island. Med en finanssektor
som hadde vokst ut av proporsjoner - de
islandske bankene var 9 ganger større enn
Islands samlede bruttonasjonalprodukt! –
måtte det gå galt.
Men islendinger har vært ute en vinterdag før. Så de rir nok av denne stormen
også. Men hvordan opplever islandske
bibliotekarer dette?
Holder fast på jobbene sine
- Tidligere var det vanlig for mange bibliotekarer å skifte jobb relativt hyppig. Slik
var det også helt fram til sommeren i fjor.
Men da finanskrisa kom, holdt de fleste
fast på jobbene de hadde, sier Áslaug
Óttarsdóttir. Hun er bibliotekar ved Islands
Universitet, Institutt for pedagogikk.
Áslaug rakk akkurat å bytte jobb før
krisa kom. Hun var ansatt ved Reykjaviks
folkebibliotek fram til våren 2008. Da så
hun en stillingsannonse for bibliotekar ved
universitetets lærerutdanning, slo hun til.
Hun hadde tatt sin lærerutdanning der,
og også undervist i flere år, før hun ble
bibliotekar. Så her føler hun seg hjemme.
Og ganske trygg.
- Vi er seks bibliotekarer her, i alt 9
ansatte. Da en av oss flyttet til Sverige for
en periode og vikariatet for henne ble lyst
ut, meldte det seg 12 søkere, de fleste nyutdannet. Erfarne bibliotekarer søker ikke
andre jobber, de blir der de er. Dette er en
merkbar endring fra tidligere, sier Áslaug.
Hun forteller at det også var 12 søkere da
hun fikk den nye jobben sin i fjor, men at
søkerlista da så helt annerledes ut.
- Mange som mister jobbene sine?
- Nei. De ”gode årene” hadde ingen
stor innflytelse på bibliotekenes vilkår, så
vi merker ikke så mye forandringer nå når
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tidene er dårlige. Det er ikke så mange
som mister jobben.
Frykter lønnskutt
- Hvordan er det med lønna?
- Lønningene står stille nå. Og vi forventer ingen lønnsøkninger. Det kan hende
at vi får reduksjon i lønningene. Det er
nedgangstider overalt i samfunnet. De
som har tjent godt i stat og kommune har
måttet tåle kutt i lønningene sine. Men i
all hovedsak har dette ikke rammet bibliotekarer, som ikke tjener så mye likevel,
sukker Áslaug.
- Brukerne strømmer til bibliotekene
nå?
- Utlånet stiger. Vi merker at krisa slår
inn i bibliotekene med økt aktivitet. Jeg
arbeider med fjernlån i mitt bibliotek, og
det har steget i løpet av det siste året.
Alt er dyrere
Áslaug Óttarsdóttir forteller at de fleste
på Island merker krisa. Alt er blitt mye

dyrere enn før og vekslingskursen er
definitivt i deres disfavør.
- Budsjettet for vårt bibliotek har likevel
holdt seg fra i fjor til i år. Men hva hjelper
det, når prisene på bøker og annet materiale har steget så mye at vi må kutte ned
på innkjøpene. Vi har allerede avbestilt
mange tidsskriftabonnement. Men vi er så
heldige å ha god tilgang på elektroniske
tidsskrifter gjennom www.hvar.is, hvor alle
på Island har gratis tilgang.
Tøffe tider
Áslaug forteller til slutt om en venn av
henne som avsluttet sin bibliotekarutdanning i fjor høst.
- Hun er en flink og arbeidsom kvinne
på min alder. Men etter eksamen har hun
ikke fått tilbud om en eneste jobb. Nå i
september bestemte hun seg for å gå
tilbake til universitetet og fortsette som
student, avslutter Áslaug.
Det er definitivt tøffe tider for våre kollegaer i vest.

- Erfarne bibliotekarer søker ikke andre jobber, de blir der de er, forteller Áslaug Óttarsdóttir om
forholdene på Island nå. Finanskrisa har ført til tøffere tider for våre kollegaer i vest.

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Morsmål i arbeidstiden
SPØRSMÅL:
Min arbeidsgiver nekter meg og en
kollega som kommer fra samme land,
å snakke vårt morsmål i arbeidstiden.
Kan arbeidsgiver gjøre dette og er ikke
det diskriminering? Burde jeg ikke blitt
opplyst om forbudet mot morsmål da
jeg takket ja til jobben?
SVAR:
Arbeidsgiver styrer og leder arbeidet på arbeidsplassen i kraft av sin
styringsrett.
På en del arbeidsplasser vil det
være avgjørende at de ansatte snakker norsk i arbeidstiden.
I diskrimineringsloven §4 er det et
forbud mot forskjellsbehandling på

grunn av språk. Men loven sier
at saklig forskjellsbehandling på
grunn av språk ikke er forbudt.
Det kan være saklig og nødvendig å forby andre morsmål
enn norsk på arbeidsplassen
dersom bruken av morsmål for
eksempel skaper misforståelser
og problemer. Et felles arbeidsspråk vil kunne være et arbeidsmiljøspørsmål for å sikre at alle
ansatte vet hva som blir sagt og at
det ikke dannes klikker.
Spørsmålet om diskriminering vil
kunne stille seg annerledes hvis bruken av morsmål ikke skaper denne
type problemer. Det samme gjelder
hvis det nektes å snakke morsmål i

Det kan være saklig å forby andre morsmål enn norsk på arbeidsplassen, hvis morsmål et
skaper misforståelser, skriver likestillings- og diskrimineringsombudet. (Foto: MiFA)

ubetalte arbeidspauser. Dette er de
ansattes fritid og da vil det ikke være
saklig av arbeidsgiver å nekte bruk
av morsmål.
Dersom din kollega ikke kan
snakke norsk og allikevel er blitt
ansatt vil et forbud mot morsmål
virke uforholdsmessig inngripende
overfor henne.
I en del jobber vil også flerspråklighet kunne være en fordel i arbeidet,
fordi man skal kommunisere med en
flerspråklig brukergruppe.
Arbeidsgivere er ikke forpliktet til
å opplyse om forbudet mot å bruke
morsmål når de intervjuer søkere.
Det betyr ikke at de ikke burde gjort
det men det er ikke pålagt.
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.
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[ SOSIALE NETTVERK ]

Kari Gjesteby
- også i ABMutvikling
Da vi i forrige nummer av
Bibliotekaren presenterte
Kari Gjesteby som ny riksmekler, trakk vi fram hennes
bibliotekrelasjoner, som nasjonalbibliotekar 2001-2003
og som direktør ved Norsk
Lyd- og Blindeskriftsbibliotek
2005-2006.
Men vi glemte helt å trekke
fram at hun i fjor ble oppnevnt som styreleder for
ABM-utvikling. Hun er oppnevnt for perioden fram til
31. desember 2011.

Sammen med henne i
styret sitter ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet
Arne Benjaminsen, direktør
for Kunstmusea i Bergen
Anniken Thue, bibliotekdirektør ved Universitetet i Oslo
Bente Andreassen, generalsekretær i Universitets- og
høgskolerådet Ola Stave,
seksjonssjef ved Kulturhistorisk museum i Oslo Karl
Kallhovd, avdelingsdirektør i
ABM-utvikling Tone Moseid
(permisjon mens hun er
konstituert som avdelingsdirektør) og seniorrådgiver i ABM-utvikling Ranveig
Gausdal. ABM-ut viklings
seniorrådgivere Espen Hernes og Jens Vindvad er
personlige varamedlemmer
for henholdsvis Moseid og
Gausdal.
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Facebook er hjernetrim,
Twitter er det ikke
Psykologen Tracy Alloway ved det
skotske University of Stirling ser med
blidere øyne på Facebook enn Twitter.
Tekst: Erling Bergan

Tracy Alloway forsker på menneskets arbeidsminne. I den sammenheng peker hun
på positive virkninger av å bruke Facebook,
og tilsvarende mindre heldige sider ved å
bruke Twitter.
Alloway har blant annet hatt Twitter i fokus
i forbindelse med sin forskning på hvordan
mennesker tilegner seg og bearbeider informasjon. Ifølge psykologen er det såkalte
arbeidsminnet – det vil si evnen til å huske
og anvende det man lærer - et større suksesskriterium end IQ-målinger.
Dataspill styrker hukommelsem
I sin forskning har hun kommet fram til at
barn som spiller dataspill med elementer av
planlegging og strategi, utvikler god hukommelse. Den samme positive effekten ser hun
i spillet sudoku og når man følger sine venner på Facebook. I begge tilfelle styrker det
hukommelsen.
Selv om Alloway er positiv til virkningene dataspill har på arbeidsminnet vårt, medgir hun
at det finnes andre aspekter å ta hensyn til.

- Jeg sier ikke at dataspill er bra for å utvikle
dine sosiale ferdigheter, men de får deg virkelig til å bruke arbeidsminnet. Du må holde
orden på hva du har gjort og planlegge hva
du skal gjøre.
Endeløs strøm med informasjon
Alloway har derimot ikke så mye positivt å
si om Twitter i denne sammenheng. Hennes
konklusjon er at tekstene her er så kortfattede
at de ikke stimulerer hjernen. Også YouTubekikking har en negativ påvirkning på arbeidsminnet, i følge Alloways forskning.
- På Twitter mottar du en endeløs strøm
med informasjon. Men den er veldig knapp,
du trenger ikke bearbeide informasjonen. Ditt
oppmerksomhetsområde blir redusert og du
aktiviserer ikke hjernen, sier Tracy Alloway til
avisa Telegraph.
Forskeren mener også å ha belegg for å si
at utstrakt bruk av sms’er på sikt kan svekke
intelligensen, og at for mye tid foran fjernsynet
kan føre til ADHD.
Forskningen hennes bygger på test av en
gruppe barn i alderen mellom 11 år og 14
år.

Barn som spiller dataspill med elementer av planlegging og strategi, utvikler god hukommelse, hevder
skotsk forsker. Også Facebook får tommel opp, mens Twitter fungerer motsatt. (Ill.foto: Erling Bergan)
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BFs grunnkurs for
medlemmer
og tillitsvalgte
Onsdag 21. oktober kl 10.00 - 17.00
Torsdag 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

Velkommen til årets
vakreste eventyr!
Hurtigruta tar deg fra Trondheim
til Tromsø 4 – 6. november!

Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no

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

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

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.

[ UTDANNING ]

Nytt fra BIBIN

Bibliotekarutdanninga
ved Høgskolen i Oslo

HiO blir første høgskole som tilbyr full bachelorgrad i arkivfag:

JBI har hatt arkivutdanning siden 2003. Først en årsenhet.
Siden har vi utvidet med tre moduler à 15 studiepoeng. Alt
på halv tid. Ambisjonen har helt fra starten av vært å få til en
bachelorutdanning. Sist uke nådde vi målet. 17. september
vedtok styret ved Høgskolen i Oslo å opprette en bachelorutdanning i arkiv og dokumentbehandling. Vi blir dermed de
første i Norge som tilbyr full bachelorgrad.
Tekst: Liv Gjestrum
Studieleder,
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag
Bibliotek- og informasjonsstudiene

Utdanningen fører fram til en grad etter
den såkalte 2+1-modellen. Med 2+1-modellen kan man erstatte 3. året av studiet
med et annet universitets- eller høgskolefag av minimum 60 studiepoengs omfang. Det er definert hvilke fag som kan
bakes inn som tredje året. Historie, ulike
samfunnsfag og emner fra bibliotekutdanningen er blant disse.
HiO, UiO og Lillehammer
Høgskolen i Oslo var den utdanningsinstitusjonen i Norge som allerede hadde
det mest omfattende studietilbudet innen
arkivfag på bachelornivå. Universitetet i
Oslo tilbyr 60 studiepoeng (Riksarkivet
står for undervisningen) og Høgskolen
på Lillehammer har et deltidsstudium på
60 studiepoeng i Arkiv- og informasjonsforvaltning spesialdesignet for tilsatte i
offentlige arkiver. Målgruppen vår er å
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Illustrasjon: Mike Reed

Bachelor i arkiv og dokumentbehandling i Oslo neste år

utdanne kandidater både til offentlige og
private arkiver.

del felleskurs der det organisatorisk ligger
til rette for det.

Med fokus på arkivDANNING
Utdanningen kom i sin tid i stand etter
initiativ fra det norske arkivmiljøet (ved
Norsk Arkivråd). De ønsket en akademisk
utdanning innenfor arkivDANNING. Spesielt innenfor digital arkivdanning. De eneste
som på den tida drev ren arkivutdanning
på akademisk nivå, var Universitetet i Oslo.
Der var fokus på arkivet som DEPOT, og
rekrutteringen var primært historikere.

Profesjonalisering
Arkivyrket har de senere år blitt mer og
mer profesjonalisert, og det kreves ekspertise på stadig flere områder som f eks
kvalitetssikring av saksbehandlingsprosesser, kunnskap om lovverk og regelverk
og solid digital kompetanse. Det er også
en del felles fagområder for bibliotekarer
og arkivarer, f eks kunnskapsorganisasjon
og gjenfinning. Tradisjonelt har mange
bibliotekarer funnet veien til arkiv etter
endt utdanning, og det vil de nok også
gjøre i framtida selv om de nå får skarpere
konkurranse.

Vurderte felles ABM-utdanning
Flere utenlandske utdanningsinstitusjoner + studiet Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø har
felles ABM-utdanning (Arkiv, Bibliotek
og Museum). Det har også vi vurdert.
Det er imidlertid mye som er forskjellig,
og arkivmiljøet har vært en sterk pådriver
for en separat utdanning. Vi mener det
har vært et fornuftig og vellykket grep
å satse på en separat utdanning. I flere
emner bruker vi imidlertid lærere på tvers
av studiene, og på sikt kan det nok bli en

Norsk Arkivråd bidrar
Arkivutdanningen er svært etterspurt på
arbeidsmarkedet, og mange får seg arkivlederjobber med 60 eller 90 studiepoeng
fra oss. Norsk Arkivråd er imidlertid en
pådriver for å styrke kompetansen ytterligere. Vi får derfor økonomisk støtte fra
dem i en 4-års-periode for å videreutvikle
studietilbudet og styrke forsknings- og

[ UTDANNING ]

utviklingsaktiviteten innen feltet. En del
av disse midlene delfinansierer en professor II stilling. Professor Karen Andersen,
opprinnelig fra Australia men nå tilsatt ved
Mittuniversitetet i Härnösand, ble tilsatt i
denne stillingen 1. april i år. Hun har også
bibliotekutdanning i sin fagkrets.

må vi nokså raskt avgjøre om det skal bli
mulig å ta studiet på fulltid. Et årsstudium
i halv fart er greit for de fleste, men full
bachelorgrad på halv tid vil være uaktuelt
for mange. Sannsynligvis vil det bli mulig
å ta studiet både med full og halv studieprogresjon.

Sammensatt studentmasse
Søkningen til studiet er god. Vi har 32
halvtidsplasser. I år var det 75 søkere, i
fjor 66 og i 2007 94. Studentmassen er
sammensatt. Mange har annen utdanning
fra tidligere, noen av dem er historikere, og
ca halvparten arbeider allerede i arkiv.

Sjekk nettet
Foreløpig ligger ikke studieplanen
for bachelorstudiet ute på nettet. Men
studieplanene for årsstudiet og for påbygningsmodulene gjør det. Er du interessert i å se hva de inneholder, kan du
gå inn på HiOs hjemmesider på denne
adressen: http://www.hio.no/studentarkiv/Fag-og-studieplaner-2009-2010/
Fag-og-studieplaner-2009-2010-vedAvdeling-for-journalistikk-bibliotek-oginformasjonsfag.

Illustrasjonsfoto: Wikipedia Commons

Sannsynligvis både
fulltids- og deltidsstudium
Første kull til full bachelorutdanning
tas opp neste studieår. I tillegg til å starte
detaljplanleggingen av undervisningen,

Nettarkiv for
Bibliotekaren
Tidsskriftet ”Bibliotekaren” er nå digitalisert og gjort tilgjengelig på nett.
Det gjelder alle årganger av Bibliotekaren, fra starten i 1993
og fram til i dag. Og
med et ekstra lesevennlig grensesnitt
for de som har oppdatert sin nettleser.

Hvert nummer er en pdf-fil
som du enten kan lese direkte
i nettleseren din, eller laste ned
til egen maskin.
Vi har valgt en brukervennlig
visningsløsning, som kommer
til sin rett for de som bruker
Mozilla Firefox eller Internet
Explorer 8. (Du bør uansett
laste ned/oppgradere til en av
disse nettleserne. De er gratis
og har bedre funksjonalitet og
færre feil enn Internet Explorer
6 og 7.)
Gå til BFs nettsted og bla i
BFs historie:
www.bibforb.no
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[ UØNSKET DELTID ]

Eit fylke for
heile menneske?
Vil verkeleg kommunar i Sogn og Fjordane ha oss utflyttarar heim etter fullført
høgare utdanning? Trur desse arbeidsgjevarane verkeleg at vi kjem heim til brøkstillingar og brøklønn? Kven skal betale studielånet vårt då? Ektefellen?
Tekst: Mette Rysjedal
Fungerende avdelingsleder
Utviklingsavdelingen
Deichmanske bibliotek
og
Vara til forbundsstyret i BF

Meiner kommunane i trivselsfylket at vi
med høgare utdanning bør ta til takke
med brøkar av stillingar? Eg må spørje,
etter å ha sett at Fjaler kommune lyser
ut 80% stilling som biblioteksjef. Samtidig veit vi at kommunane i Sogn og
Fjordane jobbar iherdig med å leggje
til rette for få folk til å flytte heim. Eit
billig og effektivt tiltak er å gløyme

brøkrekninga og invitere heile menneske heim.
Ikkje framand for
å flytta heimover
Sjølv er eg utflytta hyllestading,
utdanna bibliotekar og jobbar ved
Deichmanske bibliotek i Oslo. Tanken
på ein gong å flytte heimover er ikkje
framand, men eg er ikkje interessert i
80% stilling. Eg vil ha ein arbeidsgjevar
som tek meg og profesjonen min alvorleg. Eg har skaffa meg fagkompetanse,
og har eit studielån som må betalast.
Ved å lyse ut bibliotekstillingar i 100%
har ein større sjanse for å få søkjarar
som har den faglege kompetansen
som er kravd, spesielt som biblioteksjef. Folkebiblioteklova seier klart at
alle kommunar skal ha fagutdanna
biblioteksjef. Heile stillingar kan altså
føre til at folk som har flytta ut for å få
seg ei utdanning kunne tenkje seg å
flytte attende.
Brøkstillingar
Blant bibliotekarar, akkurat som hos
sjukepleiarar, er kvinner i fleirtal. Det
store talet brøkstillingar i kvinnedominerte yrke fortel meg at ønsket om
å få folk med høgare utdanning tilbake
ikkje stikk så veldig djupt. Om lag halvparten av kommunane i Sogn og Fjordane har ikkje fagutdanna biblioteksjef
og mange har stilling på deltid.

Avisinnlegget ”Eit fylke for heile menneske?”,
som Mette Rysjedal skreiv i avisa Firda 22.
september, er gjengitt på denne sida. Avisa
fann innlegget så godt og så viktig, at saka blei
hovudoppslag også på forsida av avisa - og som
sak på side 3.
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Ressurs i
lokalsamfunnet
Eit bibliotek er eit tilbod til kommunen sine innbyggjarar på lik linje
med barnehage og skule. Det er ein
samanheng mellom kva ressursar du
puttar inn i denne tenesta og kva du

får ut att. Fagutdanna personale gir
utvilsamt eit betre bibliotek, som må
sjåast på som ein enorm ressurs i
lokalsamfunnet. Oppgåvene til biblioteket er mange: det er ein ressurs for
dei som tek vidareutdanning heime,
biblioteket jobbar med lesestimuleringstiltak for å auke leseevna blant
folk (jf. PISA), det er ein møteplass,
ei enorm kjelde til informasjon og
kunnskap, og ikkje minst formidling
av kultur. Med gode opningstider
vert biblioteket ein samfunnsnyttig
institusjon som kommunen verkeleg
får att for å investere i. Næringsliv og
lokal aktivitet kan stimulerast gjennom
biblioteket, om ein satsar på det.
Alle bør ha rett
til heil stilling
Deltid er ei lettvint løysing når ein
må spare pengar. Men løner det seg
eigentleg?
Likelønnskommisjonen
har slått fast at den store mengda deltidsstillingar er eit samfunnsproblem. I
tillegg er det kvinnerelatert og rammar
spesielt dei som har høgskuleutdanning. Alle arbeidstakarar bør ha rett til
heil stilling i utgangspunktet. Om ein
vil ha deltid i periodar, grunna t.d. omsorgsoppgåver, er ei heilt anna sak.
Jobb nummer ein
Eg har ei utfordring til kommunane
i Sogn og Fjordane: La det vere jobb
nummer ein å syte for heile stillingar
og ei rettferdig løn i kvinnedominerte
yrke! Då vil også kvinner med høgare
utdanning vende tilbake.
Vi sjåast?

[ UØNSKET DELTID ]

Mediearbeid ga full klaff
Bibliotekarforbundets arbeid for medlemmenes interesser dreier seg om langt mer enn
lønnsforhandlinger, ansettelsesforhold og andre rettigheter som arbeidstakere. Bibliotekpolitikk og faglige spørsmål stiger på BFs agenda. Da gjelder det å nå ut.
Kommentar: Erling Bergan

En gang i året samles forbundsstyret i BF til
styreseminar, de siste årene har det vært på
Sjusjøen i august/september. Så også i år.
Mange temaer skal drøftes og pønskes på, og
i år var anledningen til å se om det var mulig
med et lite bibliotekpolitisk løft. Stortingsmeldinga er ferdigbehandla og det er på tide å
se proaktivt på bibliotekpolitikken, heller enn
å stadig kommentere offentlige dokumenter
eller andres utspill.
Med dette som bakteppe, ville forbundsleder
Monica Deildok dra BFs gode diskusjonskultur
på tariffspørsmål over på det bibliotekpolitiske feltet. Hun utfordret styremedlemmene
på å utforme avisinnlegg, for på den måten å
konkretisere målene.
Bibliotekpolitikk
og fagforeningspolitikk
Styremedlemmene delte seg i grupper og
vurderte ulike temaer. Her måtte man bevege
seg innenfor det bibliotekpolitiske handlingsrommet som forbundsstyret mener ligger der
mellom landsmøtene. Bibliotekpolitikk og fagforeningspolitikk spilte opp mot hverandre.
Ett tema som vokste i betydning, tok
utgangspunkt i en stillingsannonse for biblioteksjef i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane.
Varamedlem til styret, Mette Rysjedal, hadde
flytta fra fylket i 2002, utdannet seg som bibliotekar ved Høgskolen i Oslo fram til 2005,
og er nå fungerende avdelingsleder for utviklingsavdelinga ved Deichmanske bibliotek.
Mette hadde merket seg at biblioteksjefen i

Fjaler bare skulle være i 80 % stilling, og det
provoserte henne. Hun forklarte hvorfor dette
var ille, og argumentene fant gjenklang ikke
bare hos styremedlemmene, men også i BFs
målprogram. Der heter det: ”Bibliotekarstillinger skal som hovedregel være hele.”
Av forbundsstyret ble dette sett både
som bibliotekpolitikk og som et spørsmål
om fagforeningsinteresser. Uønsket deltid
er et generelt problem i arbeidslivet, det er
et likestillingsspørmål, men det er også et
spørsmål om undergraving av fagkompetansen
i folkebibliotek i mindre kommuner. Utlysing av
brøkstillinger som biblioteksjef undergraver §
5 i biblioteklova.
Hjem etter endt utdanning
Oppå dette ble lagt de taktiske vurderingene om mediebildet i
Sogn og Fjordane. For i
dette fylket går det friske
debatter om hvordan utflytta ungdom kan fristes
til å vende nesa hjem
igjen etter endt utdanning. Mette la vekt på et
godt poeng: det er ikke
særlig attraktivt å ta med
seg fullt studielån til en 80
% jobb.
Hennes avisinnlegg var
godt i gang under styreseminaret, og fikk sine
kritiske bearbeiding rett
etterpå. Og Firda hadde
ikke sittet mange timer

på det, før Mette skjønte at dette traff godt.
Det ble hovedoppslag på forsida av avisa 22.
september, med full oppfølging på side 3, i
tillegg til at innlegget hennes sto lenger bak
i avisa. Under tittelen ”NB! ... men jobben
er berre deltid”, med undertittelen ”Difor
kjem mange aldri tilbake til fylket”, frontet
Mette kampen mote uønsket deltid i Sogn og
Fjordane. Og med bibliotekar-stillinger som
kroneksempelet. Ingen liten bragd.
Så gjenstår å se om Fjaler kommune utvider
biblioteksjefstillinga til 100 %. Men uansett
om det skjer eller ikke, har nok andre kommuner, institusjoner og fylkeskommunen, merket
seg poenget. Det skal nok mer til å stoppe den
uønskete deltiden, og bevege seg i retning
flere fulltids biblioteksjefstillinger. Men som
verdifullt bidrag var dette en innertier.
Om dette styrker
BFs diskusjonskultur
rundt bibliotekpolitiske spørsmål, gjenstår å se. Men det gir
i hvert fall BF verdifull
erfaring i mediehåndtering. Og slike ferdigheter vil være viktige
etter hvert som BFs
bibliotekpolitikk utvikler seg.

Fra oppslaget i Firda:
”For 32-åringen frå Leirvik er det mangelen på heile stillingar i yrket hennar som
bibliotekar som er grunnen til at ho inntil
vidare held seg i Oslo der ho har budd
sidan ho starta studere i 2002.
Men Rysjedal følgjer med på stillingsannonsane i heimfylket sidan ho vurderer å
flytte heim. Nyleg oppdaga ho ei utlysing
for ei bibliotekarstilling i Fjaler kommune

på 80 prosent.
– Eg blei litt irritert då eg såg dette. For meg
som har studielån og rekningar å betale, så vil
eg sjølvsagt ha ei full stilling. Dessutan meiner
eg dette viser lite respekt for min profesjon at
det ikkje er ei heiltidsstilling. Dette gjeld også
alle dei andre brøkstillingane som blir lyst ut
her i fylket. For min del er dette uinteressant
å flytte heim til, seier 32-åringen.”
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Nå kan ikke bibliotekarene
hysjes på lenger!
USA PATRIOT Act, “The Connecticut Four” og profesjonsetikk

Tekst: Barbara M. Jones, Ph.D.
International Library Consultant, USA
Tidligere universitetsbibliotekar
Wesleyan University (Connecticut)

Historien
Bibliotekar George Christian er direktør
for Library Connection, Inc., et bibliotekkonsortium med 27 medlemsbibliotek
i Hartford-området i Connecticut, USA.
Firmaets oppgave er å levere felles onlinekatalog til sine medlemmer, med søking,
utlån og lånerregister.
Den 8. juli 2005 kontaktet en FBI-agent
Ken Sutton, IT-sjefen i Library Connection, og fortalte ham at administrerende
direktør i Library Connection-konsortiet
var i ferd med å få overlevert et National
Security Letter (NSL). Agenten fortalte
ikke hva brevet ville si, men selvsagt
gikk det kaldt nedover ryggen på George
Christian – som administrerende direktør.
Amerikanske bibliotekarer hadde blitt advart av sine bibliotekorganisasjoner, både
nasjonalt og i delstaten, om at de kunne
motta slike brev.
USA PATRIOT Act
USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate
Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorism) ble vedtatt som lov 26. oktober
2001, kort tid etter angrepet på USA 11.
september 2001. De fleste i Kongressen
innrømmet senere at de ikke hadde lest
hele lovforslaget for å forstå de langsiktige
20
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konsekvensene. Loven ble vedtatt i en
svært følelsesladet tid for Kongressen og
for hele USA, hvor innbyggerne forståelig
nok var opptatt av at hendelsene 11. september ikke kunne gjentas. Så PATRIOT
Act gjorde det lettere å håndheve de
nasjonale sikkerhetsinteressene i USA.
Det er selvfølgelig fortsatt en betydelig
offentlig debatt om loven faktisk styrker
den nasjonale sikkerheten, men det er
dens intensjon.
Her er de viktige spørsmålene for
bibliotek:
yy Den rettslige hjemmelen for å kunne
gjennomføre ransaking basert på ”skjellig grunn til mistanke” er betydelig redusert. For eksempel, før PATRIOT Act,
krevde hjemmelen at det var ”skjellig
grunn til å mistenke” om at bibliotekinformasjon var ”relevant” i forhold
til den kriminelle handlingen som ble
terror-etterforsket.
yy FBI fikk myndighet til å bruke en spesiell
ransakelsestillatelse gitt av en FISAdomstol, og alt som foregår i FISAdomstolene er stengt for publikum.
yy FBI fikk anledning til å bruke disse spesielle ransakelsestillatelsene til å innhente
lånerinformasjon fra biblioteket, når en
slik låner var under etterforskning av
myndighetene. Lånerinformasjonen kan
både gjelde lånt materiale og bruk av
bibliotekets datamaskiner.
yy PATRIOT Act har forrang framfor delstatenes lovgiving om personvern i
bibliotek.
yy The PATRIOT Act forbyr biblioteket å
informere pressen, den mistenkte bibliotekbrukeren eller noen andre om at
det pågår etterforskning. (En lovendring
gir nå bibliotekarene lov til å varsle sin
nærmeste overordnede og bibliotekets
juridiske rådgiver.) Denne bestemmelsen er kjent som ”kneblingsbestemmelsen” (”gag order”).
yy I noen tilfeller har FBI anledning til å beslaglegge informasjon om internettbruk,
uten rettslig kjennelse.
Denne aktiviteten og denne politikken står på en rekke måter i motstrid til

American Library Association (ALA) sin
yrkesetikk. Men viktigst av alt står dette
i motstrid til beskyttelsen av brukernes
personvern, noe jeg kommer tilbake til.
National Security Letters
og FISA-domstoler
National Security Letters (NSL’s) er FBIs
melding til de som mistenkes for brudd på
PATRIOT Act. Dokumentene blir innhentet
fra FISA-domstolene, hemmelige domstoler hjemlet i USA Foreign Intelligence Act
fra 1978. Disse domstolene er stengt for
publikum.
Amerikanske bibliotek har fått rettslige
kjennelser også tidligere, men før PATRIOT
Act måtte retten alltid vise at det var
”skjellig grunn til mistanke”. For eksempel,
la oss si at en lokal lensmann kom til et
høgskolebibliotek og ba om å få se hvilke
bøker en drapsmistenkt hadde lånt. Kanskje den mistenkte hadde utført en rekke
mord på en bestemt måte. Kanskje han
hadde etterlatt spor på åstedet. Hvis, og
bare hvis, det lokale politiet hadde ”skjellig grunn til å mistenke” at nøkkelen til
drapet lå i bøkene han hadde lånt, kunne
biblioteket frigi utlånsinformasjon til politiet. Bortsett fra det, har alle 50 delstater
personvernlovgivning som forbyr bibliotek
fra å utlever informasjon om hvilke bøker
en bruker har lånt eller brukt.
National Security Letter stiller ikke krav
om ”skjellig grunn til mistanke”. Så hvis
Justisdepartementet mistenker en bestemt
person, kan de få et National Security Letter som krever at en institusjon, som for
eksempel et bibliotek, må utlevere alle filer
som blir forlangt. Det trengs ingen dommeravgjørelse om at det er sterke grunner
til å tro at bibliotekets filer vil gi viktig
informasjon for å oppklare mordet.
Hva hendte med Library Connection:
Historien fortsetter
Så hvordan forholder alt dette seg til
George Christian i Connecticut, da han i
juli 2005 mottok National Security Letter?
Heldigvis er Georg Christian en bibliotekar
som tar sitt yrkesetiske ansvar alvorlig.
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”Connecticut Four” fra venstre: Janet Nocek,
Peter Chase, George Christian og Barbara
Bailey. (Foto Robert Deutsch/USA Today)

Han var fullt klar over ALAs yrkesetiske
regler. Han var godt kjent med prinsippene
for personvern og intellektuell frihet slik
de kommer til uttrykk i foreningens Intellectual Freedom Manual. Han oppdaget
at delstatsretten i New York hadde funnet
hele ordningen med National Security Letter grunnlovsstridig. Og dermed bestemte
denne modige bibliotekaren seg for at han
grunnlag til å motsette seg FBIs anstrengelser med å innhente informasjon.
13. juli 2005 leverte to FBI-agenter
National Security Letter til George Christian. En av agentene påpekte at det ble
krevd informasjon om bruk av en bestemt
IP-adresse registrert i Library Connection. Med andre ord ville FBI vite hvem
som brukte en spesifikk dataterminal i
45 minutter 15. februar 2005. På grunn
av måten nettverket var konfigurert på,
betød dette at George Christian ble bedt
om å oppgi identiteten til hver eneste
bruker av hver eneste dataterminal på
et av bibliotekene som bruker systemet.
Agenten minnet George Christian om
”kneblingsbestemmelsen” – at han ikke
kunne fortelle noen at FBI prøvde innhente
denne informasjonen.
George Christian ønsket ikke å hindre
etterforskningen av en mulig terroristhandling som kunne true USA eller ansatte
ved Library Connection. Han merket seg
imidlertid at National Security Letter var
datert 19. mai, to måneder tidligere, og
han konkluderte derfor at dette egentlig
ikke var noen hastesak. Han sa til FBI at
han ønsket å konsultere sin advokat før
han kunne etterkomme anmodningen.
FBI-agenten gav et telefonnummer der
advokaten kunne kontakte ham.
George Christian kontaktet advokaten til
Library Connection. Det var da Christian
ble klar over at den eneste måten han
kunne bestride anmodningen fra FBI, var
å ta USAs justisminister til retten!
Deretter innkalte han ledergruppen til et
hastemøte, og inkluderte dermed de tre
bibliotekarene som sammen med Christian skulle utgjøre “Connecticut Four.”
De er: Barbara Bailey fra Glastonbury
Public Library, Peter Chase fra Plainville
Public Library og Janet Nocek, direktør i

Portland Public Library. (Jeg må legge
til her at Janet hadde mistet en venn i
11. september-angrepet, men hun var i
stand til å holde sin personlige sorg atskilt
fra det faktum at ”kneblingsbestemmelsen
” etter hennes mening sto i motstrid til den
amerikanske konstitusjonen.)
Alle disse er småbybibliotek i delstaten
Connecticut. Så denne gruppen møtte
advokaten sin og bestemte seg for å
ta kontakt med American Civil Liberties
Union (ACLU), ofte en partner for bibliotekforeninger i saker om borgerrettigheter,
slik denne saken var. Gruppen besluttet
verken å etterkomme FBIs anmodning
eller deres kneblingsbestemmelser.
Deres første mål var å stoppe kneblingen.
Hvorfor? For det første fordi de følte seg
svært ubekvemme med ikke å fortelle
medlemsbibliotekene hva som skjedde,
fordi det tross alt var disse bibliotekenes
penger som finansierte konsortiet. For
det andre fordi de ønsket å offentliggjøre
saken på et tidspunkt da det var en nasjonal debatt om å fornye PATRIOT Act.
De antok at Connecticuts innbyggere ville
bli svært opprørt over at personvernlovgivning for delstatens bibliotek ble brutt
uten at bibliotekenes brukere var kjent
med dette.
Som George Christian sa i vitenmålet
sitt til Senatet: ”Som en lovlydig borger
og en person forpliktet til bibliotekenes
prinsipper, ga det meg ingen – og gir meg
ingen – mening at slik inngripen i privatlivet til våre bibliotekbrukere kan anses
rimelige, spesielt en samlet forespørsel
om informasjon om mange brukere, ikke
spesielt en bibliotekbruker som er et lovlig mål for en etterforskning. ”Fisketurer”
bør ikke tillates i bibliotek…” Jeg vil drøfte
betydningen av hans yrkesetiske verdier
senere, men hans bevissthet om dem er
av betydning.
Så ble et søksmål innlevert i Federal
District Court i Bridgeport, Connecticut.
På grunn av den ”kneblingsbestemmelsen” kunne ingen av de fire involverte
bibliotekarene vise seg i retten, fordi det
ville avsløre deres identitet. De måtte se
rettsforhandlingene på videoTV.
”Kneblingsbestemmelsen” hindret også
disse bibliotekarene fra å fortelle noe til
sine familier, kollegaer eller andre. Du kan
jo forestille deg hvilket stress og hvilken

bekymring dette påførte dem. De ønsket
også å snakke med sine Kongressrepresentanter, som var i ferd med å stemme
over en forsettelse av The Patriot Act,
som var ment delvis å avvikles i desember 2005.
Selv om dommeren besluttet å oppheve
kneblingen, anket justisdepartementet.
Og under ankebehandlingen forble de
kneblet. Sønnen til en av en bibliotekarene
spurte: ”Pappa, er FBI ute etter deg? ”
Alt han kunne si var at han var involvert
i en rettssak og at den var svært konfidensiell.
I mellomtiden begynte folk i Connecticut
og landet rundt å høre om saken, men de
hadde ingen anelse om hvem som var involvert. Jeg husker at jeg hørte at et bibliotekkonsortium i min egen delstat hadde
tatt den amerikanske justisministeren til
retten om USA PATRIOT Act. Konsortiet
var bare kjent som ”John Doe”, og saken
ble Doe v. Gonzalez (daværende justisminister). Så du kan bare forestille deg
spekulasjonene i Connecticut om hvilke
kneblete bibliotekarer som var involvert.
Men takket være våre relativt frie
presse, fant The New York Times et domstolsdokument hvor Library Connections
navn ikke var fjernet. Så de gikk ut med
historien 21. september 2005. Aviser over
hele USA gjenga historien. 6. november
2005 kjørte Washington Post historien
på forsiden, og avslørte problemene med
potensiell krenkelse av bibliotekbrukernes
personvern. De avslørte at det hadde vært
utstedt 30.000 National Security Letters
per år siden PATRIOT Act trådte i kraft.
Og til tross for den tilfeldige avsløringen, var ”Connecticut Four” fremdeles
forhindret fra å snakke med sine kongressrepresentanter. De ble anbefalt å si: “Ingen
kommentar”.
Den neste rettssaken var i november
2005, i New York 2d Circuit Court of Ap-

Avistegneren Bob Engleharts kommentar til
biblioteksaka i Connecticuts største avis Hartford
Courant. På bloggen sin skriver han: ”I salute
Connnecticut’s brave librarians.” (Ill. er gjengitt
med Bob Engelharts tillatelse.)
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 peals, som er siste trinn før USAs høyeste-

rett. På dette tidspunkt slapp Connecticut
Four inn i rettssalen, men de måtte komme,
sette seg og forlate lokalet hver for seg. De
fikk ikke etablere øyekontakt seg imellom
eller med sine advokater.
For meg var det ett av påtalemyndighetens
merkeligste argumenter at kneblingen ikke
skulle fjernes, selv om navnene på saksøkerne var offentliggjort i New York Times. De
hevdet at ingen i Connecticut leste akkurat
denne avisen. Men nå ligger Connecticut rett
ved New York. En stor del av innbyggerne
jobber i New York City og leser Times på
toget underveis til arbeid hver dag.
9. mars 2006 sanksjonerte president
George W. Bush den reviderte loven. Kort tid
etter fikk ”Connecticut Four” lov til å snakke
ut. Noen få uker senere sa FBI at de ikke
lenger hadde behov for den informasjonen
de opprinnelig trengte fra datamaskinene i
Library Connection, og de oppga hele saken.
Ved å gjøre det, hindret de PATRIOT Act fra
å få en rettslig belysning.
George Christian fortalte kongresskomiteen: “Etter dette har vi forsøkt å
imøtekomme alle invitasjoner fra bibliotekgrupper, høyere læresteder og frivillige
organisasjoner. Vi vil at folk skal vite at FBI
spionerer på tusenvis av helt uskyldige
amerikanere. Vi føler en forpliktelse overfor de titusener av andre som har mottatt
National Security Letters og som nå må
leve med en kneblingsbestemmelse for
resten av livet... På grunn av ”kneblingsbestemmelsen”, er dere, våre senatorer og
folkevalgte og den amerikanske befolkning,
nektet tilgang til historier og informasjon
om disse bruddene. Dette er informasjon
dere trenger for å ha oversikt, arbeide for
nødvendige endringer i gjeldende lovgivning og beskytte våre konstitusjonelle
rettigheter.”
Hva bibliotekarer kan lære av
saken med Library Connection
Jeg vil nå oppsummere hva jeg mener
bibliotekarer, når det gjelder yrkesetikk i
bibliotek, kan lære av denne svært viktige
hendelsen (til dags dato har ingen andre
bibliotekarer utfordret PATRIOT Act på
denne måten):
1. Bibliotekarer må forstå sitt lands juridiske
balanse mellom vern av ytringsfrihet og
nasjonale sikkerhetsbehov. Mange bibliotekarer mener at hensyn til nasjonal
sikkerhet, viktig som den er, har blitt en
unnskyldning for å begrense friheten til
å lese.
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2. Bibliotekarer må forstå hvilke rettigheter
de har til å fremme ytringsfrihet i bibliotek, og rettighetene som deres brukere
har for tilgan g på informasjon. Disse rettighetene bør dokumenteres skriftlig og
være lett tilgjengelig når politimyndigheter oppsøker biblioteket og ber om lånere
eller innkjøpspolitikk. For eksempel i USA
ville dette inkludere First Amendment til
US Constitution, delstatens personvernlovgivning, med mer.
3. Nasjonale bibliotekorganisasjoner bør
utarbeide yrkesetiske regler. Det finnes
mange og de er tilgjengelige på IFLA/
FAIFEs nettsted. 34 land har publisert
sine etiske regler der. Ditt lands regler
bør innbefatte fri tilgang til all slags informasjon, og bibliotekarenes rett til å gi
slik tilgang. Reglene bør også beskytte
personvernet, slik at ingen offentlige tjenestemenn kan finne ut hva en bestemt
person har lest eller funnet på internett.
Eksempler:
yy Tsjekkia: ”respektere brukernes rett
til privatliv og anonymitet... beskytte
personopplysninger om brukerne...”
yy Indonesia: ”Alle indonesiske bibliotekarer må respektere at informasjon av
privat karakter holdes hemmelig.”
yy Jamaica: ”Bibliotekaren må respektere
at all informasjon brukeren har avslørt
gjennom sine søk, forblir konfidensiell.”
yy The American Library Association har
startet en kampanje for personvern,
med bidrag fra Soros Open Society
Institute. Du finner verktøy, presseinformasjon og annen hjelp på: http://
www.privacyrevolution.org

4. Bibliotek bør ha en pamflett om hva personalet skal gjøre hvis en representant
for myndighetene oppsøker biblioteket
og krever informasjon om en bestemt
bruker. Alle ansatte bør ha øvet i dette.
I svært mange land har personalet rettigheter i en slik situasjon. Din nasjonale
bibliotekorganisasjon kan bistå deg med
å få vite hva disse rettighetene består
i. For eksempel, selv under Patriot Act
hadde amerikanske bibliotekarer lov tid
til å rådføre seg med en advokat før du
ga fra deg personlig informasjon om en
eneste bruker. Ofte føler personalet seg
truet og gir alt for lett fra seg personopplysninger.
5. Bibliotekarer må undersøke sitt hjerte og
sin samvittighet og kreve av seg selv at
de holder sine personlige følelser fra sitt
faglige ansvar. Mange bibliotekarer i New
York City kjente bibliotekarer som ble
drept i tvillingtårnene, men det hindret
dem ikke fra å gi sine brukere tilgang til
informasjon, også slik informasjon om
11. september som mange mente var
støtende eller usann.
6. Bibliotekarer trenger støtte fra en sterk
nasjonal bibliotekorganisasjon. I saken
med ”Connecticut Four” fikk de ikke lov til
å dele byrden, men i de fleste tilfeller kan
den nasjonale bibliotekorganisasjonen
gi juridisk og etisk bistand og moralsk
støtte. Dette er en av de mange grunnene
til at IFLA fokuserer på å styrke nasjonale
bibliotekorganisasjoner.
7. Bibliotekarer må lære ”advocacy” (å
fremme sine interesser gjennom media,
lobby-virksomhet, m.m. Red.anm.). Dette
innbefatter å få plass i den lokale pressen, på sosiale nettsteder som YouTube
og Facebook, radio og andre media. De
må få nøkkelpersoner lokalt og nasjonalt i
tale, for å fremme sin agenda. Igjen vil jeg
gi ros til IFLA/FAIFE for deres fokus på
”advocacy”. Library Connection fikk mye
oppmerskomhet i vår lokale avis Hartford
Courant, delstatens mest fremtredende
avis, og også i aviser i New York og
Washington DC. Det løftet seg fra en lokal
til en nasjonal historie. Bibliotekarer må
beherske slike ferdigheter i å håndtere
media, og andre ferdigheter, for å fremme
våre saker.
Artikkelen er basert på foredrag
Barbara M. Jones holdt under IFLAs
World Library and Information Congress i Milano i august i år. Oversatt
av Erling Bergan.

Karis kalender

Respitt
Vi slapp med skrekken, denne gangen.
I plunderet med å stokke regjeringskortstokken ble de borgerlige partiene
utspilt, og vi fikk en ekstra runde med
rød-grønn styring. Synd at Sponheim
ble salderingspost, kan man kanskje si;
samtidig er jeg ikke spesielt fristet av
tanken på en nasjonal utgave av Oslos
by-regjering, så det var kanskje greit at
det gikk som det gikk?
Mens vi venter på Siv
Fra et bibliotekperspektiv er trolig det
rød-grønne prosjektet å foretrekke. Skjønt,
hvem vet; kanskje er en høyrebølge nettopp det vi trenger?
Jeg tenker av og til at nasjonen Norge,
mette og selvtilfredse som vi er blitt,
kunne trenge å bli utfordret på hva som
virkelig er viktig. Og som bibliotekfelt
kunne vi kanskje også ha godt av det? I
det minste som pådriver for en ”samling i
bånn”? Kanskje kan det føre til en fokusering på kjerneverdiene – på hva bibliotek
egentlig handler om? Samtidig grøsser jeg
ved tanken på hva enda en omdreining på
markedsskruen vil føre med seg.
Et pusterom
Respitt oversettes gjerne med henstand
eller utsettelse. Jeg liker den engelske
utgaven bedre: an interval of rest or
relief – altså et pusterom. Men uansett
begrep: det viktige er hva vi bruker det
til – bortsett fra å puste.
Det er liten grunn til å tro at vi får mer
enn fire år å områ oss på, før den paneuropeiske blå-brune markedsliberalismen
ruller inn over oss i 2013. Så hvordan skal
vi bruke tiden? Kan bibliotekene bidra til å
demme opp for populismens fremmarsj?
Kan vi gjenopplive bibliotekets opplysningsrolle?
Kunnskap – ikke kos
”På bibliotekene skal kunnskapssamfunnet kjennes”, sa kulturminister Trond

Giske da han la frem Bibliotekmeldingen
tidligere i år. Og jeg tar meg i å lure på hva
han egentlig mener. For når Giske snakker
om bibliotek, handler det nesten utelukkende om folkebibliotek, om kultur og
om den gode (skjønnlitterære) lesingen.
I vårt rare lille land har vi nemlig klart det
kunststykke å skille kunnskap og kultur –
også i biblioteksammenheng.
”Samfunnet finansierer ikke bibliotek
fordi det er en offentlig oppgave å gi
folk hyggelig lesestoff”, skrev Ragnar
Audunson, Frode Bakken og Ingeborg
Rygh Hjorthen i Dagbladet i 2005. Og jeg
tenker at det er noe av det beste jeg har
lest om folkebibliotekets rolle.
For kulturen er ikke seg selv nok; den
er del av et utvidet kunnskapsbegrep.
Kultur skaper vår identitet og setter oss i
stand til å mestre både våre egne liv og
vårt ”samliv” med andre. Fellesnevneren
for kunnskap og kultur er opplysning.
Se til Sverige
I vårt nærmeste naboland har høyrekreftene hatt regjeringsmakten de siste
årene. Det påstås at de på kort tid har
klart å rive ned mye av det venstresiden
hadde bygget opp, og at det står dårligere
til enn på lenge. Kanskje en studie verd, i
påvente av vår neste valgkamp?
Men det jeg vil trekke frem i denne
sammenheng er en debattrekke på nettsidene til Sveriges Radio (svenskenes NRK)
under overskriften: Framtidens bibliotek.
Det er kommet flere spennende innlegg;
min favoritt er det (foreløpig) siste hvor
Bengt Göransson, tidigere sosialdemokratisk kultur- og utdanningsminister blant
annet sier:

blioteket är ett ställe där vi samlar,
redovisar och förmedlar kunskap om
det intellektuella tillståndet i landet.”
(min utheving)
Opplysningsprosjekt ønskes
I sommer debatterte vi hvordan Litteraturhusene utfordrer folkebibliotekenes
opplysningsrolle. Deres suksess viser at
befolkningen ønsker seg opplyst offentlig
samtale. Bibliotekene er naturlige arenaer
for samtalen, men mange har trolig et
stykke vei å gå for å komme på banen.
Det er lenge siden norske folkebibliotek
sto på barrikadene for ”landets intellektuelle tilstand”, men nå er tiden inne.
Og bibliotekfeltet må bli tydeligere – og
modigere. For jeg tror Göransson har rett
når han sier:

”Jag misstror kravlösa kulturinstitutioner.
De måste våga utmana och ställa krav. Annars kommer de inte att mötas av respekt
från dem de vänder sig till.”
Det finnes folkebibliotek i alle landets
kommuner. Det betyr at bibliotekene er i
stand til å nå alle landets innbyggere med
sitt opplysningsprosjekt.
Fire år går fort. La oss bruke dem
godt!
Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

”Biblioteket är inte ett serviceorgan
vilket som helst. Biblioteket är inte en
plats där man tillhandahåller böcker
och bokhyllor för dem som har det så
dåligt ställt att de inte har råd att köpa
böcker och skaffa bokhyllor själva. Bi-
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Nytt fra dok.vit. i Tromsø

Studenttallet retter seg opp:

Tekst:
Professor
Niels Windfeld Lund
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø

Populært emne
innen digitalisering
Vi har først og fremmest den
glæde at fortælle at studenttallet på dokvit ser ud til at rette
sig op i og med at 19 studenter i høsten 2009 starter på
bachelor i dokumentasjonsvitenskap sammen med 5 nye
masterstudenter.
Samtidig begynder vi at drage fordel
af kvalitetsreformens indførelse af større
mulighed for at vælge emner indenfor
hele det mangfoldige studietilbud på Universitetet i Tromsøs campus. Det mærker
vi ikke mindst indenfor et tema, som lige
fra starten af dokvit har været centralt,
digitalisering, som førstelektor Tore Brattli
har ansvaret for.
Populært emne
innen digitalisering
DOK-1019 Digitalisering og digitale
dokumenter, vårt nye emne innen digitalisering, har vist seg å interessere
mange studenter. I tillegg til studenter
innen dokumentasjonsvitenskap, har det
også kommet studenter fra andre fag,

bl.a. tre fra informatikk som tar emnet
som valgfag.
Emnet tar for seg digital representasjon
av tekst, bilder, lyd og film sammen med
digital lagring og ikke minst bevaring. Utover høsten blir det også praktiske øvelser
innen digitalisering bl.a. skanning av tekst
og bilder/dias kombinert med tekstgjenkjenning og bildebehandling.
Vi har stor tro på at emnet kan vokse
ytterligere i årene framover. Digitaliseringen har nå kommet så langt at store
mengder verdifullt tradisjonelt materiale
ligger ubrukt eller i verste fall kan gå tapt,
hvis det ikke digitaliseres. Flere og flere
innser at de har sett sine siste dias eller
spilt sine siste LP-plater og at haugen
med 3,5” disketter er i ferd med å miste
sine data. Dette gjelder både for privatpersoner og i dokumentinstitusjoner som
f.eks. bibliotek. Mange store og viktige
digitaliseringsprosjekter er satt i gang,
men behovet er betydelig større og det
samme gjelder folk med kompetanse på
området.
DOCAM går i 2010
videre til Texas
Siden 2003 har der hvert år været
afholdt en international konference indenfor dokumentasjonsvitenskap, først
i Berkeley, Californien, 2003-2007, og
siden på Madison i Wisconsin, og næste
år fortsætter den til University of North
Texas,
College of Information, Denton, Texas
USA. Mere information kan findes på
www.thedocumentacademy.org.

Dokvits nye emne innen digitalisering
fanger interessere også utenfor dokumentasjonsvitenskap. Emnet tar for seg
digital representasjon av tekst, bilder,
lyd og film sammen med digital lagring
og bevaring. (Illustrasjonsfoto viser Curt
Krebs, scanningtekniker på biblioteket
ved Pennsylvania State University, som
klargjør materiale for høyoppløselig scanning. Foto: Andy Colwell)
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Er det en – eh – bok?
Firmaet som først lanserte nett-PC for det store markedet, har en ny ebokleser på trappene. Nå kommer e-boka
med to skjermer! Det begynner å ligne en – eh – bok?
Tekst: Erling Bergan

Det taiwanske firmaet Asus kan bidra til
en spennende videre utvikling av eboka.
Som en av verdens største produsenter av
forbrukerelektronikk, har de muligheten til
å komme med nyheter og sørge for at de
når et stort marked. Slik de gjorde med
sin lille ”netbook” Asus EEE for to år siden,
dingsen for billig og lett nettilgang.
Nå dreier det seg om å utvikle eboka
som produkt, å få eliminert noen av konkurransefortrinnene som papirboka har,
samtidig som fordelene med den elektroniske ”boka” trer tydeligere fram.
To skjermer
Asus utvikler nå en ebokleser med
to skjermer – i farger. Og prisen kan
komme til å ligge godt under halvparten
av dagens eboklesere. Produktet skal
være klart innen utgangen av året. Det er
Sunday Times som melder om planene
hos Asus.
Asus sin nye ebokleser skal ha to skjermer som kan foldes sammen – som en
papirbok. Dermed kan leseopplevelsen
begynne å ligne den man får med en bok.
I tillegg til å bruke de to skjermene til å se
to etterfølgende sider i en ebok samtidig,
skal den ene skjermen kunne brukes til
å lese mens den andre kan brukes til å
sjekke nettsider. Eller den andre skjermen
kan brukes som et virtuelt tastatur. Det
er snakk om berøringsskjermer i den nye
leseren.
Levetid for batteriet
Det er også snakk om å utstyre de nye
ebokleserne med mikrofon, høyttaler og
webcam. Og da begynner produktet etter
hvert å få en utfordring med levetiden til
batteriet. Hvis for mange energikrevende
fristelser blir lagt til ebokleseren, kan
papirboka nok en gang bli sittende igjen
som vinneren. Inntil videre.
Når Asus lanserer en ebokleser med fargeskjerm, kan dette være et moment som
kan gi et oppsving for ebøker. For dagens
svart-hvitt-produkter, som Amazons Kindle

Stipendtildeling i BF
Under forbundsstyrets møte 15.
september ble alle de tre søkerne
til BFs stipend tildelt midler. Totalt
er det budsjettert med mer enn
denne tildelingen i 2009. Forbundsstyret vil på et senere møte
trolig drøfte om stipendordningen
er egnet til å fremme de mål BF har
satt seg, eller om det bør gjøres
endringer.

Medlemsutvikling

eller Sony Reader, har ikke helt appellert
til de store markedene utenfor USA. De
kan fort bli seende gammeldags ut, som
svart-hvitt-TV-er ble det da fargefjernsyn
kom på 70-tallet.
Tusen kroner
Prisen vil også spille en viktig rolle, når
det meldes at Asus kan komme til å selge
en billigutgave av den nye ebokleseren til
rundt tusen kroner.
Produktet får trolig navnet Eee Reader.
Verdens første ebok med bokrygg vil
kunne bli enheten som man ikke bare
leser og gjør notater i, men som også er
et lite mobilt vindu ut til internett, med
surfing, skyping, fjesbok, nettkjøp og
andre funksjonaliteter.
Filformater
Men det er mange skjær i sjøen og
mange uavklarte spørsmål. Kvaliteten på
skjermen, batterilevetid, filformater som
ebokleseren understøtter, hvor strømlinjeformet kjøp av nye ebøker blir på Eee
Reader, hvor lett det blir å flytte kjøpte
ebøker over fra Eee Reader til en annen
og bedre duppedings – fra en helt annen
produsent – om noen år, osv.
Spenningen er like fullt stor når Asusproduktet kommer på markedet. Kanskje
noen av leseplatenes utfordringer finner
sin løsning?
(Se Bibliotekaren 6/2009 side 4-9 for
en gjennomgang av utfordringene ebøkene må løse, før de kan slå gjennom for
alvor.)

Bibliotekarforbundets medlemstall passerte 1700 i september.
Det betyr at BF har hatt en sammenhengende vekst siden 1995.
Antall yrkesaktive blant BFs medlemmer stiger også. Og kanskje
mest påfallende: Antall medlemmer som jobber i staten stiger
mest av alt. Veksten de siste 5
årene har vært på hele 65 %.

Streikeberedskap
Forbundstyret ville være føre
var, og vedtok et opplegg for
streikeberedskap under sitt møte
i september. Det er lenge til neste
hovedoppgjør, og BF har ennå ikke
vært i streik siden forbundet ble
medlem av YS i 2001. Men hvis
det skjer, er det mye som må være
på stell.

Landsmøte om høsten?
Forbundsstyret vurderer om
neste BF-landsmøte i 2011 bør
legges til høsten. Bortsett fra i
1995, har landsmøtene alltid vært
om våren. En viktig grunn til å flytte
tidspunktet er å unngå kollisjon med
tariffoppgjøret. Spørsmålet skal
drøftes med landsstyret før forbundsstyret tar endelig stilling.

Skandinavisk BF-treff
BF er vertskap for vinterens
møte mellom BF-ene i Sverige,
Danmark og Norge. Sist var forbundene samlet i København.
Møtene er en anledning til å utveksle erfaringer og informasjon
om aktuelle saker.
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Månedens bilde

Madla bibliotek
inn i kjøpesenter
(Foto: Sølvberget / September 2009)
28. september 2009 nyåpnet biblioteket på Madla, Stavanger.
Da flyttet de inn i nye lokaler i kjøpesentert Amfi Madla.
”Madla bibliotek ønsker å være møteplass og et sted hvor folk kan stikke innom
og ikke bare låne bøker”, heter det i pressemeldingen fra Sølvberget,
Stavanger bibliotek- og kulturhus.
-Vi er svært spente på hvilke publikumsgrupper som kommer til å bruke
det nye biblioteket. Med utvidede åpningstider og nye lokaler
på Amfi Madla, forventer vi at besøkstallene skal gå opp,
sier biblioteks- og kulturhussjef Marit Egaas.
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VIKARIAT SOM SPESIALBIBLIOTEKAR/RÅDGJEVAR
(100%)
Ledig vikariat ved Sogn og Fjordane fylkesbibliotek i tida 01. november 2009 til 30. september 2010.
Fylkesbiblioteket er eit service- og utviklingsorgan for biblioteksektoren i fylket og har eit nært samarbeid med
kommunane. Vi deltek i prosjekt- og utviklingsarbeid for folkebiblioteka og koordinerer biblioteksamarbeid for
regionane. Fylkesbiblioteket driv bokbåt og bokbuss, arrangerer kurs og driv rådgiving for biblioteka. Fylkesbiblioteket nyttar biblioteksystemet Bibliofil.
Fylkesbiblioteket er ein del av kulturavdelinga i fylkeskommunen og er samlokalisert med Førde bibliotek i Førdehuset. Fylkesbiblioteket står framfor mange spennande oppgåver, bl.a. skal det no utarbeidast bibliotekplan for
heile fylket.
Aktuelle arbeidsoppgåver:
• Rådgjeving og rettleiing innan IKT
• Vidareutvikling av bibliotektenester på Internett
• Ansvar for fylkesbiblioteket sin nettstad og informasjonsbladet Over skranken
• Systemansvarleg for biblioteksystemet Bibliofil
• Det kan verte aktuelt med teneste på bokbuss og bokbåt
Kvalifikasjonar:
• Bibliotekfagleg utdanning eller anna relevant utdanning frå høgskule eller universitet
• Relevant IT-kompetanse og god teknisk innsikt
• Utviklings- og resultatorientert
• Sjølvstendig, kreativ og initiativrik
• Fleksibel og med gode samarbeidsevner
• Gjerne erfaring med prosjektarbeid
For stillinga gjeld:
• Løn etter avtale
• Godt arbeidsmiljø
• Gode personalordningar
• Vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår
Spørsmål om stillinga kan rettast til Ágúst Magnússon, tlf. 57721888/90283243
Søknad med CV sender du elektronisk via heimesida til Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no
Søknadsfrist 23. oktober 2009. Merk søknaden med A-sak nr. 09/4726.
Kopi av attestar og vitnemål tek du med deg ved intervju.
Etter offentleglova kan opplysningar om søkjarane bli gjort offentleg, sjølv om søkjaren har oppmoda
om ikkje å bli ført opp på offentleg søkarliste. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, blir søkjaren varsla om dette.
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ISDN

ISBN

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

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

tlf: 02360

www.xtra.no

[ ARBEIDSLIV ]

Sykefraværet opp nesten 5 prosent
Det totale sykefraværet var i 2. kvartal på
6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefraværet øker mest blant kvinner. Økningen er på
6,0 prosent mot 3,5 prosent for menn.
- Økningen i sykefraværet må sees i sammenheng med at vi
i 2007 hadde en rekordstor vekst i sysselsettingen og at arbeidsledigheten nå er meget lav. Stadig flere mennesker deltar i
arbeidslivet og mangelen på arbeidskraft er fortsatt stor. Dette er
faktorer som vanligvis trekker sykefraværet opp, sier arbeids- og
velferdsdirektør Tor Saglie.
Det er det legemeldte sykefraværet som øker, mens egenmeldt
sykefravær har holdt seg uendret på 0,8 prosent.

- Vi tror at disse tiltakene vil bidra til å redusere sykefraværet.
Det er ofte mulig å være i arbeid på tross av sykdom, hvis arbeidet
blir tilrettelagt. For å få ned sykefraværet er det viktig at alle involverte parter kjenner sitt ansvar og samarbeider, sier Saglie.
Kjønn, alder, diagnose, sektor
Forskjellen i sykefraværet mellom menn og kvinner øker. NAV
har aldri tidligere registrert en så stor forskjell i sykefravær mellom kvinner og menn som nå. Kvinner har nå et sykefravær på
7,8 prosent, mens menn har et fravær på 4,5 prosent.
Sykefraværet øker i alle aldersgrupper unntatt blant de aller
eldste. Sykefraværet økte mest blant de under 30 år.
Sykdommer i muskel- og skjelett er den vanligste årsaken til
at folk blir sykmeldt. Mer enn en av tre sykmeldte har denne
diagnosen. Antall tapte dagsverk på grunn av lettere psykiske
lidelser økte med 7,8 prosent.
Sykefraværet er høyest innen helse- og sosialtjenester, og
det er økende. I løpet av det siste året har sykefraværet i denne
næringen økt med 6,2 prosent, og i 2. kvartal var sykefraværet
på 8,6 prosent. Hver femte arbeidstaker jobber innen helse
og sosial, som dermed er den næringen med flest sysselsatte.
Øvrige næringer med høyt sykefravær er hotell- og restaurantvirksomhet med 6,8 prosent og transport og kommunikasjon
med 6,2 prosent. Sykefraværet har økt i alle næringer i løpet
av det siste året.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Tiltak for å redusere fraværet
Det er satt i gang flere tiltak for å redusere sykefraværet. I fjor
ble det gjort lovendringer som skal sikre tettere oppfølging av
sykmeldte, og både NAV og spesialisthelsetjenesten har spesielle
tilbud for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. Ny sykemeldingsblankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege,
arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden,
og introduserer samtidig avventende sykmelding.

Trenger du en ny medarbeider?
Er du på bibliotekarjakt?

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

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

Bruk Bibliotekaren til å komme i
kontakt med aktuelle søkere!

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

Ledig vikariat
ved Nesodden bibliotek

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT

Søknadsfrist: 20.10.08
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rapport ombåde
hvilket utbytte og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og
i Bærum.
Her er turterreng
pensjons- ogsommer
forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på fjellet. Vi
hadde
av deltakelsen.
et godt man
skoleog barnehagetilbud.
I Nesodden
kommune
det være
bo i alle
leverer avanserte
tjenester, med
krav til skal
høy kvalitet
i allegodt
ledd.åDerfor
trenger vi deg med
livets faser.
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.
Søknad sendes bf@bibforb.no.

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

Det er ca 1200 ansatteFra
i Nesodden
kommune.
nyter
du godt
av ivåre
låne-,
1. september
2008 erSom
det ansatt
ledig ett
1- årig
vikariat
50%gode
stilling
som bibliotekar ved
Detog
er forsikringsordninger,
ingen søknadsfrist,
Nesodden bibliotek.
Biblioteket har vårt
6 ansatte
fordelt på 5,5 på
årsverk,
pensjonsbedriftsidrettslaget
og personalhytta
fjellet.ogVier i dag lokalisert
søknader kan
sendes
hele krav
året.
på Skolefall.
Det til
er høy
imidlertid
vedtatt
biblioteket
av de
leverer avanserte
tjenester,
med
kvalitet
i alleatledd.
Derfori løpet
trenger
vi nærmeste
deg med årene skal flytte

Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

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

til nyeom
lokaler
i detutvikling.
planlagteVår
kommunesenteret
på Tangenåsen.
Nesodden bibliotek er inne
god kompetanse og ønske
videre
visjon er mangfold
og muligheter.
Har du spørsmål,
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en fremtidsrettet
biblioteksdrift,
og søker
etter
en kreativ
engasjert
deltager
i vårt team.
ring BFs sekretariat
09 00.
Fra 1. september
2008
er 48
det02
ledig
ett 1- årig
vikariat
i 50%
stillingogsom
bibliotekar
ved

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

28 |

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

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

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

søknad, gå inn på

www.nesodden.kommune.no

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

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


Vi søker etter en resultatorientert person med
bibliotekarutdanning eller annen høyere
  fra
 
  eller
 
  med
 CV
 og bekreftede
  
utdanning innen kulturrelaterte fagområder.Erfaring
bibliotek
annen
Søknad
kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,

 
      
 
 
   
   

  
  

    2008. For elektronisk søknad, gå inn på
kulturinstitusjon er nødvendig.
1450
Nesoddtangen
innen3.september
             

  

          www.nesodden.kommune.no
             

   og
 
   finnes
 på
          
Nærmere informasjon om Trondheim folkebibliotek
stillingen


 
 
 
 www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket

 

 
 
 
  
   
    
 

   
www.trondheim.kommune.no/stillingledig

  
 

              
Søknadsfrist 19. september
2008
  
   

 
 


                  
 
  
 tlf.


!
  Dalen,
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 #

  Gerhard
Kontaktpersoner: Kommunaldirektør
0047
91 11 24
66,$%&'()*%%$
eller rådgiver   (+(((,-.
 
                    
     
Tone Christensen, tlf. 0047 95 26
35 19.       
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
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# $%&'()*%%$
(+(((,-.
 
 !


""
 # $%&'()*%%$
 (+(((,-.
For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek/     !
    000# sjef
 Anja


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




 

     



Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41.
BIBLIOTEKAR
2. gangs utlysning VED
1  !!  #!    2 $%&'()*),
/     !
    000#  Søknadsfrist
 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
I AGDER
/
 


! 

 
 000#  15. september.
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast
100
%






3! 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 

 



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

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

Fylkesbiblioteksjef

"k^\_©g`jcch`Vei^a\_Zc\Za^\

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

  

   Fylkesbiblioteksjef


 
 
   
      
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets1  !!  #!    2 $%&'()*),
biblioteket som helhet.
3!
For informasjon,
sjå vår heimeside;
eller ta kontakt med konstituert
26 | Bibliotekaren
8/2008

 !
    
""
 #www.sfj.no
$%&'()*%%$
 fylkesbibliotek(+(((,-.
Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling
som
107 x 55,5
bibliotekar,
med arbeidssted
Kampus
Kristiansand.
3!
Universitetsbiblioteket
består
av fem
bibliotek lokalisert
i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25

 

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

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

Senior + jobb =

studentmedlemmer
og Odda. Rosendal er
administrativt    000#
/
    !

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

26
8/2008

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

!!

#!



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

biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid
med bibliotekene.

Søknadsfrist: 2. mars 2009

BF-stipend til

sjef Anja Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg
Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41.


Søknadsfrist 15. september.

80 x 42

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

HOVEDBIBLIOTEKAR

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

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

VANG KOMMUNE

Biblioteksjef

3! 

møter i bibliotekets ledermøte.
Stipendet skal brukes til
For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
deltakelse på konferanserFor arbeidstakere som vil vite mer om hvilke
60 x 31
Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat
Skule- og kulturkontoret
og seminar innen bibliotekbransjen.
eller
tilsvarendekreves
utdanning.
For stillingen
bibliotekfaglig utdanning på minimum
muligheter de har som Ved
seniorer.
FAUSKE KOMMUNE
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for
bachelornivå,
gode
IKT-kunnskaper
og relevant erfaring.
Relevant
erfaring
og gode
IKT- og språkkunnskaper
vil bli vektlagt. Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten medfast
nær
10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil
tilsetjing.
Forbundsstyret skal ha
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Bodø og
sentralt
plassert
ved jernbane
og vil
E6. Kommunen
et godt
utbygd skole-, service- og fritidstilbud.
Forutbytte
tillitsvalgte
som
vite merhar
om
hvordan
kortfattetfrarapport
omerhvilket
Viktigste
næringsveier
er offentlig og privat
har spennende,
vakker og variert
natur med
Nærmare
opplysningar
ved biblioteksjefen
telefon
Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet
man hadde
av deltakelsen.
seniorpolitikk
kantjenesteyting.
bidra
til Kommunen
bedre
arbeidsmiljø
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon
Vi serviceinnstilt
søker en medarbeider
somsom
ønsker
å være
pådriver i den
rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.
og
medarbeider
vil trives
meden
undervisnings45 x 23 og
Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 )
og mer motiverte kolleger.
53483195/91531487.
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.
• organisere
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
13
rekruttere
personer med innvandrerbakgrunn. Personer25med
til
å søke stillingen.
 YViVhnhiZbZg[dgjc^kZgh^iZid\]©\h`daZg4
rike muligheter
inspirasjon
og rekreasjon.
Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal
ogtilhar
ca. 7500
med bibliotekene.
1-2 ettermiddagsvakter pr. uke og lørdagsvakt 1-2 g. i måneden.
36Arbeidstiden
| Bibliotekarenmedfører
12/2008
innvandrerbakgrunn
oppfordres
til Bergan
å søke stillingen.
Vi søkjer etter
ein medarbeidar som:
Bibliotekarforbundets
redaktør
Erling
arrangerer
innbyggere,
hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret SunnJik^`aZY^c`dbeZiVchZd\Zg[Vg^c\

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


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.
6gWZ^YZ^iZVbbZYHXgjb!hb^Y^\V\^aZ 
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.

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

Studietur til Cairo
og Alexandria

stilling som leder av virksomhetsområde
Ref nr 83/08
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet t
biblioteket som helhet.
Ved Universitetet i Agder er det ledig en 1
bibliotekar,
med arbeidssted
Kampus
Kristi
Universitetsbiblioteket
består
av fem
bib
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og u
Universitetsbiblioteket
i Agder
er lokaliserti
årsverk - 17 av disse ved
virksomheten
BIBSYSi Arendal,
brukes som
biblioteksystem.
Fo
esteder
Grimstad
og Kristiansan
universitetet
og universitetsbiblioteket,
årsverk.
For informasjon
om Universitetet si
biblioteket: www.uia.no
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virk
samlinger.erDette
innebærer
blant annet k
Stillingen
knyttet
til virksomhetsområd
utvikling og kvalitetssikring av oppgave
med særlig ansvar i forhold til lærerutdan
medievalg, innkjøp, registrering og beha
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med h
mediesamlingene, trykt og elektronisk utvikling,
publikumsarbeidDen
og veiledning/un
universitetsbiblioteket.
som tilsettes
og
ansatte
drift,
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:
else.m.bredland@uia.n
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredlan

Bibliotekarwww.vinnvinn.org

Bibliotekar

BIBLIOTEKAR

Studietur til Cairo
og Alexandria
Stillingsannonser i Bibliotekaren

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

Søknadsfrist: 2. mars 2009

2975 Vang i Valdres Tlf
961 382 246 Fax

: 61 36 85 00
: 61 36 85 01

:
Bank : 2146 07 00024 Url
e-post :





     

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

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

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

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

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

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

Mer info: www.tinn.kommune.no
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Senior + jobb =       Oppegård
   

  



Mer info: www.tinn.kommune.no
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stilling som biblioteksjef
i Vang i
Valdres.

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

 

Vil du jobbe i et moderne bibliotek 10 minutter fra Oslo
sentrum?
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Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og samSøknadsfrist:
lingsutvikling for voksne, og IKT.

Senior + jobb =

 


BF-stipend til
www.vinnvinn.org
studentmedlemmer
/
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    000# 
 
senter. Husnes er største tettstaden
Vi
kan
tilby
eit
godt
arbeidsmiljø
og
konkurransedyktig
løn
i
naturskjønne
Vang!
og
har
vidaregåande
skule
og
hanBibliotekarforbundets forbundsstyre

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

!!
 #!
   2 $%&'()*),
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
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Biblioteket
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til 
i nye
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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

35

Bibliotekaren 10/2009
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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.
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Flere og flere sjefer i BF
er ikke alltid hensikten med å ta ordet...
Men premisset om at BFs mål er så selvsagte
at vi kan overlate videre konkret politikkutforming
– for en treårs periode av gangen - til en håndfull
i BF-ledelsen, kan være problematisk. Riktignok
bestreber vi oss alltid på å velge de klokeste blant
oss. Men vi jobber på et felt der grunnleggende
utfordringer presser på kontinuerlig. Tre år er
lenge i vår bransje. Det kan være litt skrint å tenke
bredt demokrati bare rundt hvert landsmøte. For
medlemmenes makt kommer fullt til uttrykk bare
hver gang det stunder mot landsmøte, når alle
medlemmer kan være med å velge delegater.
Spørsmålet BF bør stille seg selv, er hvordan 1700 medlemmer utøver sin makt mellom
landsmøtene. I løpet av de siste fem årene er
medlemstallet økt med 30 %! Antall medlemmer
som jobber i staten har økt med 60 %, og antall
studentmedlemmer har økt med 70 %! For ti år
siden var tre av fire BF-medlemmer yrkesaktive i
kommunal sektor. Nå utgjør de litt over halvparten.
Har vi en organisasjonskultur som gjenspeiler
dette?
En konkret utfordring som kan anskueliggjøre
poenget: Oslo/Akershus BF har i dag over 700 av
BFs 1700 medlemmer. Det er mer enn en dobling
siden Oslo og Akershus ble slått sammen i 1999.
Vårt største fylkeslag sliter med å fungere godt.
Her er masse kompetente medlemmer, men med
få muligheter til å gjøre sin organisasjonsmakt
gjeldende. Alle involverte gjør helt sikkert så godt
de kan, men strukturene og kulturen utvikler seg
kanskje ikke i takt med behovene.
Jeg skriver ikke dette fordi BF har større
problemer med makt og avmakt enn andre organisasjoner. Det tror jeg nemlig ikke. Men BF kan
ha en større utfordring enn mange andre organisasjoner: Sammenhengende medlemsvekst i 14
år gjør det vanskeligere å se kritisk på seg selv.
For BFs suksess har dreid seg mye om kvaliteten
på tjenestene medlemmene får, og mindre om
medlemmenes makt over organisasjonen.
Det siste er vanskelig. Men med 1700 sjefer
må det tas på alvor.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

Foto: HiO

Jeg håper du lar deg friste av tittelens tvetydighet. Blir det virkelig flere og flere sjefer i BF? La
meg lose deg forbi de åpenbare tolkningene, og
fram til mitt poeng.
BFs ledelse er selvfølgelig uendret. Vi er så
heldige å ha Monica Deildok som forbundsleder og et forbundsstyre valgt av landsmøtet.
Tittelen henspiller ikke på BFs ledelse. Ikke på
den måten…
Dreier det seg om antallet biblioteksjefer som
er medlemmer i BF? Nei, egentlig ikke. De utgjør
en ganske stabil andel av BFs medlemsmasse.
Men kompetansen de har på ledelse kan være
relevant for mitt poeng…
For det er en tredje tolkning av overskriften
jeg har i tankene. Utgangspunktet mitt er at BFs
medlemstall stiger. Fra 1995 til i dag har det
vært en sammenhengende stigende kurve. Og
midt i september passerte vi 1700 medlemmer!
I forhold til kolosser som f.eks. Fagforbundet er
dette lite å skrive om. Men for bibliotekarer og
vårt fagfelt, med vår sterkt splittede historie før
BF startet opp i 1993, er dette ikke mindre enn
imponerende.
Ja vel. Men hva har denne egenreklamen med
tittelen ”Flere og flere sjefer” å gjøre? Jo, mitt
poeng er at det er medlemmene som har makta
i BF. Det er simpelthen medlemmene som er BFs
sjefer. Sånn skal det egentlig være i alle demokratiske organisasjoner. Og nå er det altså over
1700 mennesker som har makta i BF!
Da reiser spørsmålet seg om hvordan organisasjonen sørger for at denne makta blir reell.
Er det et økende antall forslag og avstemminger
i BF? Er det skarpe og avklarende debatter? Er
det mange og godt kjente talspersoner – utenfor
ledelsen – for synspunkter som peker i ulike
retninger?
Nå kan det jo tenkes at medlemmenes behov
for organisasjonsmakt ikke er så stor. At BFs mål
anses som selvsagte, at det egentlig ikke er noe
behov for å problematisere så mye av dette. Alle
organisasjoner vi velger å være medlem av har
jo ulik vekt på tjenestekjøp, meningsmarkering
eller aktiv deltakelse. For eksempel er mitt NAFmedlemskap av første typen, mitt medlemskap i
Amnesty av den andre typen.
Dessuten er det jo en kjent sak at de som
åpner kjeften, altså de som bruker sin del av
makta, fort kan ende opp med et verv. Og det

”– Kapasiteten her er helt sprengt, så jeg
ønsker meg nye lokaler. Vi trenger mer
rom, flere datamaskiner, flere studieplasser og større plass til barn. Jeg kan godt
tenke meg å flytta til trikkestallen, rett
over gata her.”

Heikki Knutsen, 26 år gammel
nyansatt avdelingsleder på Deichmanske Majorstuen, en avdeling
som har bortimot 800 besøkende
hver eneste dag.

