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Anelinde Løver, Kirsten Leth Nielsen og
Oddbjørn Hansen ved Det flerspråklige bibliotek.
(Foto: Erling Bergan)

Lederen har ordet
Bibliotekarer hadde god grunn til å
være forventningsfulle da statsbudsjettet for 2010 ble lagt frem tirsdag 13.
oktober. Hvor stor kom satsingen til
å bli på bibliotekene? Hvor mange av
tiltakene fra bibliotekmeldinga : ”Stortingsmelding nr 23, Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i
ei digital tid” kom til å bli fulgt opp med
bevilgninger?
Gode intensjoner
Stortingsmeldinga er full av gode
intensjoner om bibliotekenes utvikling
og gode beskrivelser av bibliotekenes
rolle i samfunnet. Den skisserer også
innsatsområder, og peker på muligheter
for statlige stimuleringsmidler i en utviklingsfase. Viktige tiltak som etablering
av modellbibliotek, prosjektmidler for
utvikling, kompetanseprogram for bibliotekarer listes opp.
I BFs omtale av stortingsmelding 23
var vi tydelige på at det må mer enn
fine ord til, det må satsing i form av
ressurser. Det er ikke nok at kommuner
og fylkeskommuner som folke- og fylkesbibliotekeiere får gode ideer og gode
ord med seg på veien. Nasjonen Norge
må bidra med stimuleringsmidler for at
det skal være mulig for folkebibliotekene
overalt i landet å utvikle sine tjenester
og tilbud slik at de står i samsvar med
folks behov for bibliotektjenester i en
ny tid.
Nå har regjeringen sagt mye bra om
bibliotek, men det er lite konkret her, få
lovnader om de nødvendige midler en
skrapet sektor trenger for å utvikle seg
videre, dette var tonen i våre innspill til
mediene og direkte til politikerne.
Og det var en tone som fant gjenklang
i hele biblioteksektoren. Det var gjennomgangstonen. Kulturminister Trond
Giske nøret opp under forventningene

da han la frem stortingsmeldinga i april.
”På bibliotekene skal kunnskapsnasjonen Norge kjennes”, sa Trond Giske.
Store var derfor forventningene om at en
kulturminister av Trond Giske sitt format,
som har markert seg kraftig i norsk politikk, og som har evnet å skaffe til veie
store summer til kulturformål i sin tid
ved ministerposten, skulle evne å følge
opp ord med bevilgninger, og således
bidra til at folkebiblioteksektoren fikk
den ressursinnsprøytninga som er helt
nødvendig.
Håp om reell biblioteksatsing
Og så kom budsjettlekkasjene. 58
millioner mer til bibliotek- og litteraturbransjen, kunne Dagbladet melde
tirsdag morgen. Og det var fortsatt håp
om en reell biblioteksatsing. Men nei,
når det endelige budsjettet ble lagt frem
forsvant bibliotekmillionene som dugg
for solen. Millionene forsvant til Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt og
til styrking av innkjøpsordningene. Gode
formål, men ikke den opprustningen av
grunnfjellet i norsk biblioteklandskap
som Norge har behov for nå. Og reaksjonene kom selvfølgelig. BF gikk ut
med en pressemelding med overskriften
”Puslete biblioteksatsing”, der vi blant
annet sa: ”Det er puslete å sette av kun
3 millioner kroner til ”Bibliotekutvikling/
Modellbibliotek” i 2010. Vi snakker om

”

utviklingen av kunnskapsnorge og et viktig tilbud til alle innbyggere. I alle landets
430 kommuner er det ett eller flere bibliotek. De utgjør noen av de mest brukte
kulturtilbudene for folk flest. Bibliotekene
omstiller og fornyer seg for harde livet, og
mange kommuner satser målbevisst på
kultur og kompetanse i egen befolkning.
Nå hadde vi håpet staten ville bidra med
sin del.” Også Norsk Bibliotekforenings
leder Anne Hustad uttrykte sin skuffelse, og på biblioteknorge-lista gjorde
biblioteksjef i Arendal, Ola Eiksund, det
klart at ”Nå er tiden moden til å ta bladet
fra munnen, til og ”banne i kulturkjerka”
– Giske leverer ikke det som må være et
forventet minstemål!”
Samstemt forventning,
samstemt skuffelse
Ola Eiksund oppsummerer det godt.
Det var en samstemt forventning, det
ble en samstemt skuffelse, til og med
blandet med en liten smule aggresjon.
Det trøster kanskje noen at prosjektet
”Nasjonalt leseår 2010” fikk 6 millioner.
Men det trøster ærlig talt ikke meg.
For meg blir det egentlig bare ironisk
at ENDA en lesekampanje (som om
vi ikke hadde lesekampanjer fra før!)
skal iverksettes for 6 millioner i 2010,
mens den langsiktige, livsviktige utviklingen av bibliotektilbudet til folk nå og
i fremtiden avspises med 3 millioner

Trond Giske vil for oss bli stående som
en kulturminister som burde kunne ha spilt en
betydelig rolle. Han vil for alltid forbli Kongen
av modale hjelpeverb.

”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

 som

tiltaksmidler for modellbibliotek/
bibliotekutvikling og 1 million avsatt
til kompetanseutviklingsprogram for
sektorens ansatte.
Skulle kommet lenger...
Så var han ikke helt fornøyd selv heller, kulturministeren. ”Vi skulle ha kommet enda lenger med biblioteksatsingen
enn det vi har på nåværende tidspunkt”

sa Trond Giske til Dagbladet den 14.
oktober.
Det er selvsagt alltid et formildende
trekk at folk sier det selv. Ikke desto mindre er konklusjonen klar. I mai-nummeret
av ”Bibliotekaren” slo jeg fast at det må
oppfølging over statsbudsjettet til for
at regjeringen skal kunne tas på alvor
på sine vakre ord om biblioteksatsing i
stortingsmelding 23. ”Ellers”, skrev jeg,

”vil meldingens uforpliktende side bli
førende for politikken på området, og
Trond Giske vil for oss bli stående som
en kulturminister som burde kunne ha
spilt en betydelig rolle. Han vil for alltid
forbli Kongen av modale hjelpeverb”.
Slik er det. Kongen er kronet.

Monica Deildok
Forbundsleder

Trond Giske er kongen av modale hjelpeverb, i følge forbundsleder Monica Deildok. De gode intensjonene fra Giskes stortingsmelding om bibliotek, er
ikke fulgt opp i bibliotekkapitlene i Giskes del av statsbudsjettet for 2010. Nå blir det Anniken Huitfeldt som må ta tak i bibliotekfeltet. Her blir Trond
Giske intervjuet etter presentasjonen av bibliotekmeldinga i april i år. (Foto: 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

Registrering av
arbeidstid
SPØRSMÅL:
Hei! Min arbeidsgiver planlegger
å gå over fra et annet registreringssystem for arbeidstid til MinTid. Kort
sagt går det ut på at i stedet for å
bruke inngangskortet vårt på et stemplingsur når vi kommer og går (disse
er plassert ved inngangene), skal vi
”logge oss inn” på våre respektive
pc-er. Fordelen er at vi selv kan rette
opp feilene fra i går (for eksempel
glemt å stemple at en skal være
borte på møte en hel dag), i stedet
for at en i administrasjonen sitter og
gjør dette for oss, og det er sikkert
flere fordeler.
Det jeg lurer på er om dere har en
oversikt over hvordan/om det kompenseres for den tiden vi faktisk er
på jobb, men må vente på at pc-en
skal slå seg på, før vi faktisk får sagt
fra om at vi har kommet. Vi håper
at det automatisk blir lagt til noen
minutter på arbeidsdagen, hvis ikke
vil jeg tro at en del rett og slett ikke
slår av pc-en sin etter endt arbeids-

dag, for å få logget seg inn raskere
dagen etter. Det dreier seg jo ikke om
mange minutter hver dag, men over
tid... Både tillitsvalgte og ledelsen her
på huset har fått i oppdrag å sjekke
ut hvordan dette gjøres andre steder.
Vet dere hvordan det gjøres?
SVAR:
Det er en del virksomheter som
bruker dette systemet (og andre).
Der hvor en skal innføre et system i
stedet for manuell registrering eller
skal skifte system, kan det være en del
startvansker. Det er viktig å kontrollere
hvilke opplysninger som legges inn
mht arbeidstid, slik at det stemmer
med vaktplanene. For eksempel skal
det beregnes tid til å starte opp og
avslutte lørdags-/søndagsvakter og å
avslutte kveldsvakter, slik at kvelds- og
lørdags-/søndagstillegg blir riktig beregnet. Det er vanlig å legge til 15-30
minutter i hver ende til dette. Det er
også viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte blir enige om oppsett for vakter

etc slik forutsatt i arbeidsmiljølovens
§10-3 før en begynner å legge det inn
i datasystemet, så det blir partene og
ikke datasystemet som bestemmer når
det skal jobbes eller avspaseres.
Når det gjelder dette med hva som
skal regnes som arbeidstid (arbeidsmiljølovens §10-1), så er det fastslått
av Høyesterett i Kårstø-dommen
(Rt.2001 s. 418) at arbeidstiden skal
regnes fra den tiden du er klar til å begynne å jobbe, ikke fra du går inn døra
eller inn på området/gjennom porten.
Så hvis ikke pc-ene er veldig trege så
er det nok ikke mye å hente, men jeg
er enig i at det bør legges til litt for
pålogging. For selv noen få minutter
hver dag blir mye i lengden.
Jeg håper dere finner ut av det og
kommer fram til en god ordning –
lykke til!
Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg
Nestleder i BF

Hundre prosent i Fjaler!
Husker du saken om utlysing av biblioteksjefstillinga i Fjaler, som vi skrev om i forrige
nummer av Bibliotekaren? Bibliotekaren Mette
Rysjedal gikk ut i regionavisa Firda og påpekte
at det ikke fristet folk som henne å returnere til
hjemfylket Sogn og Fjordane, når hun så utlyst
80 % biblioteksjefstilling i Fjaler kommune. Med
høyere utdanning og studielån å betale, var
dette sterkt kritikkverdig, påpekte hun.
Firda fant innlegget til Mette Rysjedal, som
også er vara til forbundsstyret i Bibliotekarforbundet, så interessant at de kjørte saka på
forsida av avisa. Dermed fikk de som ivret for
100 % biblioteksjefstilling i Fjaler en kraftig
støtte.
- Politikarar og administrasjon lot seg utfordra
av lesarinnlegget hennar og klarte å auke opp
budsjettet, forteller en fornøyd Ingeborg Opdøl

Tysnes, kulturleiar i Fjaler kommune.
Ikke nok med det. Med hundre prosent
biblioteksjefstilling i Fjaler, gikk Mette
Rysjedal fra å polemisere mot en dårlig
stillingsprosent, til selv å bli interessert
i jobben. Og kommunen ble svært interessert i Mette Rysjedal, som i dag er
fungerende avdelingsleder ved Utviklingsavdelingen ved Deichmanske bibliotek.
Dermed er det klart: Den nye biblioteksjefen i Fjaler heter fra 1. februar neste år
Mette Rysjedal.
Gratulerer! Både til Mette og Fjaler
kommune.
Dette er også et eksempel til etterfølgelse for bibliotekarer andre steder i
landet. Argumentasjonen er gangbar også
utenfor Sogn og Fjordane...
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[ DET FLERSPRÅKLIGE BIBLIOTEK ]

Flerspråklig nettsatsing
Det flerspråklige bibliotek er et av landets viktigste bibliotek.
Med utgangspunkt i lokaler i kjelleren på Deichman,
er det forståelig at de nå satser mye på nettet.
Tekst: Erling Bergan

- Det er viktig å understreke at Det
flerspråklige biblioteks primære kontaktflate er resten av landet. Det er samarbeid
med fylkesbibliotek og samarbeidsutvalg
for flerspråklige tjenester, alle de som gir
tilbakemelding på tjenestene og påvirker
utviklingen av dem. De er helt avgjørende
for at Det flerspråklige bibliotek fortsatt
skal være en tjeneste som er treffsikker i
forhold til brukerbehovene i alle landets
kommuner.
Slik formulerte Oslos biblioteksjef Liv
Sæteren seg om samarbeidet mellom Det
flerspråklige bibliotek (DFB) og bibliotek
miljøet, da DFBs nye nettsider
ble lansert forrige måned.
Og dermed ga

hun også begrunnelsen for hvorfor nettsidene vil være en avgjørende faktor i DFBs
suksess i årene framover.
Bedre strukturert
Nå er det ikke nødvendigvis så mange
genuint nye tjenester DFB kan skilte med
i sin nye innpakning. Men tjenestene er
vesentlig bedre strukturert enn tidligere.
- Alt innholdet fra de gamle sidene er
med oss. Det er bare stykket opp på en
litt mer forståelig og oversiktlig måte, sier
DFB-bibliotekar Oddbjørn Hansen.
- Det dreier seg om tilgjengelighet, om å
gjøre bøker, film, musikk, aviser, tidsskrift
og språkkurs samlet tilgjengelig inne det
enkelte språk, presiserer DFB-leder Kirsten Leth Nielsen.
- Vi har jobba mye med strukturen, med
inngangen inn til språkene, legger DFBbibliotekar Anelinde Løver til.
To sidestilte brukergrupper
De nye nettsidene til DFB er beregnet
både på flerspråklige
brukere og bibliotekarene som
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betjener disse. Det er to sidestilte brukergrupper. Anelinde regner med at bibliotekarene vil orientere seg mer gjennom
menyene, mens individuelle lånere i større
grad vil gå rett på sitt språk. Han håper de
nye nettsidene kommuniserer godt med
begge brukergruppene.
- I stedet for at brukerne må begynne
alle søk fra grunnen, har vi laget ferdig
definerte søk. En kinesisk bruker kan
klikke et sted, og få opp alle bøker som
DFB har på kinesisk. Da har de i hvert fall
et sted å starte. Og så kommer de kanskje
på navnet på en forfatter de er interessert
i, og kan begynne å søke mer selv. Men vi
ville hjelpe brukerne i gang, gi dem et greit
sted å begynne. Hvis en irakisk bruker vil
se hva vi har av arabisk skjønnlitteratur
skrevet av irakiske forfattere, er hele lista
bare et klikk unna. Dette vil nok komme
godt med for bibliotekarer i veiledningssammenheng, tror Oddbjørn.
Norsk inngang til 38 språk
Det flerspråklige biblioteks nettsider er
foreløpig bare på norsk, selv om de geleider
brukeren til materiale på 38 andre språk.

Anelinde Løver, KIrsten Leth Nielsen og Oddbjørn Hansen preseneterer Det flerspråklige biblioteks nye nettsider. (Foto: Erling Bergan)

samlingen” som hvert språkområde har. –
Der finner du blant annet en del statistikk
for dette språkområdet, flere år bakover.
Det gjelder antall utlån og antall bøker for
henholdsvis voksne og barn. I tillegg til
annen informasjon om samlingen.

- Vi har planer om å oversette nettsidene
til flere språk, i hvert fall de sidene som er
retta direkte mot brukerne. Men så peker jo
noen av tjenestene våre ut av vårt system,
til Deichmanske biblioteks katalog eller til
feeds fra Utrop. Da er vi uansett prisgitt
hvilke språk som finnes i disse systemene,
sier Kirsten Leth Nielsen.
Fra DFB er de også spent på hvordan det
vil slå ut at enkelttitler på de 38 språkene
blir mer synlig for brukerne nå. I stedet for
å få uspesifiserte bestillinger fra et bibliotek på et antall bøker innen for eksempel
tsjetsjensk, kan de nå vente seg at brukerne
i større grad ber bibliotekene bestille spesifikke titler fra DFB.

Hva lånes egentlig ut
fra bibliotekene?
Hun forteller at de jobber med å framskaffe mer statistikk. Og at de gjerne vil
hente ut tall fra bibliotekene, som mottar
DFBs bøker for å formidle dem videre til sine
lånere. – VI ønsker å vite hva som egentlig
lånes ut, og hva som bare blir stående på
hylla inntil det returneres til oss. Men da må

Bedre kommunikasjon
Men det tar de som en utfordring. Kirsten
Leth Nielsen presiserer at de nye nettsidene
ikke er et rasjonaliseringstiltak, men at det
dreier seg om forbedret kommunikasjon
med DFBs brukere. Og hun viser blant annet
at den ansvarlige for hvert språkområde står
oppført med navn og telefonnummer øverst
til høyre på språkområdets side.
Anelinde viser meg menyvalget ”Om

Ny design går nå igjen i alt DFBs materiell.

vi kommunisere med alle systemene som er
i bruk rundt i bibliotekene.
Tank Design og Joomla
DFBs nye nettsider er designet av Tank
Design, og publiseringsverktøyet de har tatt
i bruk er Joomla. – Det er vi veldig fornøyd
med. Riktignok er det ikke tatt rett ut av
boksen og installert smertefritt. Etter at designerne laget utseendet, skisserte et annet
firma hvordan dette kunne implementeres i
Joomla. Deretter var det vår jobb å ta dette
fram til lansering, sier Anelinde.
Og DFB har grunn til slå seg litt på
brystet. Det grafiske utrykket er variert
og spennende, akkurat slik spennvidden i
tilbudene deres er. Samtidig er tilbudene
på nettsidene så godt strukturert som en
krevende brukergruppe fortjener. Dessuten:
Takk og pris for at DFBs nettsider er utenfor
Oslo kommunes domene!
Tilbake til Liv Sæterens åpningstale da
de nye nettsidene ble lansert: - Dette nye
brukergrensesnittet må nå brukes aktivt i
kommunikasjon med bibliotek og institusjoner. Dette er en plattform for å komme
videre, sa hun.
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[ NYTT RØD-GRØNT STATSBUDSJETT ]

Bibliotekarforbundet om statsbudsjettet

Puslete biblioteksatsing
- Det er mange bibliotekrelaterte formål som får tilført midler i årets
statsbudsjett. Det er positivt. Men til den nødvendige utviklingen av folkebibliotekene – selve grunnfjellet for lesing, litteratur og kunnskap for folk
flest – er det skuffende lite. Giske har sviktet sin egen stortingsmelding,
sier Bibliotekarforbundets leder Monica Deildok.
- Det er puslete å sette av kun 3
millioner kroner til ”Bibliotekutvikling/
Modellbibliotek” i 2010. Vi snakker
om utviklingen av kunnskapsnorge
og et viktig tilbud til alle innbyggere.
I alle landets 430 kommuner er det
ett eller flere bibliotek. De utgjør noen
av de mest brukte kulturtilbudene for
folk flest. Bibliotekene omstiller og
fornyer seg for harde livet, og mange
kommuner satser målbevisst på kultur
og kompetanse i egen befolkning. Nå
hadde vi håpet staten ville bidra med
sin del, sier BF-lederen.
Kulturnasjonen Norge...
Tidligere i år leverte kulturministeren sin stortingsmelding
om bibliotek: ”Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid”. Det lød
ambisiøst da Giske den gang
proklamerte: ”På biblioteket
skal kulturnasjonen Norge kjennes!”.
Og Stortinget fulgte opp. De
registrerte ”med tilfredshet at
meldingen i sterk grad vektlegger bibliotekenes rolle som møteplasser og arenaer for læring
og kultur”. Videre merket de seg
”at departementet vil videreutvikle bibliotekene som offentlige
møtesteder”. Og de merket seg
med tilfredshet ”at det for å synliggjøre bibliotek med god funksjonalitet, møteplassfunksjon
og gode samarbeidsløsninger,
vil departementet opprette en
ordning med modellbibliotek,
som skal konkretiseres.”
Henger ikke på greip
- Den manglende satsingen
i statsbudsjettet henger ikke
på greip med disse vedtatte
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målsettingene. Her er det skapt forventninger om at staten er sitt ansvar
bevisst, og bidrar med stimuleringsmidler for en styrking og videreutvikling av
folkebibliotekene. Mange kommuner ser
bibliotekets betydning som faktor i en
helhetlig kommunal utvikling, og viser
vilje til å satse. Men staten har også en
klar rolle å spille, og her bør kommuneNorge reagere på Giskes småpenger
til bibliotekutvikling, sier en oppbrakt
forbundsleder.
- Med kunnskapssamfunnet har

innbyggerne fått store utfordringer
med å navigere på en presis og sikker måte i informasjonsflommen. For
å håndtere de store endringene innen
media, teknologi og behovene i ulike
brukergrupper, trenger bibliotekarene
å utvikle kompetansen sin. Også på
dette punktet er Giske puslete, i følge
bibliotekarenes leder.
– Det lovede programmet for kompetanseutvikling er avspist med 1 million
kroner. Det blir noen hundrelapper pr
ansatt i folkebiblioteksektoren! Her
setter vi vår lit til at Stortinget
ser behovet for en helt annen
satsing, sier Monica Deildok.

- Mange kommuner ser bibliotekets betydning som faktor i en helhetlig
kommunal utvikling, og viser vilje til å satse. Men staten har også en klar
rolle å spille, og her bør kommune-Norge reagere på Giskes småpenger
til bibliotekutvikling, sier en oppbrakt BF-leder. Men hun merker seg
også at kulturbudsjettet sier at 2010 er starten ”på et leseløft i perioden
2010-2014”. – Offentlig satsing på lesing må bety bibliotek. Noe annet
vil være skandaløst, sier Deildok. (Foto: Erling Bergan)

Tolkes som en
opptrappingsplan
Hun merker seg at Leseåret
2010 får 6 millioner. Det sies
om dette i statsbudsjettet at
”2010 vil bli et nasjonalt leseår som start på et leseløft i
perioden 2010-2014”. Dette
tolker forbundslederen som
en opptrappingsplan der bibliotekene må være sentrale
aktører. – Offentlig satsing på
lesing må bety bibliotek. Noe
annet vil være skandaløst, sier
Deildok.
Satsingen på fengselsbibliotek er et område der Giske og
Storberget får ganske entydig
ros av Bibliotekarforbundets
leder. Når det nye store fengselet i Halden står ferdig neste år,
vil også det kunne tilby de innsatte et godt bibliotektilbud.
- Nå håper vi Stor tinget
foretar påplussinger på de
budsjettkapitlene som styrker
bibliotekutvikling også utenfor
murene, sier BF-leder Monica
Deildok.

[ NY RØD-GRØNN REGJERING ]

Nye statsråder – nye muligheter
Kommentar: Erling Bergan
Redaktør

Så er fire år med Giske over. Mannen vil
stå i historiebøkene som den beste kulturministeren på svært lenge. Ett etter ett
kom kulturområdene inn med stortingsmeldinger og økonomiske påslag. Og da Trond
Giske presenterte sin del av statsbudsjettet for 2010, skal det ha vært applaus blant
kulturfolk som var tilstede, i følge media.
Samtidig - det må også sies – kom det en
serie med klagende pressemeldinger fra
hele rekken av kulturorganisasjoner, som
mente de hadde fått for lite.
I fireårsperioden vi har bak oss har
altså kulturområdene fått sine meldinger
og penger, i tur og orden. Helt på tampen
av sin tid som kulturminister, kommer så
Giske med stortingsmeldinga om bibliotek.
Og den kom så seint på våren at den knapt
rakk å gjøre seg gjeldende i
kulturdepartementets statsbudsjett for 2010. Som så
ofte før: Bibliotekpenger er
småpenger, og de fleste bibliotekpengene viser seg å være
forlagspenger, forfatterpenger,
nasjonalbibliotekpenger, osv.

tid til å jobbe med det. Jeg er mest fornøyd
med satsingen på kulturskolene, og momskompensasjon til frivillig sektor.”
Og dermed er marsjordren gitt til Giskes
etterfølger som kulturminister, Anniken
Huitfeldt. Hun må holdes ansvarlig for hva
en kulturminister fra samme parti har sagt,
selv om han nå har skiftet departement.
Hun har dessuten mulighet til å vise mer
handlekraft på bibliotekområdet enn Giske
maktet å vise.

til en sektor der bibliotekene på sett og
vis er i samme situasjon som folkebibliotekene: Statlige grep, ja vel, men det er
lokalt at midlene blir fordelt.

modellbibliotek, eller annet. Vi må vise at
vi ser muligheter for virkningsfulle statlige
grep - og stimuleringsmidler - overfor en
sektor som i hovedsak får sine rammebetingelser bestemt i kommunene.
Og dermed er interessen for Liv Signe
Navarsete åpenbar. Hvor mye den nye
kommunalministeren får til kommunesektoren i kommende statsbudsjett, blir svært
viktig for Bibliotekarforbundet, der en god
del av medlemmene har kommuner og
fylkeskommuner som arbeidsgivere.
Den ene halvparten av Kunnskapsdepartementet, forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, er ”business
as usual”. Hun må fortsette å skaffe midler

Debatter som må tas
Men ser Kristin Halvorsen den strategiske betydningen av informasjonskompetanse som en del av læringsmålene?
Vil hun ha litt for lett for å ville tekkes
Utdanningsforbundet, hvor mange av SVs
velgere er medlemmer? Vil hun tørre å
delta i en debatt med Bibliotekarforundet
om bibliotekarkompetanse i grunnskolen
(eh – hvis vi tør det selv…)?
Med Sigbjørn Johnsen som finansminister og mange tegn som tyder på
mindre ekspansive statsbudsjett i årene
som kommer, vil mange sektorer ha en
kjempejobb med å hevde seg. VI får det
heller ikke lett.

Evaluering av utdanninga
Vi må også følge med på en eventuell
gjennomgang av bibliotekarutdanninga,
slik behandlinga av bibliotekmeldinga
åpna opp for. ”Kultur- og kyrkjedepartementet og Kunnskapsdepartementet
vil også vurdere nærare behovet for å
evaluere grunnutdanninga i bibliotekfag
Hun må merke våre forventninger
på ny”, heter det i Stortingets innstilling
Så nå gjelder det å henvende seg til
om St.meld.nr 23 (2008-2009). Her må
den nye kulturministeren, både direkte og
vi følge med. For hvem av oss er sikre på
gjennom media. Hun skal merke at vi har
at Tora Aasland og Kristin Halvorsen har
forventninger. Hun skal vises at veivalgene
et oppdatert og framtidsrettet kart for
hun tar, kan gjøre en viktig forskjell. Hun
bibliotekutvikling?
må oppleve dialogen med bibliotekarene
Det er kanskje Kristin Halvorsen som
og bransjens folk som interessant, enten
ny kunnskapsminister jeg er mest usikker
det gjelder lovrevisjon, kompetanseplan,
på. Hun er jo en ringrev, med
fire år i finansministerstolen
bak seg. Du kommer ikke til
den nye kunnskapsministeren
og ber om kvikke penger med
omtrentlig argumentasjon. Til
gjengjeld framstår hun som
en lydhør politiker. En god
videreføring av skolebibliotekprogrammet vil nok kunne
argumenteres greit inn hos
Kristin Halvorsen. Og hun bør
kunne være interessert i en
god dialog om utviklingen av
læremidler i videregående
Fra nøkkeloverrekkelsen i Kulturdepartementet 20. oktober. Påtroppende kultur- skoler og hvordan skolebibliominister Anniken Huitfeldt får nøkkelen fra avtroppende Trond Giske. I bakgrunnen tekene best forholder seg til
ser vi rock og sport som pryder statsrådens vegg. (Foto: Wenche Nybo)
dette feltet.

Nå må vi se mulighetene
Det er lett å bli oppgitt i en
slik situasjon. Men nå gjelder
det å se mulighetene. For vi
må ikke glemme at stortingsmeldinga jo ikke var så verst,
bortsett fra at den utsatte alle
pengespørsmål til de årlige
statsbudsjettene, var den
faktisk ganske god. Og Giske
har sagt at nå – snart – er det
bibliotekenes tur, det er like før, liksom...
Dagbladets oppslag (14. oktober) om
kulturbudsjettet bør alle bibliotekarer
klippe ut, spare på og bruke om og om
igjen. I ingressen skriver avisa: ”Bortsett
fra biblioteksatsingen synes kulturminister
Trond Giske at kulturbudsjettet er fenomenalt.” og artikkelen begynner med følgende
spørsmål og svar:
”- Hva er du mest og minst fornøyd med
i årets statsbudsjett?
- Vi skulle kommet enda lenger med
biblioteksatsingen enn det vi har på nåværende tidspunkt, men bibliotekmeldingen
kom jo først i vår så vi har ikke hatt mye
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Oppsagt på grunn av
sønn med nedsatt
funksjonsevne?
SPØRSMÅL:
Jeg har fått varsel om oppsigelse
på grunn av nedbemanninger, men
frykter at den virkelige begrunnelsen er at jeg har hatt tilrettelagt
arbeidstid i 12 år fordi jeg har en
sønn med nedsatt funksjonsevne.
Jeg har lengst ansiennitet av de
som må gå.
SVAR:
En arbeidstaker kan bare sies
opp dersom oppsigelsen er saklig
begrunnet i arbeidsgiverens eller
arbeidstakerens forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.
Nedbemanning hos arbeidsgiveren vil være en saklig begrunnelse
for oppsigelse.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) § 4 femte ledd
forbyr diskriminering av personer
på grunn av deres tilknytning til
en person med nedsat t funksjonsevne. Dersom den egentlige
grunnen til at du sies opp er at du
har fått tilrettelagt arbeidstiden på
grunn av ditt barns funksjonsned-

settelse, så vil det
være diskriminering
og derfor ulovlig.
Ved nedbemanninger skal en arbeidsgiver vanligvis følge
ansiennitetsprinsippet. Det skal være
saklige grunner for
å fravike dette prinsippet. Hvis du
har lengst ansiennitet av alle som
blir oppsagt, er det god grunn
til å stille spørsmål ved om ditt
tilretteleggingsbehov har påvirket
ledelsens beslutning om at du skal
sies opp.
Ombudet vil råde deg til å ta opp
saken gjennom fagforeningen din
som en sak om usaklig oppsigelse.
Du kan da kreve å få bli stående i
stillingen inntil spørsmålet om oppsigelsen var lovlig, er avgjort.
Du kan også klage saken inn til
Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, og LDO kan bistå
deg med råd. Ombudet kan vurdere om oppsigelsen innebærer
diskriminering og brudd på diskri-

minerings- og tilgjengelighetsloven. Diskriminering kan være et
argument som tilsier at oppsigelsen
er usaklig. Dersom det foreligger
grunn til å tro at diskriminering har
funnet sted, er det din arbeidsgiver
som må sannsynliggjøre at de ikke
har lagt vekt på din sønns funksjonsnedsettelse ved nedbemanningen. Dersom ombudet kommer
til at arbeidsgiveren din ulovlig har
lagt vekt på at du har tilrettelagt
arbeidstid, vil det være et sterkt
argument for at oppsigelsen er
usaklig, og derved ugyldig.
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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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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[ UTDANNING ]

Nytt fra BIBIN

Bibliotekarutdanninga
ved Høgskolen i Oslo

Dannelsesreise til Schæffergården
Tekst & foto:
Knut Oterholm
Høgskolelektor,
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag
Bibliotek- og informasjonsstudiene

I flere år har litteraturlærerne ved
bibliotekutdanningen (JBI) tatt med 3.
årsstudenter som har fordypning i litteratur til dansk-norske Schæffergården
utenfor København. I år ble det en ordentlig dannelsesreise i dansk litteratur- og
kultur. Vi fikk høre om H.C Andersens
ikke-romantiske sider og innblikk i Helle
Helles minimalistiske novellekunst. Vi

ble tatt med på Københavnvandring og
besøkte Rungstedlund og Karen Blixens
verden. Vi fikk blikket inn i 1700-tallets
offentlighet og barnelitteratur, og fikk satt
vår tid i perspektiv. Vi avsluttet turen med
omvisning på Tårnby bibliotek. Der erfarte
vi at det arbeides godt med formidling i

Shæffergården Café- og resepsjonsbygg.

Fra Rungstedslund Karen Blixen Museet.

et dansk folkebibliotek.
Turen til Danmark var på mange måter
gull verdt. Studenter og lærere fikk faglig påfyll og inspirasjon til studier og
forskning. Skogene rundt Scæffergården
var kledd i høstfarger og kronhjorten
rautet. Hva mer kan man ønske seg i
oktober!

Prinsessen og presidenten
Tekst:

David Beadle
Biblioteksjef
Haram kommune

Valéry Giscard d’Estaing, Frankrike
sin president frå 1974 til 1981, har
skrive meir og gjort meir enn ekspresidentar flest. I staden for memoarar
har VGE skrive mykje om europeisk og
fransk politikk og historie med meir, i
blant med oppsiktsvekkande påstandar.
Han omtalast elles som ”forfattaren” til
EU si grunnlov, som i desse dagar er
i ferd med å bli ratifisert av EU-landa
under namnet Lisboa-traktaten.
No i ein alder på 83 år har han overraska igjen, ved å skrive ein kjærleiksroman - Prinsessen og presidenten.
Det politiske vekemagasinet Le Point
meiner den romantiske presidenten
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er slåande lik VGE sjølv. Overraskingsmomentet er likevel at prinsesse
Patricia i romanen er tydeleg inspirert
av den avdøde Lady Diana, Prinsesse
av Wales.
VGE forklarer, når han blir konfrontert med likskapane, at det var hennar
forslag i 1994.
Seinare godkjente ho nokre av
idéane han foreslo, som då skulle bli
ein roman som skildrar korleis det er å
vere medlem av den europeiske eliten
og forelska. Han fortel vidare at han
har prøvd å gjenskape hovudpersonen
i romanen slik Lady Diana var, for å
hylle henne.
Med kvar si oppfatning om korleis
verda helst skulle utvikle seg, men
samstundes med mykje felles som har

brakt dei saman, har franskmenn og
britar konkurrert med kvarandre opp
gjennom åra. Det er lite den eine har
gjort, utan å sjå over skulderen på kva
den andre held på med først. Og når
den eine har kjørt seg fast i ein eller
annan skandale, har den andre fått litt
meir spelerom.
Men denne romanen er neppe ein
skandale. Den virkelege presidenten
forklarer i det lange intervjuet at han og
prinsessa ganske enkelt satt spesielt
pris på kvarandres selskap i London
og Paris. Temaet i boka ligg heller ikkje
langt frå VGE sitt kjerneområde, ettersom det fransk-britiske paret undrar
seg stadig over kvarandre, inntil dei
pensjonerer seg som gode europearar
i Toscana.

BF ga til tv-aksjonen
De fleste har vel fått med seg at årets tv-aksjon gikk til Care.
Og de fleste har vel stilt seg postive til prosjektene som støttes og selv gitt en del. Til denne innsamlingne samlet også
YS-forbundene seg om å gi så det monner, og BF bidro med
10.000 kroner.

Kartlegging om lærebokutlånet
Innføring av gratis lærebøker i videregående skole har
involvert skolebibliotekarene mange steder. Bf har fått
mange henvendelser om endret stillingsinnhold og stort
arbeidspress.
For å få et bedre grunnlag for dialog med skoleeiere, og
argumentasjon til bruk i forhandlinger om kompensasjon,
har BF satt i gang et kartleggingsarbeid. Liv Evju har fått i
oppdrag å gjennomføre kartleggingen. Hun har vært mangeårig bibliotekar i videregående skole, og hun satt i BFs
forbundsstyre i forrige landsmøteperiode.
BF satser på å få gjennomført denne kartleggingen så
raskt som mulig og vil ha den fullført senest innen utgangen
av november.

Nå ringer vi inn
til brukermøte for
skolebibliotek!
Velkommen til Gardermoen
21. og 22. januar 2010.

Vi ønsker alle skolebibliotek hjertelig velkommen til
årets brukermøte! Vi får to spennende og lærerike
dager sammen, tettpakket med minikurs, brukererfaringer, dialogmøter og Tips & Triks!
Over 300 skoler bruker allerede Mikromarc 3. Derfor
har vi satt sammen et program som dekker begge
versjonene, flere nivåer, ulike behov og interesser i
en gruppe bestående av både grunnskoler og
videregående skoler,
Årets brukermøte skal gi deg en praktisk og tett
tilnærming til programvaren, og gi deg svar på
mange av dine daglige spørsmål.

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

Denne årlige undersøkelsen av seniorpolitikken og seniorenes vilkår her i landet har nå pågått siden 2003.
2009-utgaven viser små endringer siden året før på en
rekke områder.
Et stort flertall av de spurte i gruppen arbeidstakere er
helt eller delvis enig i at 70-åringer kan yte like mye i jobb
som folk som er 10-15 år yngre. Men hva med arbeidstakere over 50 år, har de minst like gode arbeidsprestasjoner
som de under 50 år? - Her har det vært en svak negativ
utvikling. Flere er delvis enige nå, mot helt enige tidligere,
sier forsker Per Erik Solem i NOVA til seniorpolitikk.no.
I undersøkelsen er en av påstandene ”Arbeidstakere
over 50 år er minst like interessert i å lære noe nytt som
de under 50 år”. - Her er det også små endringer, men
det kan være en liten bevegelse fra enig til delvis enig i
denne påstanden. Ikke minst de med lav utdanning mener
at arbeidstakere over 50 år er like interessert i å lære noe
nytt som de yngre. Samtidig er det de med høy utdanning
som sier de har best muligheter for å lære på jobben. Det
gir grunn til å arbeide med å gjøre læringsmulighetene
bedre, spesielt for dem med lav utdanning. Og de synes
minst like interessert i å lære som dem med høy utdanning,
sier Per Erik Solem. Opplæring og videreutvikling er viktig
i hele karrieren og i de fleste jobber, mener han.
Svarene på påstanden ”Arbeidstakere over 50 år har
bedre evne til å løse vanskelige arbeidsoppgaver enn de
under 50 år”, ligger stabilt. 45 prosent av de spurte er
helt eller delvis enige. - Mange mener at eldre er bedre
enn unge til å løse vanskelige oppgaver, fordi de har erfaring med vanskelige situasjoner og med konfliktløsing,
sier han.

tam tam

Seniorpolitisk barometer 2009

Vi skal være på Clarion Hotel Oslo Airport
Gardermoen, i hyggelige omgivelser med trivelig
og nyttig nettverksbygging og erfaringsutveksling.
God mat og drikke får vi også!
Les mer om programmet på www.bibits.no – under
Arrangementer. Her kan du også melde deg på.

Vi gleder oss til å starte det nye,
spennende Mikromarc-åretBibliotekaren
sammen11/2009
med deg!
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[ ARKIVUTDANNING OG BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Likheter og ulikheter mellom bibliotekarutdanning og arkivutdanning

Hva bør det fokuseres på?
Tekst:

Ingeborg Motzfeldt
Rådgiver,
Riksarkivet, Seksjon for
elektronisk arkivdanning

I forrige nummer av Bibliotekaren
redegjør studieleder Liv Gjestrum for
den nye bachelorutdanningen i arkiv
og dokumentbehandling som HiO/JBI
planlegger fra neste år. Dette, og en
evt. videre utvidelse av arkivstudiene
med mastergrad og mulighet for å ta
doktorgrad, virker som en relevant og
viktig utvidelse av JBIs faglige profil.
Liv Gjestrum forteller at de har vurdert
en felles ABM-utdanning, slik de har ved
mange andre utdanningsinstitusjoner,
bl.a. på Universitetet i Tromsø. ”Det
er imidlertid mye som er forskjellig, og
arkivmiljøet har vært en sterk pådriver
for en separat utdanning.” Hun mener
at dette har vært et fornuftig og vellykket grep, men fortsetter: ”I flere emner
bruker vi imidlertid lærere på tvers av
studiene, og på sikt kan det nok bli en
del felleskurs der det organisatorisk
ligger til rette for det.”
Kvalifisert til arkivarbeid?
I sommer kom jeg tilfeldigvis over et
innlegg (datert 14. mai) på bloggen til
Gudmund Valderhaug, som er første
amanuensis i arkiv og dokumentbe-
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handling ved JBI.1 Med utgangspunkt
i et innlegg fra Ragnar Audunson i
Aftenposten 4. mai 2 argumenterer
han for at ”bibliotekutdanninga ikkje
kvalifiserer til arkivarbeid”. Selv om
Valderhaug selvsagt vil promotere det
studiet han selv å er med på å bygge
opp, synes jeg dette er drøy kost. Jeg
lurer på hvor mye han egentlig vet om
bibliotekarstudiet?
For å sitere litt mer fra Gjestrum:
”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.”
Mange bibliotekarer i arkivsektoren
Selv beveget jeg meg litt tilfeldig fra
bibliotek til arkiv for 12 år siden, da jeg
fikk jobb som ”dokumentkontroller” i
Aker Engineering. 3 år senere begynte
jeg som konsulent i bemanningsselskapet Xtra-personell. Jeg arbeidet der i
8-9 år, og har stort sett hatt oppdrag
innen arkiv og dokumentbehandling.
Dermed kan jeg bekrefte at det er
mange bibliotekarer i arkivsektoren.
Man finner selvsagt også folk med
andre bakgrunner, som historie eller IT.

Men det har også vært ganske vanlig
å ansette arkivmedarbeidere uten spesiell utdanning og så gi dem praktisk
opplæring på stedet, før de evt. fikk
muligheten til å ta Arkivakademiet. (Et
samarbeid mellom Norsk Arkivråd og
Arkivverket som tilbyr deltidsstudier i
arkivfag og i elektronisk arkiv. Begge
enhetene strekker seg over to semestre
med oppstart hver høst.)
Konkurranse
Dermed ikke sagt at det er mange
emner i arkivstudiene på JBI som ikke
inngår i bibliotekarutdanningen, og som
det er viktig og nyttig å kunne noe om.
Selvsagt må vi være forberedt på at en
arbeidsgiver som skal ansette arkivpersonale, og som i fremtiden får valget
mellom søkere med bachelor i bibliotekfag og søkere med bachelor i arkivfag,
antagelig vil velge det siste. Ja, bibliotekarene kan også se seg utkonkurrert av
søkere med mindre enn en bachelor, for
eksempel dagens årsstudium, evt. med
påbyggingsenhet. Dette er etter min
mening en helt rimelig utvikling.
Imidlertid er vi ikke helt der ennå.
Arkivutdanningen ved JBI er relativt ny,
bachelorutdanningen starter først til
neste år, og det er mange arkiver der
ute. Offentlige organer er pålagt å ha
arkiv og offentlig journal, og det krever

(Illustrasjonsfoto: Fylkesarkivet i Vestfold)

kompetent personale. Bibliotekarer med
utdanning innen kunnskapsorganisering
og IKT burde ha alle forutsetninger for
å gjøre en god jobb.
Landets beste arkivutdanning?
Tilbake til Ragnar Audunsons innlegg
i Aftenposten. Hva var det egentlig han
sa? ”Jeg har ett forslag: En person med
grunnutdanning med bibliotekfaglig utdannelse har ikke kompetanse som bare
er knyttet til bibliotek. Vedkommende har
landets beste arkivutdannelse samtidig
som organisering og publisering av
innhold på nettet er en del av kjernekompetansen. Alle kommuner har arkiv
og alle kommuner har nettjenester.
Kommunalt bibliotek pluss kommunalt
arkiv pluss kommunalt nettsted er lik
hele bibliotekfaglige stillinger også i de
minste kommunene. Denne åpenbare
muligheten bør bibliotekorganisasjonene
gripe fatt i.”
Det var noe overilet å kalle bibliotekarutdanningen for ”landets beste
arkivutdanning”, spesielt når man er
professor ved JBI som altså tilbyr et
eget arkivstudium! Jeg regner med at
det er dette utsagnet Valderhaug kommenterer når han skriver: ”Eg vonar at
bibliotekorganisasjonene har vit til å la
dette forslaget ligge, fordi Audunson tar
grunnleggjande feil.”

Kjernen i problemstillingen
I avsnittet før det famøse utsagnet
sier Audunson at ”det [er] faktisk slik at
mange kommuner er for små til å kunne
tilby en hel stilling i biblioteket”. Dette er
selvfølgelig kjernen i problemstillingen.
Hvordan kan man få små kommuner til å
opprette hele stillinger? Dette er et viktig spørsmål for Bibliotekarforbundet, jfr.
også Mette Rysjedals artikkel ”Eit fylke
for heile menneske?” i forrige nummer
av Bibliotekaren.
Bruken av deltidsstillinger i bibliotekene fører til at kommunene ikke
får kvalifiserte søkere. Bibliotekloven
krever fagutdannet biblioteksjef, men
mange ansettes på dispensasjon fra
dette kravet. Det er ikke tilsvarende
lovkrav til utdanning av arkivledere/arkivarer eller webredaktører, og dermed
kan det absolutt være en idé å fortelle
kommunene at bibliotekarer også kan
brukes til andre oppgaver enn å drive
folkebiblioteket. Audunson nevner da to
nærliggende arbeidsområder som finnes
i alle kommuner.
Et eget fagfelt
I motsetning til i (folke-)biblioteksektoren, stilles det ikke formelle utdanningskrav til arkivpersonale. Men arkivloven
og -forskriften stiller krav til arkivarbeidet
i offentlige organer, inkludert kommuner

og kommunale institusjoner og enheter.
Forskriften gir en detaljert beskrivelse av
hvordan arkivdanning og arkivarbeid bør
eller skal skje. Dette er altså et eget fagfelt som en bibliotekar må sette seg inn i.
Erfaringene mine er at det har de fleste
gjort i praksis. Om alle andre også har
tatt det inn over seg kan diskuteres.
I slutten av juni besluttet for eksempel
regjeringen å opprette Norsk helsearkiv
(for eldre pasientjournaler), og å lokalisere det til Tynset. I forbindelse med
denne lokaliseringen uttalte statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og
omsorgsdepartementet: ”Kommunen har
arbeidet godt. Tynset har høyt utdanningsnivå og flere data- og regnskapsselskaper.”
Spørsmålet er vel til syvende og sist
om man velger å fokusere på likheten
mellom fagene, eller vil insistere på at
forskjellene er det viktigste.
Noter:
1. http://depotdrengen.wordpress.
com/2009/05/14/arkivutdanning-og-bibliotekutdanning/
2. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3058828.ece
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Også bibliotekarer bør kjenne til ”The Roots of Fame”

En mulig vei til godt omdømme?
Hva kjennetegner organisasjoner som har et godt omdømme? Stine Fjeldsøe presenterer i denne artikkelen teoriene til to nestorer innen omdømmeforskning, Charles J.
Fombrun og Cees B.M. van Riel. De har identifisert områder der vellykkede organisationer med godt omdømme scorer bedre enn andre. Dette har blant annet resultert
i fem trekk som de kaller ”The Roots of Fame”. Stine Fjeldsøe ser om hennes egen
arbeidsplass, Tromsø bibliotek og byarkiv, oppfyller de fem kjennetegnene.
Artikkelen er basert på oppgave skrevet som del av det erfaringsbaserte masterprogrammet i ledelse ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.
Stine Fjeldsøe
Bibliotekfaglig leder
Tromsø bibliotek og byarkiv

Indledning
6. marts 2009 blev Bibliotek og byarkiv (BB) i Tromsø kommune kåret til
landet bedste folkebibliotek. Dagbladet.
no og tidsskriftet Prosa stod bag kåringen som foregik i en 5 ugers periode.
Blandt 807 folkebibliotek stemte Norges
indbyggere på, at Tromsø har det bedste
folkebibliotek i landet. Med denne kåring
må vi kunne antage at Bibliotek og byarkiv (BB) har et godt omdømme.
Charles J. Fombrun og Cees B.M. van
Riel beskrives som nestorer indenfor
forskning på omdømme. Fombrun og
van Riels forskning har identificeret
områder der vellykkede organisationer
med godt omdømme, scorer bedre end
andre. Dette har blandt andet resulteret
i 5 træk som Fombrun og van Riel kalder
”The Roots of Fame” (Fombrun og van

Synlighed (Visible)
Det viser sig at organisationer med
godt omdømme, er mere i media end
de organisationer som har dårligt omdømme. De exponerer sig selv for media,
og har et bevist forhold til hvordan de vil,
og ønsker at fremstå for sine brugere/
kunder/interessenter. Fombrun og van
Riel viser til at organisationer med godt

omdømme, bruger langt flere penge på
synlighed og markedsføring end organsationer med dårligt omdømme. For det
meste er exponering i media positivt og
helt afgørende. Dersom en organisation
får negativ omtale i media, kan det få
fatale konsekvenser.
Fombrun og van Riel opererer med
seks faktorer på synlighed som er delt
ind i to kategorier: Public- og Market
prominence. Public prominence kommer
jeg tilbage til.
Er BB synlig?
En af de største årsager til at BB vandt
kåringen af landet bedste folkebibliotek
skyldes nok bibliotekets synlighed i
bybilledet. Arkitekturen er spektakulær
og med en beliggenhed midt i Tromsø
centrum, er det en magnet som tiltrækker
publikums opmærksomhed.
I forrige avsnitt kom jeg ind på Fombrun og van Riels seks faktorer på
synlighed. Under kategorien Public Pro-

yy Stine Fjeldsøe er bibliotekfaglig leder ved Tromsø bibliotek
og byarkiv.
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.

Foto: Erling Bergan
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Riel 2004).
Jeg vil gøre rede for disse fem træk,
som ifølge Fombrun og van Riel er kendetegn ved organisationer, som har et
godt omdømme. Som ansat ved Bibliotek og byarkiv i Tromsø kommune, vil
jeg videre drøfte om min organisation
opfylder disse kendetegn. Jeg vil dels
drøfte Bibliotek og byarkiv som en del
af Tromsø kommune og dels som egen
organisation. Det er nødvendigt at se
Bibliotek og byarkiv som en del af en
større organisation, samtidig som det er
en unik organisation.
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Tekst:

resulteret i 5 træk som Fombrun og van Riel kalder ”The Roots of Fame” (Fombrun o
van Riel 2004).
minence finder vi Street exposure. Med
Street exposure menes at organisationen
er godt eksponeret i det offentlige rom.
Mange af byens indbyggere er i daglig
og direkte kontakt med organisationen.
Herunder passer BB meget godt med
min beskrivelse ovenfor.
I tillæg er BB godt synlig i lokalmedia.
Pga. det pulserende aktivitetstilbud finder media ofte vejen til BB. Ikke mindst
også pga. at mange organisationer,
virksomheder, lag og foreninger lægger sine arrangementer til biblioteket.
Lokalitetene passer for næsten enhver
anledning, og atmosfæren i bygget er
både indbydende og inspirende.
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Transparent
Figur 1: The Roots of Fame
Et andet kendetegn ved organisationer
Figur 1 The Roots
of Fame
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dette, er gennem en attraktiv historie

statistik m.m. Årligt viser media stor
interesse for bibliotekets statistik. Offentligheden kan danne sig et billed af
hvordan publikum bruger biblioteket,
hvem publikum er, hvordan biblioteket
forvalter sit mediebudgettet m.m. Biblioteket har årlig pligt til at aflevere al
statistik til ABM-Utvikling.
Tromsø kommune er i tillæg en ASSS
kommune (Aggregerte Styringsdata
for Samarbeidende Storkommuner). På
baggrund af disse data lægges årligt
frem KOSTRA- tal (Kommune og Stat
rapportering). BB har strategisk brugt
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På netsiden finder man BB’s visjon:
Bibliotek og byarkiv skal være en
inspirerende og engasjerende
møteplass og et moderne senter
for formidling av kunnskap og
kultur for alle
I visjonen finder man genkendbare
elementer fra Lov om folkebibliotek.
På netsiden til BB finder man også beskrevet åtte satsningsfælt i Bibliotekplanen 2006-2010. Dette beskriver hvad
BB ønsker at satse på og blive gode til,
og hvordan dette kan opnås.
Som eneste folkebibliotek i Tromsø
kommune kan man antyde, at organisationen BB fremstår som distinkt. BB
skiller sig åbenbart ud fra de andre 76
resultatenheder.
Konsistent (Constistent)
For at skabe et godt omdømme er
det en forudsætning at organisationen opfattes som konsistent. Med det
menes at det organisationen kommuniserer udad samstemmer med det den
kommuniserer indad, og at alle parter
kommuniserer det samme budskab.
Dette kan være en udfordring for store
organisationer med mange afdelinger
og ansatte. (Wiggen og Barstad 2007).
Virkemidler for at lykkes med at være
konsistent kan f.eks. være udarbejdelse
at strænge retningslinjer, anvendelse
af fælles logo og dannelse af intranet
(Fombrun og van Riel 2004).
Det kan være meget ødelæggende
for en organisations omdømme, dersom
den sender ud et sprikende budskab, og
at der kommuniseres ud modstridende
information. Det kan skabe mistillid og
utryghed hos interessentene.

Er BB konsistent?
Som nævnt i forrige avsnitt kan det
være en udfordring for en stor organisation med mange afdelinger og ansatte
at optræde konsistent. For at kunne
kommuniserer det samme indad som
udad i organisationen, kræves der er
fælles forståelse og enighed af hvad

20
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organisationen står for. Udtalte fælles
værdigrundlag, visjon og retningslinjer
kan styrke organisationen i at fremstå
konsistent. Søg efter en fælles ”visjon”
og et fælles ”verdigrunnlag” på netsiden
og intranetsidene til Tromsø kommune,
gav ingen tref. Derimod fik jeg tref på
visjonen til Bibliotek og byarkiv. Videre
registrerte jeg, at Bibliotek og byarkiv
som (måske den eneste? ) en af 77 resultatenheder i Tromsø kommune, havde
egen logo i tillæg til den fælles kommunale logo med kommunevåbenet.
Autensitet (Authentic)
Det femte kendetegn til Fombrun og
van Riel er organisationens ægthed.
Med det menes om der er samsvar
mellem det organisationen kommuniserer, og det den faktisk opfattes at
gøre. Omdømme bygger blandt andet
på de følelser som appellerer til os,
og ægthed er en følelse som de flest
finder tiltrækkende. Fombrun og Van
Riel hævder at analyser som er gjort af
bedrifter over hele verdenen, viser at en
primær drivkraft til godt omdømme,
er graden af følelsesmæssig appel hos
interessentene. Videre siger Fombrun
og van Riel at forsøg på at fremstå som
noget andet end det organisationens
identitet bygger på, kan være en stor
fejltagelse. Brug af media og reklame
kan være en fiasko dersom budskabet
ikke stemmer overens med de værdier
som udtrykkes, efterleves og troes på
af de ansatte i organisationen.

Er BB autentisk?
Autentisitet handler om organisationens ægthed og identitet. I tråd
med visjonen, er en stor del af BB’s
identitet BB som en mødeplads og oplevelsesarena. BB har udviklet sig til at
blive en naturlig arena for udstillinger,
festivaler, foredrag, arrangementer og
studiested m.m. Det pulserende liv
som forbindes med BB, er blevet en
del af organisationens identitet. Ulige
brugerundersøgelser som er gennemført af bibliotekstudenter, viser også at
BB scorer højt på service. Ord som

imødekommenhed og hjælpsomhed
går igen. Mødet mellem publikum og
ansatte er en af flere afgørende faktorer
for den totale oplevelse ved at bruge BB.
De ansattes kompetence spiller her en
væsentlig rolle.
I Bibliotekplanen 2006-2010 som
findes på BB netside, beskrives 8
satsningsområder. Organisationen
signaliserer 8 områder som man finder
vigtige, og som man ønsker at styrke
tjenestetilbudet til. Omtrent alle 8 satsningsområder er godt presenteret på
netsiden (film og musik er ikke presenteret synligt på netsiden) med mere eller
mindre god dokumentation på hvad som
er gjort, og hvad som gøres indenfor
disse 8 satningsområder.
Jeg mener at kunne antyde, at BB
fremstår som autentisk, da der er
samsvar mellem det organisationen
kommuniserer at den gør, og det den
faktisk opfattes at gøre. Netsiden til BB
dokumenterer dette i rimelig god grad.

Opsummering
Efter å ha gjort rede for Fombrun og
van Riels fem kendetegn ved organisationer som har et godt omdømme,
og drøftet om disse kan identifiseres
hos Bibliotek og byarkiv i Tromsø kommune, mener jeg at kunne opsummere
følgende:
yy Udfra organisationens eksponering i
det offentlige rom (Street exposure) at
dømme, fremstår BB som synlig. Hyppig positiv omtale i media bidrager
også til at BB fremstår som synlig.
yy Som et led i offentlig forvaltning stilles
der store krav til indsyn i organisationen. BB har gennem netsiden gjort
centrale dokumenter tilgængelige
for offentligheden. Videre indgår
BB som en del af netværket ASSS,
som analyserer styringsdata fra de ti
største kommuner i landet. Disse data
er tilgængelige for offentligheden,
og giver et billed af BB’s drift. Udfra
dette at dømme fremstår BB som
tranparent.
yy Bibliotek og byarkiv fremstår som
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distinkt som eneste folkebibliotek i
Tromsø kommune. Som lovpålagt tjeneste findes der bare et folkebibliotek
i kommunen. BB skiller sig tydeligt
ud fra de andre 76 resultatenheder.
Visjonen til BB er tydelig på hvad
organisationen står for og hvad den
ønsker at være.
yy Det er ikke lige tydeligt om BB er
konsistent. Udfra netsiden at dømme
foreligger der ingen dokumentation
på fælles grundværdier eller fælles
retningslinjer.

yy BB fremstår som autentisk og troværdig. Organisationen har stort fokus
på at være en arena for oplevelser
og samtidig være en inspirerende
mødeplads. Dette er helt i tråd med
BB’s visjon. På netsiden kan man få
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en oversigt over kommende arrangementer og arrangementer som har
fundet sted.

yy Summen af disse fund fortæller at Bibliotek og byarkiv i Tromsø kommune,
opfylder flere af de fem kendetegn
som Fombrun og Van Riel kalder for
”The Roots of Fame”.
yy Som landets bedste folkebibliotek er
det fristende at slå fast at Bibliotek
og byarkiv i Tromsø kommune, har
et godt omdømme. Kåringen siger
dog intet om hvad som er positivt
med BB, eller hvad BB gør bedre
og eller anderledes end de andre
806 folkebibliotek. Det havde været
interessant at vidst, hvad publikum
mener Bibliotek og byarkiv er gode
til og hvorfor.

Litteraturliste
Barstad, H. & Wiggen, H.
(2007). ”The Roots of fame”.
En studie av ti offentlige virksomheters omdømme. Masteroppgave STV-6901, Ledelse
og Organisasjonsvitenskap.
Universitetet i Tromsø - Statsvitenskapelig institutt.
Fombrun, C. and C. van
Riel, B.M. (2004): Fame and
Fortune: How successful companies build winning reputations. Upper Saddle River:
Prentice Hall.

Artikkelen er basert på Stine
Fjeldsøes oppgave skrevet
som del av det erfaringsbaser te masterprogrammet i
ledelse ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i
Tromsø.

I forrige nummer av Bibliotekaren presenterte vi noen av konklusjonene fra
Stine Fjeldsøes arbeid som del av et masterstudium i ledelse ved Universitetet
i Tromsø. Hun så på merkevarebygging av bibliotekene som kom øverst og
nederst på Dagbladets kåring av landets beste bibliotek. Hennes funn tyder
på at proklamerte visjoner har liten betydning, mens
praktiserte visjoner er noe som kan få en virksomhet til å skille seg ut og bli lagt merke til. (Les hele
artikkelen i Bibliotekaren 10/2009. Finnes i Bibliotekarens arkiv på BFs nettMerkevarebygging av Tromsø bibliotek og byrakiv:
sider www.bibforb.no.)
[ MERKEVAREBYGGING ]

[ MERKEVAREBYGGING ]

 blioteket”. Hun mener likevel at disse

Omdømme? Merkevarebygging?
Hvilke bibliotek har grep om dette?
Mediearbeid
ga full klaff
Islandske
bibliotekarer
rir av stormen

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.

Sterk historie
fra USA: Fire
bibliotekarer
mot FBI om
Patriot Act

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

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)

Du kan alltid finne igjen og lese gode artikeler fra
tidligere nummer av Bibliotekaren Komplett pdf-arkiv
finnes på BFs nettsider www.bibforb.no
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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.

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-



y Stine Fjeldsøe er bibliotekfaglig leder ved Tromsø
bibliotek og byrakiv.
y Hun studerer også ved det
erfaringsbaserte mastergradsprogrammet i ledelse ved
Institutt for statsvitenskap
ved Universitetet i Tromsø.
y Som del av studiet, skrev hun
våren 2009 oppgaven
”Merkevarebygging og
omdømme”.
y Stine Fjeldsøe har fått
stipend fra Bibliotekarforbundet til dette studiet.
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[ E-BØKER ]

Salg av e-bøker må gis samme rettslige status som salg av bøker:

Uten MOMS – og uten DRM
Hvorfor er det moms
på e-bøker? Dette er
et betimelig og aktuelt
spørsmål, som nå tas opp
av norske forlag som sier
de skal satse på e-bøker. Elektronisk Forpost
Norge mener imidlertid
at moms-fritak forutsetter
at forlagsbransjen tar et
oppgjør med sine steinalder-holdninger til digital
distribusjon.
Hvorfor er det momsfritak på papirbøker? Svaret fremgår av merverdiavgiftsloven: Allmennyttige formål, kunst
og kultur får i mange sammenhenger
momsfritak pga. sin kultur- og kunnskapsfremmende betydning. Av loven
fremgår det også at tjenester og ut-

- E-bøkene må fungere kultur- og kunnskapsspredende på samme måte som papirbøkene
gjør idag, for at momsfritak på e-bøker skal
kunne fremstå som den selvfølgelighet det
egentlig burde være, hevder Thomas Gramstad,
leder i Elektronisk Forpost Norge. (Foto: Per
Inge Østmoen)
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leieordninger ikke kan gis momsfritak,
og at enhver omsetning av digitale
filer regnes som tjenester, og det er
dette regjeringen legger til grunn for å
opprettholde momsen på e-bøker.
Salg, ikke tjeneste
Elektronisk Forpost Norge mener
imidlertid at premisset om at enhver
omsetning av e-bøker eller andre digitale filer er eller må være en tjeneste,
er feil.
- Det er to svært uheldige faktorer
som i dag skaper inntrykk av at digitale filer er tjenester. For det første at
kjøp av digitale filer ikke er omfattet
og beskyttet av Forbrukerkjøpsloven.
Dermed får ikke kunden de samme
rettigheter, garantier og eierskap/
kontroll over eksemplarer som ved
kjøp av papirbøker, CD-er, DVD-er,
osv. For det andre at de fleste forlagene vil utstyre e-bøkene med DRM,
altså avspillings- og kopisperrer. Dette
innebærer at omsetningen blir en form
for utleie-ordning eller tjeneste, og
dermed kommer i strid med lovens
betingelser for momsfritak, sier Thomas Gramstad, leder for Elektronisk
Forpost Norge.
Slutt med DRM
Han fremhever at forlagsbransjen
selv kan gjøre mye for å oppnå momsfritak på e-bøker. For det første ved å
la være å bruke DRM i sine utgivelser,
slik at man i stedet baserer seg på
kjøp og salg av digitale eksemplarer, parallelt med kjøp og salg av
eksemplarer av papirbøker. For det
andre ved at forlagsbransjen går inn
for at forbrukerkjøpsloven utvides til
å omfatte kjøp og salg av e-bøker/
digitale filer. Dette vil i følge Gramstad
innebære den samme rettslige status
og rettigheter som ved kjøp og salg
av papirbøker og plater.
- Men en slik ny strategi fra forlagsbransjen forutsetter et oppgjør
med en del steinalder-forestillinger
og -holdninger til internett og digital

distribusjon, som dessverre er ganske
utbredt i dagens bransje, sier lederen
av Elektronisk Forpost Norge.
Eierskap og kontroll
- E-bøkene må altså fungere kulturog kunnskapsspredende på samme
måte som papirbøkene gjør idag, for
at momsfritak på e-bøker skal kunne
fremstå som den selvfølgelighet det
egentlig burde være, hevder Gramstad, og legger til: - Dette forutsetter
at kunden får samme eierskap og
kontroll over e-boka som over en
papirbok.
Elektronisk Forpost Norge fremholder at dette innebærer at en momsfri
e-bok må være uten DRM, siden en
e-bok med DRM er en form for utleie
og derfor ikke kan kvalifisere til momsfritak. De mener at dette gir opphav til
to distinkt forskjellige modeller: Kjøp
og salg av DRM-frie e-bøker som gir
momsfritak. Og utleie av e-bøker med
DRM, som ikke kan gi momsfritak.

Karis kalender

Veivalg
Går vi oss bort i teknologisporet?
Det hender at jeg lurer, når jeg følger
diskusjonene rundt leseplater, fildeling
og sosiale medier.
Det er naturlig å være opptatt av (og
kanskje også litt bekymret over) teknologiske nyvinninger, særlig når de gjennomsyrer hverdagen – og ikke minst når
de utfordrer alt vi er vant til. Men nå har
vi hatt den digitale hverdagen rundt oss
en god stund, og jeg tenker at vi kanskje
snart kommer over fascinasjonen over
verktøyet (eventuelt bekymringen), og
begynner å konsentrere oss om hvordan
teknologien påvirker vår profesjonelle
praksis.
Grunnleggende endringer
Det sies at det viktigste med teknologiske brudd, er at de endrer vår måte
å tenke på. Gjennom det ser vi rundt
oss – og særlig gjennom våre endrede
handlingsmønstre – ser vi også oss
selv med nye øyne. Her ligger kimen til
endring – også i bibliotekene. For det
digitale nettverkssamfunnet berører alle
deler av våre virksomheter, både i de
spesialiserte, målrettede fagbibliotekene
og de generelle, allmenne folkebibliotekene. For eksempel:
Brukerne våre er et annet sted. Hvor
de befinner seg fysisk, spiller ingen rolle
lenger, de lever sine informasjonsliv på
nettet - enten de jakter på kunnskap
eller underholdning. Er bibliotekene der
(hoveddelen av) brukerne er?
Produktene våre gjennomgår en
metamorfose – fra håndfast, trykt materiale med begrensninger i tid og rom,
til flyktig, digital materie med (nesten)
ubegrenset tilgjengelighet. Det er på
dette området hoveddelen av debatten
foregår for tiden. Men hvilke grep tar
vi for å legge om arbeidsmetoder og
logistikkrutiner? Hvor mange har for
eksempel tatt i bruk digital forsendelse
av artikler, som den nye Kopinor-avtalen

åpner for?
Markedet vi opererer i er underlagt
helt nye spilleregler. Vi møter konkurranse fra mange (av og til uventet) hold,
og konkurransen om publikums oppmerksomhet er stor. Hvilke grep tar vi for
å møte disse nye rammebetingelsene,
det som gjerne kalles kunnskapsøkonomien?
Vår interne organisering og kompetanseutvikling – med andre ord, vårt
leveranseapparat – er fremdeles langt
på vei tilpasset den analoge verden. Manuelle inn- og utleveringsrutiner tar mye
skranketid; basistjenester som sjelden
krever kvalifisert personale, som i stor
grad kan automatiseres og som altfor
ofte går på bekostning av mer kvalifiserte brukertjenester som biblioteket
er alene om. Hvilke planer legger vi for
endring her?
Mange er i gang
Selvfølgelig er mange bibliotek – ikke
minst de store - i ferd med å ta spranget. NB m.fl. digitaliserer kulturarven,
bibliotekene florerer på Facebook, og
det twitres over en lav sko. Mange steder
er arbeidsdagen – og budsjettene – lagt
opp rundt en voksende digital kunnskapsallmenning.
Men det er fremdeles mange små og
mellomstore bibliotek som lever i den
analoge verden. En gjennomgang av
folkebibliotekoversikten på Kulturnett
(hvor en god del av lenkene for øvrig er
”døde” eller foreldede!) viser at mange
fremdeles begrenser seg til å legge katalogen sin på nett. En tilsvarende gjennomgang av kommunale nettsider viser
at bibliotekene bare unntaksvis er særlig
synlige for kommunens innbyggere.
Å mestre endring
Mange bransjer har vært gjennom
dyptgripende endringsprosesser. Den
jeg kjenner best, databransjen, gikk fra

fragmentering og produsentstyring til
standardisering, forenkling og brukertilpasning i løpet av få år da Intel-teknlogien
m.m. tvang dette frem. Dataselskapene
(både produsenter og serviceleverandører) måtte gjennom mange og tunge
omstillinger før de hadde tilpasset seg
den nye virkeligheten. Det gikk hardt for
seg i perioder.
Bibliotekfeltet står midt oppe i en slik
teknologidrevet endringsprosess nå. Vi
er bare unntaksvis produsenter, men
derimot sentrale serviceleverandører
innenfor kunnskapsøkonomien. Spørsmålet er om vi klarer å opprettholde
den posisjonen, eller om vi etter hvert
blir irrelevante for brukerne?
Vanskelig å vite hvor
vi skal begynne
Foreløpig opplever jeg at vi har nok
med å forstå implikasjonene av det nye
– og at vi derfor prøver å håndtere alle
deler av den nye virkeligheten på en
gang. Og det er vanskelig å vite hvor
vi skal begynne, men jeg tenker at vi i
hvert fall kan gjøre to ting:
1) Vi kan bruke våre bibliotekariske
klassifikasjonsferdigheter til å grovsortere materien, for deretter å velge hva vi
skal fokusere på, i hvilken rekkefølge.
2) Vi kan plukke erfaringer fra andre
som har kommet seg helskinnet gjennom tilsvarende omstillinger i andre
servicenæringer. For det handler mye
om det samme.
Det meste av det bibliotekene må
endre, er ikke teknologisk, det er
strukturelt – og mentalt. Men da må vi
komme oss forbi leseplater og digitaliserte bøker.
Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Historiefortelleren
(Foto: Erling Bergan / 2009)
Hver kveld kl 19 er det tid for “historiefortelleren”
– al hakawati - i kafeen al-Nawfara i Damaskus.
Rashid Al Halak, også kalt Abu Shadi,
forteller en historie fra boka si.
Han understreker de dramatiske høydepunktene
ved å smelle et sverd i bordplata.
Syrere nyter sin te og vannpipe mens de hører på.
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Kulturetaten skal gi Oslos befolkning og besøkende opplevelser, kunnskap og aktiviteter gjennom nyskapning og bevaring. Deichmanske bibliotek, Munch-museet, Stenersenmuseet, Vigeland-museet, Byarkivet,
Oslo Ladegård, kulturbyggene, organisering og samordning av arrangementer og tilskudd til kunst og kultur
utgjør Kulturetatens virksomhet. I tillegg har etaten ansvar for Schous kulturbryggeri - en ny stor kultursatsing i samarbeid med staten. Kulturetaten har ca. 350 fast ansatte og står overfor store utfordringer og
oppgaver i forbindelse med den nylig lanserte lokaliseringsløsningen for kulturinstitusjoner i Bjørvika.

AVDELINGSSJEF

Det flerspråklige bibliotek

F.o.m. 2010-01-01 . 100 % stilling.
Fast. (37.5t/uke) – fornyet utlysning
Er du den nye lederen av Det flerspråklige bibliotek?
Deichmanske bibliotek har ledig fast 100 % stilling som avdelingssjef ved Det flerspråklige bibliotek (DFB).
DFB er kompetansebibliotek for flerspråklige bibliotektjenester. Avdelingen har et nasjonalt ansvar for
veiledning innen minoritetsspråklige bibliotektjenester samt innkjøp, registrering og formidling av samlinger
på ca 38 forskjellige språk. Avdelingen har et personale på 12 faste stillinger og har lokaler på hovedbiblioteket.
25 språkkonsulenter er engasjert på timebasis.
Stillingen medfører faglig, administrativt og økonomisk ansvar i tillegg til personalansvar. Nettverksbygging innen
biblioteksektoren og andre relevante sektorer medfører en del reising.
Vi søker en person med:
• Interesse eller erfaring for fagområdet flerkulturelle bibliotektjenester
• Evne til å lede et flerkulturelt og engasjert personale
• Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
• Evne til å engasjere og formidle til store grupper
• Evne til å jobbe selvstendig og i team
• Gode samarbeidsevner
Vi kan tilby:
• Et flerkulturelt og engasjert arbeidsmiljø
• Varierte og spennende arbeidsdager
• Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger
Kompetansekrav:
• Minimum bachelor i bibliotekfag eller annen relevant utdanning
• Dokumentert ledererfaring
• Ønskelig med relevant mastergrad
• Ønskelig med interkulturell kommunikasjonskompetanse
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Arbeidstid:
Avdelingen har fleksibel arbeidstid og lørdagsvakt hver 4. uke.
Kontaktperson(er):
Siri Brødholt Tlf: 23 43 28 29 , 415 72 915
Kirsten Leth Nielsen Tlf: 23 43 28 38 , 410 26 839
Søk stillingen under Kulturetaten på www.ledigestillinger.oslo.kommune.no
Søknadsfrist: 8. november 2009
Søknaden merkes 0157359
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Ørsta kommune, 6150 ØRSTA

		

LEDIG FAST STILLING SOM BIBLIOTEKAR

		

Sak nr. 2009/1767-0

ID nr. 276

Ved Ørsta folkebibliotek er det frå 01.01.10 ledig 80% fast stilling som bibliotekar. Utviding med 20% innan annan
relevant arbeidsområde kan bli aktuelt.
Bibliotekaren deltek i den daglege drifta og inngår i vanleg vaktordning.Til stillinga er det lagt eit særskilt ansvar for å
vidareutvikle bibliotektilbodet for barn og ungdom. Bibliotekaren har også ansvaret for å ha kontakt med aktuelle samarbeidspartnarar som skular og barnehagar.
Vi ønskjer oss ein kreativ, utadvendt og serviceinnstilt person som kan arbeide sjølvstendig, ta initiativ og samarbeide
godt med andre.
Det er vert sett krav om godkjent bibliotekutdanning frå Høgskulen i Oslo eller tilsvarande. Søkjarar med andre kvalifikasjonar kan bli vurdert, då med mellombels tilsetjing. Praksis frå bibliotek er ein fordel, det same gjeld erfaring med
arbeid med barn og ungdom. Gode IKT-kunnskapar er ynskjeleg. Personlege eigenskapar vert vektlagt.
Tilsetting skjer elles på dei vilkår og med dei rettar som går fram av gjeldande tariffavtalar og kommunale reglement.
Kommunen har pliktig medlemskap i KLP.
Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet som du finn lenke til på heimesida vår. Kontakt servicekontoret dersom du ønskjer å få tilsendt søknadsskjema på papir. Gjer vel å føre opp saksnummer og ID- nummer, dersom du nyttar
papirskjema. Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar sendast som e-post til postmottak@orsta.kommune.no eller til
Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6150 Ørsta.
Søknaden med vedlegg vert ikkje returnert. Desse vert makulert etter tilsetting.
Søknadsfrist: 25/11-2009

Protokoll
fra lokale
forhandlinger

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

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

BIBLIOTEKAR/
SPESIALBIBLIOTEKAR
Universitetsbiblioteket
Ref. 77/09
Søknadsfrist: 09.11.09

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.
UNIVERSITETET I AGDER
GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
TELEFON 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.no
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Er du tillitsvalgt, eller bisitter, og har gjennomført lokale forhandlinger på din arbeidsplass?
Har du mottatt protokoll fra de lokale forhandlingene? Da må du sende den inn til BFs sekretariat. Informasjon i protokollene er viktig
grunnlagsmateriale for BFs tariffarbeid og for
veiledninga av våre tillitsvalgte i neste runde.
Du kan sende protokollen i posten til:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo
Eller, du kan fakse den til BFs sekretariat:
22 17 04 96
Eller du kan sende som epost-vedlegg til:
bf@bibforb.no

VI SØKER DEG!
B IB L IO TEK S JEF I BEI AR N K O M M U NE
– 2. GANGS UTLYSNING
Ved Beiarn folkebibliotek er det ledig stilling som
bibliotekssjef i 50% stilling.
Vi søker etter en person med 3-årig bibliotekfaglig
utdanning eller tilsvarende (dokumentasjonsvitenskap), med
gode kunnskaper innen IKT og som arbeider selvstendig.
Ytterligere info ved henvendelse til kultursjef Ågot Eide,
tlf. 75 56 90 30, mob 419 15 092 eller organisasjonssjef
Tove Bergmann, tlf. 75 56 90 13.
Du finner søknadsskjema og mere om stillingen
på www.beiarn.kommune.no.
Søknadsfrist: 15. november 2009.

Jobbnorge.no

Beiarn kommune

		

I Kåfjord kommune har vi følgende ledige stilling:

		
		

BIBLIOTEKSJEF I 100 % STILLING
– FAST STILLING FRA 01.12.09

Stillingen er fast. Stillingens arbeidsområder er faglig og administrativ ledelse og drift av bibliotektilbudet i kommunen
inkludert bokbusstilbud (regionalt samarbeid), ansvar for utvikling av bibliotektilbudet, bidra til å realisere planer for
nytt hovedbibliotek i Kåfjord, øvrig informasjonsarbeid, publikumstjeneste og service. Krav til utdanning er bibliotekfaglig utdanning fra høgskole/universitet, gode datakunnskaper. Det er ønskelig med praksis fra bibliotekfaglig
arbeid og /eller annen kulturfaglig formidlingsarbeid. Dersom det ikke melder seg søkere med ønsket utdanning,
kan andre med annen relevant utdanning/praksis kunne tilsettes tidsbegrenset for inntil 1 år. Ved behov for nærmere
opplysninger kan leder ved utviklingsavdelingen Gunn Andersen kontaktes på telefon 777 19 228.
For stillingen gjelder:
Spørsmål om stillingen kan rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212/217/216
Flytteutgifter kan dekkes i hht kommunens retningslinjer.
Under ellers like vilkår vil søkere som behersker samisk bli fortrukket.
Pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.
Opplysninger om utdanning og praksis som er dokumentert, tas med i vurderingen.
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.
Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes innen 20.11.09 til Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen.
Rådmannen
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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

og UniversitetetNesodden
i Tromsø. kommune, med sine ca 17.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er
Stipendet skal brukes
vakker til
og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker
deltakelse på konferanser
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og
og seminar
innen
et bibliotekbransjen.
godt
skoleog barnehagetilbud.
Nesodden
kommune
skal det være
Nesodden
kommune,
med
sine
ca 17.000
innbyggere, I er
en attraktiv
bo-kommune
som godt å bo i alle
livets faser.
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er
Forbundsstyret
skal ha
vakker og
landlig, med Det
god
og
rask
kommunikasjon
til og
fra AkerSom
brygge
i Oslo
og
Lysaker
er
ca
1200
ansatte
i
Nesodden
kommune.
ansatt
nyter
du
godt
av våre gode låne-,
kortfattet
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
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Og vi er rimelige:
En åttendedels side er gratis!
Kvart side koster 600.
En halv side kr 1400.
En hel side kr 2600.
Alle priser pluss mva.

Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompå Skolefall. Det er imidlertid
at biblioteket iPersonlige
løpet av de
nærmeste
skalstor
flytte
penserevedtatt
for utdanningskravet.
egenskaper
vil årene
bli tillagt
vekt.
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne
i en svært positiv utvikling,
medopplysninger
stor økning om
i besøk
og utlån.
ønsker
å utvikletilen
fremNærmere
stillingen
kan fåsVived
henvendelse
biblioteksjef
Ib Aarmo på
tidsrettet biblioteksdrift,
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,
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Tone Christensen, tlf. 0047 95 26
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Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
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For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek/     !
    000# sjef
 Anja


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




 

     



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






3! 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 

 



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

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

Fylkesbiblioteksjef

"k^\_©g`jcch`Vei^a\_Zc\Za^\

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

  

   Fylkesbiblioteksjef


 
 
   
      
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets1  !!  #!    2 $%&'()*),
biblioteket som helhet.
3!
For informasjon,
sjå vår heimeside;
eller ta kontakt med konstituert
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""
 #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
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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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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.
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Sunndal kommune, Postboks 94, 6601
Sunnslsøra.
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BF-stipend til
www.vinnvinn.org
studentmedlemmer
/
    !
    000# 
 
senter. Husnes er største tettstaden
Vi
kan
tilby
eit
godt
arbeidsmiljø
og
konkurransedyktig
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

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

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

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

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

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

Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef Ingeborg Sæther, tlf.
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held
til 
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med
barne- og ungdomsavdeling,
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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
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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.

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

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

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

Forbundsstyret
Leder
Monica Deildok
Mobil: 41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no
Nestleder
Hanne Brunborg
Mobil: 99 69 64 80
E-post: hanne.brunborg@bibforb.no
Styremedlemmer
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Henriette Primberg, Forus videregående skole
Varamedlemmer
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Deichmanske bibliotek
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kari Angelsen, Bodø bibliotek

Navn

Født

Adresse

Tlf.

Mobil
Postnr.

Poststed

E-post:

Yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Student
Ikke yrkesativ
Arbeidsgiver

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Arbeidssted

Tlf.

Adresse

Postnr.

Faks.
Poststed

Ansiennitet fra

Stilling
Stillingskode

Årslønn 100% / Lønnstrinn

Dato

Signatur

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:
Ikke-yrkesaktive:
Studenter:

Stillingsandel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kindle nå, men så må vi videre...
Kindle bruker det proprietære azw-formatet,
som i mange tilfelle er et åpent mobi-format.
Men ikke alltid… Og dokumenter som er
relativt rett-fram-tekst-basert uten for mye
illustrasjoner og formattering, lar seg greit
formattere for lesing på Kindle. Men et forsøk
på å konvertere et nummer av Bibliotekaren,
i pdf-format, til Kindles azw-format, ble en
katastrofe. Helt uleselig.
Og så er det dette med at Kindle er
knyttet til en bokhandel, og kun denne ene
bokhandelen. Som er amerikansk. Veldig
amerikansk. Når du tipses om bestsellers, er
det i forhold til det amerikanske markedet.
Det er amerikanske bøker i mengdevis. Ikke
en norsk bok å få øye på noe sted. Ingen
norske aviser. Eller svenske. Eller danske.
Ingen skandinaviske tidsskrifter.
Kanskje dette kommer på min Kindle om
ikke lenge. Eller kanskje en helt annen tjeneste dukker opp, med en annen leseplate,
med en annen avtale med norske forlag og
deres bokhandlerkjeder. Eller kanskje konkurrentene satser på separat salg av leseplate
og nettbokhandel. Hva norske bokhandlere
triller ut av ermet det nærmeste året, vil bli
spennende å se. Kanskje Apple smeller til
med noe nytt. Kanskje det er andre som
slår seg sammen og lager konkurrerende
opplegg.
Når jeg åpner min Kindle, er det som å gå
inn i et lukket rom. Et kjempesvært rom, ja
vel. Men like fullt lukket. Et artig rom å være
i for en stund. Men så vil nok mange av oss
ut, og videre. Og da er det konkurrenter som
står der, med attraktive tilbud. På norsk. I
farger. Uten proprietære filformater. Med
større skjerm. Med smal ramme og berøringsskjerm. Med mer variert innhold.
Da vil vi huske Kindle-tida med ømhet.
Men vi vil kanskje omtale Kindle slik våre
(beste)foreldre omtalte 78-platene - og
fasttelefonen...

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet
Fra Fredrikstad bibliotek (Ill.foto: Erling Bergan)

Jeg har fått meg Kindle! Og jeg gidder
ikke en gang skjule at jeg er stolt som en
hane. Rundt deadline for dette nummeret
av Bibliotekaren, ble jeg en av de første i
Norge til å bruke denne lille leseplata. Noen
har rett nok kjøpt den i USA før, og brakt
den med til Norge. Men det er først nå at
Kindle kan brukes i Norge slik den lenge har
fungert i USA: som en integrert kombinasjon av leseplate og e-bokhandel, med alltid
tilgjengelig mobil bredbåndkontakt til denne
bokhandelen.
Det har vært nødvendig for Amazon å
inngå avtale med mobiloperatører i hvert
nye land de ville satse på. Nå er mye av Europa dekket med avtaler, og Amazon Kindle
sendes ut til hundre nye land denne høsten.
Hvor mange titusener, eller hundretusener,
som vil bli solgt i Norge, gjenstår å se.
Mitt tips er at dette vil bli stort i Norge,
men at Kindle relativt fort kan få noe gammelmodig over seg. Ikke integrasjonen
mellom nettbokhandel og leseplate, der vil
nok Amazon gå over i historiebøkene som
nyskapende. Men selve dingsen er litt ugrei.
Det er liksom litt svart-hvitt fjernsyn om
igjen. Det var jo et langt skritt fra radio, men
– eh – er ikke verden i farger, og – eh – er
ikke fargefilm på lerret noe vi har vendt oss
til? På 60-tallet kjøpte vi svart-hvitt-fjernsyn
i bøtter og spann, mens vi ante at framtida
var fargerik.
Men nå er jeg altså en erfaren bruker
av Kindle i Norge. I hele 24 timer har jeg
prøvd vidunderet. Jeg har tegnet prøveabonnement på International Herald Tribune, The
Independent og Newsweek. Jeg har kjøpt
min første bok, og fått overført smakebiter
av bøker jeg vurderer å kjøpe. Jeg har lest
i senga, på do og i stua. Men ikke på reise,
og det er kanskje en viktig erfaring for å
kunne vurdere denne dingsen.
Til pc-en har jeg henta ned noe programvare, som jeg tror er lovlig, for å konvertere
litt mellom ulike filformater. Jeg har prøvd ut
litt sånt, og jeg tror jeg har vært på rett side
av loven, for å kunne lese amazon-kjøpte
kindle-bøker på pc-en, og – motsatt – egne
pc-dokumenter på min Kindle.
Det siste har vært en blanda erfaring.

”Biblioteket har den filosofien at alt skal
være åpent for publikum, man skal ikke
legge noen restriksjoner på pc-ene eller
nettverket, det ligger i folkebibliotekets
ånd. Det er ingen andre pc-er i kommunen
som er rammet av dette. Her har man helt
andre sikkerhetssystemer.”
Ketil Johansen, it-sjef i Fredrikstad
kommune, til avisa Fredrikstad Blad
3. oktober 2009, etter at samtlige
publikumspc-er på Fredrikstad bibliotek ble stengt da mye tydet på at de
var brukt til kriminell aktivitet. Kommunens IT-avdeling oppdaget at de
var tilknyttet et såkalt botnett, dvs et
robotnett som kan brukes til ulovlig
finansiell virksomhet, masseutsending av spam, pornografi, osv. Slik
virksomhet kan styres av pc-er hvor
som helst i verden, skriver avisa.

