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Merkevarebygging i Indre Østfold

Det kunne vært B for betong. For utenfor Askim bibli-
otek står bokstaven - to meter høy – i massiv betong. 
B-en er bakvendt og litt skeiv. Og derfor iøynefal-
lende. B-en står for bibliotek! Her dreier det seg om 
merkevarebygging.
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”– Kvinner undervurderer seg selv” 
Det er konserndirektør i Telenor Nordic 
og påtroppende NHO-president, Kristin 
Skogen Lund som sier dette i et intervju 
i Aftenpostens nettutgave 19. mai. Hun 
sier videre at hun tror mangelen på 
kvinner i lederstillinger hovedsakelig 
handler om to ting.

”Den ene er at kvinner fortsatt tar et 
større ansvar enn menn i hjemmet. Det 
andre er at mange kvinner trenger mer 
selvtillit og trygghet. De undervurderer 
seg selv og holder seg selv tilbake.” 
Hennes oppfatning er at de fleste ar-
beidsgivere i norsk næringsliv legger 
til rette for å få flere kvinner i ledelsen 
og at kvinnene blir prioritert. Skogen 
Lund forteller i intervjuet at hun selv 
jobbet hardt for å få flere kvinnelige 
ledere, blant annet hos sin tidligere 
arbeidsgiver Aftenposten, men at hun 
ikke lyktes med å få opp mange nok 
kvinner i ledende posisjoner.

Problemet med stor mannsdominans i 
lederstillinger er velkjent i mange bran-
sjer, også i bransjer der antallet kvinner 
og menn blant de ansatte ellers er no-
enlunde likt. Dette har likelønnskommi-
sjonen pekt på. Spørsmålet om hvorfor 
det blir slik er viktig, fordi det danner 
grunnlaget for å kunne iverksette tiltak 
for å gjøre noe med det.

Misforhold mellom forventninger 
og kvalifikasjoner

Undervurdering av egen kapasitet og 
kompetanse, slik Skogen Lund peker på, 
er trolig et av problemene. Men i dette 
ligger kanskje også en ærefrykt for job-
ben som leder. Det er trolig misforholdet 
mellom forventninger til lederrollen og 
egne kvalifikasjoner i forhold til dette, 
snarere enn generelt dårlig selvtillit, som 
er årsaken til at noen kvinner vegrer seg 
fra lederstillingene.

Kvinners del av arbeidet i hjemmet 
er en annen faktor Skogen Lund trek-
ker frem. 

Den forbannede balansen
YS arbeidslivsbarometer viser at det 

er et gjennomgående trekk i Norge at 
kvinner fortsatt utfører størstedelen av 
hjemmearbeidet, og tar større ansvar 
for oppfølging av barn for eksempel ved 
sykdom. Arbeidsforskningsinstituttet 
(AFI) kaller dette den ”forbannede ba-
lansen”. Den forbannede balansen viser 
en klar sammenheng mellom kvinner i 
offentlig sektor og menn i privat sektor. 
De er nemlig gift med hverandre. Kvin-
nene i offentlig sektor tjener dårligere, 
arbeider deltid og tar ansvaret for hjem 
og omsorgsoppgaver i tilknytning til 
dette, slik at deres menn i privat sektor 
kan arbeide mye for høy lønn. 

Løsere tilknytning til arbeidslivet
Det er ingen tvil om at dette er den 

fornuftige måten for den enkelte familie 
å løse sine utfordringer på. Vi ville gjort 
det alle sammen. Hun har en årslønn 
på 370.000 i det offentlige, han har en 
årslønn på 520.000 i en privat virksom-
het. Hvem av dem bør søke om redusert 
stilling når barna er små? Svaret er 
selvsagt gitt. Dermed får hun en løsere 
tilknytning til arbeidslivet, tar større del 

av omsorgsoppgavene i hjemmet og 
større andel i husarbeidet. 

Når Skogen Lund trekker frem ansvar 
for arbeidsoppgaver i hjemmet som 
forkaringsmodell har det imidlertid ikke 
grunnlag i det kjønnsdelte arbeidsmar-
kedet og den forbannede balansen. 
Skogen Lund referer til næringslivet, 
og kvinners vegring mot lederoppgaver 
her, mens AFIs forbannede balanse 
handler om forholdet mellom kvinner 
ansatt i offentlig sektor og deres menn 
ansatt i det private. Skal vi tro Skogen 
Lund tar også kvinner i det private en 
større del av ansvaret hjemme.

Starter det med 
foreldrepermisjonen?

Hvorfor? Kan det hende det er slik 
som YS-leder Tore Kvalheim sier i artik-
kelen ”Pappa må hjem”, i mai-nummeret 
av Bibliotekaren, at dette starter med for-
eldrepermisjonen og det faktum at menn 
i liten grad tar ut mer enn sin lovfestede 
rett, og at hjemmet og barna på denne 
måten allerede tidlig blir mors domene? 
Kan det være slik som Harald Eia har 
fortalt oss gjennom TV-programmene 
”Hjernevask” at de biologiske forskjel-
lene gjør kvinner bedre egnet til og mer 
innstilt på å ha hovedansvar for hjem og 
omsorg enn menn? Kan det være slik 
at lønn er den avgjørende utløsende 

Lederen har ordet

Det er trolig misforholdet mellom forvent-
ninger til lederrollen og egne kvalifikasjoner i 
forhold til dette, snarere enn generelt dårlig 
selvtillit, som er årsaken til at noen kvinner 
vegrer seg fra lederstillingene. ”
”
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[ LEDER OM LEDERE ]

Monica Deildok
Forbundsleder

faktor, og at også kvinner i det private 
tjener mindre enn sine ektemenn, og at 
det derfor er naturlig at de tar et større 
ansvar for omsorg og hjem, og således 
velger bort egen karriere? 

Svak søkning til 
biblioteksjefstillinger

For bibliotekarer er dette meget rele-
vante spørsmål. Bibliotekarprofesjonen 
er kvinnedominert, og selv om et stort 

flertall av BFs medlemmer arbeider i 
offentlig sektor, og de lederstillingene 
det er snakk om i vår bransje ikke er av 
nøyaktig samme kaliber som dem Skogen 
Lund nok har i tankene med sitt utspill, er 
profesjonen sterkt preget av de samme 
problemene som hun omtaler. Hos oss 
gir de seg utslag i at vi ofte ser svak søk-
ning til biblioteksjefstillinger generelt. På 
bakgrunn av dette vil jeg påstå at det er 
en viss vegring blant bibliotekarer mot å 

inneha lederstillinger. 
Jeg ser på det som et problem som 

har utspring i den store kvinnedominans 
i profesjonen, og derfor finner jeg Sko-
gen Lunds tanker om kvinners forhold til 
lederstillinger interessante.

Mange vil egne 
seg som ledere

Jeg mener at det burde være interes-
sant for bibliotekarer å søke stillinger 
som gir innflytelse over utviklingen av 
eget arbeidssted og egen bransje. Jeg 
vet at mange bibliotekarer vil egne seg 
godt i lederposisjon. Når man allikevel 
velger å ikke ta utfordringen blir spørs-
målene mange: Er det fordi vi mangler 
kompetanse? Mangler vi selvtillit? Man-
gler vi kapasitet? Mangler vi tid?

Vi kan alltids trøste oss med at vi er i 
godt selskap med kvinner over det gan-
ske land og i mange sektorer i arbeidsli-
vet, slik intervjuet med den påtroppende 
NHO-presidenten viser. Dessuten er vi i 
selskap med våre døtre. For eksempe-
lets makt er som kjent stor.

Påtroppende NHO-president Kristin Skogen Lund (bildet) tror mangelen på kvinner i lederstillinger i 
hovedsak handler om to ting - at kvinner tar størst ansvar i hjemmet og at kvinner undervurderer seg selv. 
BF-leder Monica Deildok følger opp problemstillingen i denn lederen. (Foto: Berit Roald/Scanpix)

Når dette bladet gjøres 
ferdig til trykking, er årets 
tariffoppgjør på vei inn i slutt-
fasen, med meglingsinnspurt 
forventet til natta mellom 26. 
og 27. mai. Når du mottar 
dette bladet, er det enten løs-
ning eller streik i de offentlige 
tariffoppgjørene. Derfor kom-
mer stoff om tariffoppgjøret i 
neste nummer. 

Men for de utålmodige, er jo 
BFs nettsted www.bibforb.no 
alltid oppdatert på lønnsopp-
gjørene. Siste nytt står alltid på 
forsida. Vil du se framdriften i 
det enkelte tariffområde (Stat, 
KS, Oslo kommune, Spekter, 
HSH) finner du det under me-
nyvalget ”Lønn og tariff”. 

Årets tariff-
oppgjør?Eva Trønnes sluttet i forrige måned sin stilling som medlemskonsulent i BFs 

sekretariat for å gå over i annen stilling. Forbundet mister dermed en meget 
dyktig og serviceinnstilt medarbeider. Men vi mister henne ikke helt likevel, for 
hun er engasjert i 25 % som medlemskonsulent ut året. Du vil derfor stadig 
kunne treffe på Evas blide stemme når du ringer til Bibliotekarforbundet. 

Forbundsledelsen har funnet det nødvendig å bruke noe tid på å vurdere 
kompetansebehov og arbeidsoppgaver som skal tillegges stillingen før nytil-
setting foretas. 

Eva Trønnes i kvart ut året

Medlemskonsulent Eva Trønnes (t.v.) i full sving med forbundsleder Monica Deildok i BFs 
sekretariat mars 2003. (Foto: Erling Bergan) 
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En skeiv og omvendt B for bibliotek

Merkevarebygging 
i Indre Østfold

Tekst:    Erling Bergan
 Redaktør

Bibliotekene i Indre Østfold vil løfte 
seg inn i folks bevissthet. Hver for seg 
har de ikke nok ressurser til å gjøre seg 
så gjeldende som de har ønsket. Derfor 
slo de seg sammen. Og med Østfold 
fylkesbibliotek i spissen har de søkt og 
fått prosjektmidler fra ABM-utvikling til 
”Bibliotek som merkevare - er det mulig?” 
De fikk 330.000 kroner i fjor og 340.000 
kroner i år.  

- Inspirasjonen kom fra Halmstad-
konferansen som hadde temaet Selg 
biblioteket! i 2008. Vi ble presentert for 
biblioteksamarbeidet i Norrbotten, der 
de har ”skakat om” på sitt eget selvbilde, 
forteller bibliotekkonsulent Anne Berit 
Brandvold ved Østfold fylkesbibliotek. Hun 
er prosjektleder for merkevarebyggingen 
i Indre Østfold.

- Jeg trodde vi lånte ut bøker, men det 
er jo opplevelser vi tilbyr, sa en av biblio-
teksjefene i Norrbotten. Og dermed var 
utfordringen gitt: Hvordan kommunisere 
biblioteket som en merkevare på slike 
premisser?    

Markedsundersøkelse
I Østfold gikk de til proffene, til folk 

som kan markedsføring. De valgte 
reklamebyrået OktanPoP til å gjen-
nomføre en markedsundersøkelse 
og utvikle et visuelt uttrykk for bi-
bliotekene. Dette er for øvrig sammen 
gjengen som utviklet BFs nye grafiske 
profil i fjor. 

Markedsundersøkelsen ble gjen-
nomført av Respons Analyse overfor 
både bibliotekbrukere og ikke-brukere 
i Østfold. Den viste at selv om lån av 
bøker er den dominerende aktiviteten 
for folk i møte med biblioteket, legger 

Det kunne vært B for betong. For utenfor Askim bibliotek står bokstaven - to meter 
høy – i massiv betong. B-en er bakvendt og litt skeiv. Og derfor iøynefallende. B-en 
står for bibliotek! Her dreier det seg om merkevarebygging.

 

Bibliotekar Ann-Kristin Olsen ved Eids-
berg bibliotek med merkevarebyggende 
bærenett. Fargen i håret inngår kanskje 
ikke i prosjektet, men står utmerket til den 
bærende fargen. (Foto: Erling Bergan)

[ BIBLIOTEK SOM MERKEVARE ]
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folk også vekt på bibliotekets rolle som 
et sted for å stille referansespørsmål, 
et sted for å sikre kunnskap og infor-
masjon til alle, og et møtested og en 
sosial arena. 

I undersøkelsen ble ikke-brukerne 
spurt om hva deres lokale bibliotek 
burde gjøre for at de skal benytte deg 
av tjenestene oftere. Her svarte mange 
at åpningstidene spilte en stor rolle. Men 
også ønsker om bedre promotering og 
reklamering gikk igjen. En av responden-
tene skrev: ”Informere oftere om det. 
Jeg tror det må til for at jeg skal endre 
vanene mine - dvs tenke bredere om hva 
biblioteket kan gjøre. Bruker biblioteket 
når jeg er ute etter en spesiell bok, men 
kan nok gjerne bruke det oftere til andre 
formål også.”

Verdigrunnlag
Når denne stafettpinnen ble gitt mar-

kedsførerne i Oktan PoP i fjor høst, la 
de blant annet vekt på at brukerne et-
terspurte bibliotek som ”snakket til dem”. 
Et bredt spekter av tjenestetilbud, en bred 
forståelse av hva bibliotek er og kan være, 
skulle sammenfattes i et verdigrunnlag. 
Dette skulkle gjøres sammen med bi-
bliotekene selv. Og sammen skulle de ta 
dette videre til en ny logo, profilmanual 
og kommunikasjonsstrategi. Prosessen 
som skulle føre fram til en bakvendt og 

skeiv B. 
Biblioteksjef Ulla-Britt Waagaard i 

Askim påpeker at bokstaven bare er 
en del av det hele. De er ti bibliotek 
i Indre Østfold som samarbeider på 
flere felt. Den dagen Bibliotekaren er 
innom, er det for eksempel møte for 
barnebibliotekarene, med koordinering 
av planene for sommerens lesekonkur-
ranser.

profil og med den omvendte B-en som 
logo. Du skal ikke være i tvil om når du 
benytter deg av tilbud fra et Indre Østfold-
bibliotek!

Åpningstider
Prosjektet har sterkt fokus på bibliote-

ket som uformell møteplass. De ønsker 
at brukerne skal se på biblioteket som 
et sted der de kan slenge innom, møte 
venner, ha en samtale, lese avisen, se 
en forestilling og delta i en aktivitet – i 
tillegg til å låne bøker, filmer og musikk. 
Et levende sted for alle i lokalsamfun-
net – et møtested for mennesker og en 
arena for aktiviteter.  Og med slike brede 
ambisjoner, vil det også bli et sterkt 
press for å holde brede åpningstider. 
Markedsundersøkelsen viste at det kan 
være en kritisk faktor for å oppnå økt 
bruk av tilbudene. 

Av de ti folkebibliotekene i Indre 
Østfold, har sju åpent på lørdager. 

 

Hun viser meg rundt i Askim bibliotek, 
som allerede har et visst preg av å være 
del av Indre Østfold-samarbeidet.  Plakater 
som reklamerer for bibliotekenes tilbud av 
heftig erotikk og grusomme forbrytelser 
har vakt en viss oppsikt, med bruk av 
en lekende tunge mot naken hud og en 
blodig kniv i utslagsvask som virkemidler. 
Alt holdes innenfor en tydelig grafisk 

Men ingen av disse bibliotekene holder 
åpent på søndager. Askim bibliotek 
er storesøster i samarbeidet, med 52 
ukentlige åpningstimer til sine 15.000 
innbyggere.  Det vil si: Bruken av bibli-
otek krysser kommunegrenser i ganske 
stor grad i Østfold. De har jo i mange år 
hatt et samarbeid om lån og retur, som 
gjør at brukerne kan tenke ganske fritt 
om hvilket bibliotek de vil benytte. Så 
når lille Rømskog kommune, med sine 
knapt 700 innbyggere, har 10 ukentlige 
åpningstimer fordelt på tre ukedager, 
har folk muligheten til å oppsøke ett av 
de andre bibliotekene når deres eget 
er stengt. Og avstandene her er jo ikke 
avskrekkende, sammenlignet med de 
fleste andre steder i landet.

Felles nettsted
Det grafiske uttrykket og den felles 

presentasjonsmåten til disse bibliote-

[ BIBLIOTEK SOM MERKEVARE ]
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kene kommer ikke bare til uttrykk i de 
fysiske bibliotekene, men også på et 
felles nettsted som de har etablert. På 
www.bibin.no finner brukerne enhetlig 
informasjon om det enkelte biblioteks 
åpningstider, aktivitetsoversikt, og len-
ker til katalogsøk og facebook-sider. 
Kanskje brukerne vil forvente litt mer 
innhold enn disse sidene kan by på så 
langt, men dette er i hvert fall lek-
kert og ryddig presentert.

Men ettersom prosjek-
tet satser på å utvikle 
biblioteket som so-
sial arena i folks 
bevissthet, dro 
vi til et annet 
tettsted i Indre 
Ø s t f o l d ,  t i l 
Eidsberg bibli-
otek i Mysen. 
Et flott bibli-
otek, og med 
mange  f o l k 
innom en tid-
lig ettermiddag 
midt i uka. Akti-
vitetene spredte 
seg fra barn med 
dataspi l l ,  ungdom 
med referansespørsmål 
i skranken, eldre som satt 
stille og leste, voksne i diskusjon 
rundt et bord, og nysgjerrige 
som sjekket en kunstutstilling 
inne i bibliotekets areal. 

Også i Eidsberg
Den omvendte B-en møter 

meg flere steder også i Eidsberg 
bibliotek. Plakater er satt opp på 
veggene, med erotiske tunger og 
blodige kniver også her. Bærenett 
med den store oransje B-en hen-
ger ved skranken, til salgs for tjue 

kroner. Bibliotekar Ann-Kristin Olsen 
bruker selv nettet. Og med litt av håret 
sitt tonet i samme farge, er hun en 
svært god representant for 
den nye enhetlige 
k o m m u n i -

kasjonsstrategien til våre kolleger 
i Indre Østfold. 

Tilbake i Askim puster Ulla-Britt 
Waagaard ut etter dagens barnebi-
bliotekarmøte. Hun forteller stolt og 
engasjert om både eget bibliotek og 
samarbeidspartnerne i de andre kom-

munene. Alle har de ulike forutsetnin-
ger og forskjellige løsninger, enten 

det dreier seg om lokaler, bud-
sjett, personale, datasystem, 

eller andre ting. Men ingen 
av dem er så store at de kan 

være seg selv nok. Alle har 
fordeler av å delta i dette 

prosjektet. Selv om det 
innebærer ekstra ar-

beid, er det samtidig 
en virksomhet som 

løfter dem fram-
over. 

- Vi må innse at bibliotekene ikke 
alltid fungerer som de attraktive 
møteplassene og sosiale arenaene 
som vi ønsker at de skal være. Her 
konkurrerer vi med mange andre 
aktører. Det er viktig å møte denne 
konkurransesituasjonen på en god og 
effektiv måte, sier prosjektleder Anne 
Berit Brandvold. Her ved det mest fysiske 
uttrykket for merkevarebyggingen ved biblio-
tekene i Indre Østfold. (Foto: Erling Bergan)

 

[ BIBLIOTEK SOM MERKEVARE ]
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- Bibliotekene har mye å by på, og 
merkevareprosjektet får det tydeligere 
fram, påpeker prosjektleder Anne Berit 
Brandvold.

Konkurransesituasjonen
Det er ingen tvil om at folkebibliotekene 

er under press for tiden, noe også Brand-
vold fremhever som et viktig moment for 

  at prosjektet ble satt i gang. 
- Vi må selvfølgelig være fornøyd med 

at undersøkelsen viste at bibliotekene har 
et godt omdømme, at publikum oppfatter 
oss som en viktig kilde til kunnskap og 
kultur, samtidig som vi fikk bekreftet at 
bibliotekenes ansatte er dyktige i å gi råd 
og veiledning til de som søker informasjon. 
Dette må vi ta med oss. Men samtidig må 
vi innse at bibliotekene ikke alltid fungerer 
som de attraktive møteplassene og sosiale 
arenaene som vi ønsker at de skal være. 
Her konkurrerer vi med mange andre aktø-
rer. Det er viktig å møte denne konkurran-
sesituasjonen på en god og effektiv måte, 
avslutter Anne Berit Brandvold. 

Biblioskopet er et toårig regionalt 
merkevarebyggingsprosjekt, som 
består av et samarbeid mellom flere 
institusjonstyper innen biblioteksek-
toren i Agder-regionen.

Prosjektet har som mål å omforme 
bibliotekenes og publikums bilder, og 
dermed definisjonen av begrepet bibli-

Biblioskopet - nye bilder av bibliotekene

Eidsberg bibliotek deltar i Indre Østfold-samarbeidet om å bygge bibliotek som merkevare. Plakater, bærenett og brosjyrer fra prosjektet er synlige i 
skranken. Også bibliotekets nettsider bærer preg av det nye grafiske utseendet til bibliotekene i regionen. (Foto: Erling Bergan) 

Bibliotekene i Indre Østfold samarbeider på flere 
felt. Her er biblioteksjef Ulla-Britt Waagaard i 
Askim i møte for barnebibliotekarene i regionen, 
der de koordinerte planene for sommerens lese-
konkurranser. (Foto: Erling Bergan)

otek. Dette skal de oppnå ”gjennom 
verdiforankrende prosesser, omfat-
tende intern kurs- og seminarvirk-
somhet, og kraftig markedsføring ut 
mot publikum”. Slik vil de, ”i tråd med 
målene for Norgesbiblioteket, skape 
større kjennskap til Biblioteket, og øke 
aktualitet og bruk.”

Biblioskopet samarbeider med pro-
sjektet ”Biblioteket som merkevare – er 
det mulig?” i Indre Østfold. Begge har 
fått støtte fras ABM-utvikling. Biblio-
skopet med 500.000 kroner i 2009 
og samme beløp i år. Østfold-prosjek-
tet med 330.000 kroner i 2009 og 
340.000 kroner inneværende år.  

[ BIBLIOTEK SOM MERKEVARE ]



Vår aller beste RFID-alarmportal HD Alma har
suveren deteksjon, og vil gi lyd- og lyssignal når det
passerer materiell hvor alarmen ikke er slått av.  
Vi tilbyr også løsning hvor det rapporteres hvilke
enheter som har gitt alarm, slik at de kan merkes
med en kode for eksempel  ”Alarm” eller ”Stjålet?”
Portalen leveres i stilig designet pleksiglass og stål,

og kan monteres enten direkte på gulvet eller på en
praktisk kjørelem i aluminium. 
Nå er tiden inne for å satse på RFID-løsninger i
biblioteket! Vi har erfaring med RFID-installasjoner,
så kontakt oss gjerne for mer informasjon eller tilbud
på løsninger.

Alma går i rødt
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Fra 1. juli avvikles Store 
Norske Leksikon som en 
forlagseid tjeneste. I mars 
2009 ble Store Norskes 
annonsefinansierte nett-
utgave lansert. Men an-
nonseinntektene uteble og 
Kunnskapsforlaget måtte 
kaste kortene før tjenes-
ten hadde fått utviklet seg 
skikkelig. 

Tekst:    Andrea Gaarder
 Bibliotekar
 Læringssenteret,
 Lambertseter 
 videregående skole

Faglig/vitenskapelig og 
kulturpolitisk mønstring

6. mai var det åpent møte på Stratos 
i det gamle Arbeiderpartibygget ved 
Youngstorget i Oslo. Fritt Ord og Spa-
rebankstiftelsen har tatt initiativ for å 
reetablere Store Norske som nettleksikon. 
Tanken er i første omgang å skape en 
institusjonell basis som kan overta Store 
Norskes database vederlagsfritt fra Kunn-
skapsforlaget. Oppslutningen om dette 
initiativet har vært stor. Bl. a. har Norsk 

Mobilisering til støtte for 
omstart av Store Norske

faglitterær forfatter- og oversetterforening 
engasjert seg og derigjennom involvert 
Nasjonalbiblioteket.

På Stratos ble det holdt innlegg fra 
forskjellig hold. Innledningsforedraget 
”Om nødvendigheten av å videreutvikle 
Store Norske” var ved Francis Sejersted, 
professor i historie og styreleder i Fritt 
Ord. Sejersted tok utgangspunkt i den nye 
grunnlovsparagraf 100, ytringsfrihetspa-
ragrafen, vedtatt av Stortinget i 2004, der 
det heter i 6. og siste ledd: ”Det paaligger 
Statens Myndigheter at lægge Forholdene 
til Rette for en aapen og oplyst offentlig 
samtale.” Sejersted viste til Ytringsfrihets-
kommisjonens premisser der det sies at 
en åpen og opplyst samtale ikke alene 
kan overlates til markedet. Utviklingen av 
de digitale medier har skapt en revolusjon 
når det gjelder formidling av informasjon. 
”Nettopp ved denne frie flyten av kunn-
skap og informasjon er det om mulig blitt 
enda viktigere at det noen steder legges 
vekt på det redaksjonelle – for den rime-
lige garanti for en fornuftig utvelgelse, 
for faglig kompetanse og for ansvarlighet 
gjennom identifikasjon av kunnskapsfor-
midleren.”

Sejersted ga honnør til nettleksikonet 
Wikipedia for sterke bidrag til fornyelse 
av leksikonformen. Så vel det gigantiske, 
engelskpråklige Wikipedia som dets 
norskspråklige avlegger. Wikipedia er 
brukerbasert. Hvemsomhelst kan bidra, 
dog slik at de må følge visse prinsip-
per for nøytralitet og verifiserbarhet. 
Lenkingen er godt utviklet. Kvaliteten er 
gjennomgående god, men mangelen på 
synlig avsender som kan stå som garantist 
for kvaliteten gjør Wikipedia sårbar for 
manipulering. 

Store Norske hadde før Wikipedia kom 
inn på arenaen gått i retning av monopol. 
Noe som var uheldig. Om Store Norske 
skulle dø, vil vi på nytt få en situasjon 
med  en viss karakter av monopol, nå 
med Wikipedia som eneste norskspråklige 
leksikon på nettet. Til tross for Wikipedias 
meget gode sider, vil dette være svært 
bekymringsfullt, mente Sejersted. Uten 

Store Norske vil vi skånselløst bli henvist til 
det som er kalt ”the new digital disorder”.  
Sejersted nevte som en praktisk løsning 
fra det offentlige kan være å inkludere 
leksikonformidling i tellesystemene for 
meritterende publisering ved de syv uni-
versitetene våre. 

Innspill fra institusjoner 
og fagorganisasjoner 

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universi-
tetet i Oslo, snakket varmt om viktigheten 
av å videreføre Store Norske. Vi trenger en 
kvalitetssikret kunnskapskilde med nærhet 
til forskningen, mente han. Skjer overalt at 
universitetene tar større ansvar for dette. 
På et nært forestående rektormøte vil 
leksikonsaken bli tatt opp til drøfting.

Professor ved Center for Advanced 
Study, Anders Føllesdal, refererte til 
regjeringens plattform, der den påpeker 
viktigheten av å satse på kunnskap. Han 
minnet om at videreføring innebærer 
omstart. Brukergrensesnittet må ha bra 
kvalitet. SNL treffene må kunne googles. 
Føllesdal fortalte om sine erfaringer med 
Stanford Encyclopedia of Philosophy 

Professor Francis Sejersted ga honnør til nett-
leksikonet Wikipedia for sterke bidrag til forny-
else av leksikonformen. (Foto: GAD)
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(SEP), et nettbasert akademisk oppslags-
verk med gratis adgang med ”et kobbel 
redaktører for forskjellige områder, som 
hver har ansvar for kvalitetssikring, og 
faglig tunge forfattere med ansvar for 
hvert sitt tema.” SEP-artiklene blir fagfel-
levurdert, og oppdateres jevnlig. Leserne 
kan ta kontakt direkte. Føllesdal er selv 
en av flere norske bidragsytere til det 
amerikanske leksikonet.

Sten Morten Henningsmoen fra NTL 
Universitetet i Oslo framhevet hvor viktig 
det er at forskningen selv tilgjengeliggjør 
forskningen. Brit Langvik, forbundssektre-
tær i Skolenes Landsforbund minnet om 
at kunnskap til få gir makt, kunnskap til 
alle gir frihet. Anne Karine Nymoen, leder 
av Norsk Studentunion minnet om Samuel 
Johnsons ord: Knowledge are of two kinds: 
what we have in ourselves and where/how 
we can find it. 

Odd-Reza Allahverdy Kvernevik, sentral-
styremedlem i Elevorganisasjonen med 
160 000 elever bak seg minnet om hvor 
viktig det er å få elevene til å tenke sjøl, 
lære å lære. SNL må være gratis! Elevene 
må vite hva som er et godkjent leksikon. 
Ottar Grepstad fra Nynorsk kultursentrum 
pekte på at tida er ute for et ett-språklig 
leksikon. Nynorsk språk hører alltid med. 
Grepstad oppfordret til også å bruke folk 
utenom akademia.

Forskerforbundet stilte med sin nest-
leder, bibliotekar Randi Halveg Iversby, 
som refererte til regjeringens plattform og 
betydningen av informasjonskompetanse. 

Brukergrensesnittet til et nettleksikon må 
ha bra kvalitet, for å kunne tilfredsstille 
”googlegenerasjonen” født etter 2003. 
Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth 
Paulsen, sa at kulturministerens lettvinte 
kommentarer og manglende vilje til å 
støtte et nettbasert norsk leksikon med of-
fentlige midler ikke overrasket. Utviklingen 
i undervisningssektoren de siste årene 
har bygget på en rekke feilslutninger, 
mente hun.

Wikimedia Norge ved Erlend Bjørtvedt 
var også invitert. Bjørtvedt har hovedfag i 
økonomisk historie. Han minnet om Wiki-
pedias korte og eksplosivt raske utvikling.  
Wikipedia vil savne Store Norske om det 
skulle forsvinne da de to leksikonene har 
hatt en stimulerende og skjerpende virk-
ning på hverandre, sa han.

Refleksjoner fra en 
skolebibliotekar

Undertegnede referent er bibliotekar 
ved Lambertseter videregående skole 
i Oslo. Da Store Norske Leksikon ble 
relansert som annonsefinansiert nett-
leksikon med gratis tilgang i mars i fjor, 
ble flimmeret som fulgte med reklamen 
svært sjenerende. Mitt inntrykk er at den 
reklamefinansierte versjonen heller ikke 
har slått an blant elevene. Papirutgaven 
fra 2006, derimot, er mye brukt. Flere 
ganger daglig hentes SNL fram i referan-
searbeidet for å få oversikt over et emne. 
Den kjære papirutgaven fra 2006 vil 

ubønnhørlig på en rekke områder snart 
være utdatert. 

Wikipedia har som nevnt i referatet 
mange gode sider, men kan aldri bli 
et autoritativt oppslagsverk. Jeg ser 
dessuten Wikipedia som et ledd i et ny-
liberalistisk prosjekt som det er verdt å 
være oppmerksom på – i sær når landets 
kulturminister later til å være smittet av 
ideologien. Grunnleggeren av Wikipe-
dia, Jimmy Wales, skal ha fått ideen fra 
nyliberalisten Friedrich Hayeks klassiske 
tekst: ”The Use of Knowledge in Society” 
(1945). Hayek hevder at sannhet er noe 
som oppstår gjennom markedsmessig 
aggregering av kunnskap i en slags evo-
lusjonær prosess. Nyliberalistene har lagt 
stor vekt på å redefinere kunnskapens 
plass i samfunnet. Nyliberalistenes ideale 
styreform er et ”begrenset demokrati” 
der definisjonen av frihet begrenser seg 
til et negativt frihetsbegrep (frihet fra, 
ikke frihet til). Nyliberale tenketanker og 
tankekollektiver er en bevisst arbeids-
metode.

Selv innen de mest anti-autoritære 
tradisjonene i arbeiderbevegelsen finnes 
det en dypt forankret respekt for kunnskap 
og vitenskap. Å supplere de akademiske 
tradisjonene kan være nødvendig, men 
dagens viktigste utfordring må være å 
forsvare et autoritativt nasjonalt opp-
slagsverk, et referanseverk i ordets rette 
forstand. Det haster med å finne en løs-
ning for nystart av nettutgaven. 

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i 
Oslo, snakket varmt om viktigheten av å vide-
reføre Store Norske. (Foto: Vidariv)



Bibliotekaren 6/201012   

Karis kalender

Demokratisk samlingsutvikling
Jeg blir ofte minnet om at det stadig er 

ting å lære, også i velkjent landskap. Det 
skjedde igjen her om dagen, da vi var 
invitert til omvisning i Stortinget.  

Selve bygningen, med sine utsmyknin-
ger i rødt og gull, var riktignok den samme, 
gamle, men da vi avsluttet besøket i Stor-
tingsbiblioteket, hvor deres nettbaserte 
brukertjenester ble presentert, ble jeg 
slått av hvor virksomhets- og brukerori-
enterte de er i sine tjenester. Jeg ble også 
minnet om hvor hensiktsmessig den 
digitale teknologien er for tilrettelegging 
og formidling av kompleks informasjon. 
Og tilsvarende, hvor lite hensiktsmessig 
det er, det fragmenterte IT-nettverket det 
norske bibliotekfeltet består av. 

Et nasjonalt bibliotek
Stortingsbiblioteket er en nasjonal 

ressurs – på linje med Nasjonalbibliote-
ket, men mer spesialisert. Det ligger i 

krysningspunktet mellom fagbibliotek og 
folkebibliotek; det er referansebibliotek for 
representantene og staben, samtidig som 
samlingen, ikke minst den digitale, omfat-
ter akkumulert ”fellesgods” som i større 
eller mindre grad angår oss alle. 

Min umiddelbare innskytelse er at den 
offentlige samtalen – og demokratiet 
– kunne vært tjent med at flere hadde 
tilgang til materialet i dette biblioteket. 
Riktignok kan offentligheten bruke biblio-
teket, men det må skje på stedet og etter 
avtale, så tilgjengeligheten er i praksis 
begrenset. De digitale tjenestene ligger 
dessuten stengt inne i Stortingets intranett 
og er derfor dessverre ikke tilgjengelige 
utenfra.

Kompilering av vanskelig 
tilgjengelig faktakunnskap

En tjeneste jeg bet meg spesielt merke 
i, var Stortingsbibliotekets utvalg og bear-

beiding av relevant EU-relatert stoff, tilret-
telagt for arbeidet i komiteer og utvalg. At 
stoffet oppleves som relevant, kan ”leses” 
ut fra at bibliotekets materiale flere ganger 
har vært sitert fra Stortingets talerstol.

Dette er god samlingsutvikling, tenker 
jeg. For mens bibliotekarene understre-
ker at materialet er deres utvalg, og kan 
hende ikke dekkende eller balansert nok, 
så gjelder jo akkurat det samme for trykt 
materiale. Enhver samling, trykt eller di-
gital, er resultat av valg; vi kan ikke kjøpe 
inn alt, så vi må gjøre et utvalg – etter 
beste skjønn og ut fra kjennskap til våre 
brukeres behov. 

Det kan innvendes at det finnes mange 
andre kilder til EU-stoff; ikke minst på 
Utenriks departementets nettsider, men 
både UD og andre aktører har sin egen 
agenda, mens Stortingsbiblioteket – i 
hvert fall i prinsippet – ikke har noen slik 
agenda og trolig vil måtte presentere et 
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Vi ønsker alle folkebibliotek hjertelig velkommen til 
årets Mikromarc-brukermøte. I år møtes vi på det 
landlige kurs- og konferansehotellet Quality Hotel 
Olavsgaard, som ligger midt mellom Oslo (15 km) og 
Oslo Lufthavn Gardermoen (25 km) med gode 
transportmuligheter. 

Programmet er selvfølgelig fullt av Mikromarc-
godbiter. I tillegg har vi med oss Aslak Sira Myhre  
fra Litteraturhuset, Roar Storleer fra NTNU og  
Eirik Solheim fra NRK Beta pluss mange flere 
entusiastiske mennesker som forteller om ting de 
brenner for. Du kan også besøke mange varierte og 
interessante utstillere med tilbud som er høyaktuelle 
for bibliotek. Programmet finner du på www.bibits.no 
og i postkassen din. Meld deg på!

Vi gleder oss frydefullt til å se deg igjen!
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mer balansert kildemateriale enn de fleste, bredden i bruker-
gruppen tatt i betraktning.

Det nasjonale og det lokale offentlige rom
EU-stoffet er bare ett eksempel; det finnes mange politiske 

saksområder som etter min mening hører hjemme i samlingen 
i et offentlig bibliotek. Mens Stortingsbiblioteket tilrettelegger 
og tilgjengeliggjør informasjon om politiske temaer på nasjonalt 
nivå for sine brukere, skulle man kanskje tro at det finnes tilsva-
rende lokale digitale faktasamlinger med tilrettelagt informasjon 
i folkebibliotekene. En rask gjennomgang viser at det ikke er 
tilfelle; der det finnes annet enn kultur stoff, nøyer man seg som 
oftest med å lenke til offentlige nettsider.

Men noen steder jobbes det med saken; Stortingsbibliote-
ket har et prøveprosjekt på gang med Tønsberg og Nøtterøy 
bibliotek, ” Stortinget i ditt bibliotek”, hvor en del av lokalet 
er avsatt til informasjon fra Storting og Regjering og til møter 
med lokale representanter. I tillegg finner man informasjon fra 
Tønsberg og Nøtterøy kommuner og Vestfold fylkeskommune. 
Her møtes altså nasjonal og lokal offentlighet, og bibliotekets 
funksjon som kilde til samfunnskunnskap og deltakelse blir 
tydelig. Spennende!

Kunnskapsdeling
I Stortingsbiblioteket ble jeg minnet om det som ofte blir fjernt 

i hverdagen i fagbiblioteket; hvordan folkebibliotekene også er 
viktige kilder til kunnskap – i tillegg til kultur – for allmennheten. 
Her ligger fundamentet for bibliotekenes bidrag til demokrati 
og ytringsfrihet, som vi så ofte henviser til. 

Etter hvert som andelen elektroniske kunnskapskilder øker 
og brukerne blir stadig mer ”digitale”, blir teknologiske formid-
lingskanaler stadig mer sentrale, både i fag- og folkebibliotek. 
Her ligger mange folkebibliotek fremdeles i startgropen. 

Jeg drømmer om et landsdekkende, digitalt tilgjengelig og 
søkbart kunnskapsnettverk som grunnlag for den offentlige 
samtalen. Det forutsetter flere ”grep”: 

Bibliotekarutdanningen må i større grad vektlegge digital 
formidling, også på grunnstudiet; vi trenger teknologivante 
bibliotekarer. Opplysningsoppdraget, som langt på vei er ”druk-
net” i kulturforbruk, må gjenopplives. Sist, men ikke minst, 
må bibliotekene knyttes sammen i et felles nett som samler 
dagens fragmenterte systemhverdag under en felles paraply, 
bibliotek.no.

Finnes det noen der ute som har et par millioner til overs?

 Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
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Tekst:    Liv Torild Ellefsen
 Informasjonssjef
 Norsk lyd- og 
 blindeskriftbibliotek

Det er i disse dager ett år siden bi-
bliotekmeldingen ble levert. Meldingen 
varsler en styrking av bibliotekene som 
arenaer for leselyst, læring og kultur-
opplevelser. I bibliotekenes samfunns-
oppdrag ligger det et ansvar for å gjøre 
kunnskap og utdanning tilgjengelig for 
alle, uavhengig av sosiale, økonomiske 
og geografiske skillelinjer. Her kan det 
gjerne tilføyes at bibliotekenes sam-
funnsoppdrag også innebærer et ansvar 
overfor brukergrupper med behov for 
tilrettelagt litteratur. 

Kulturløftet 2 legger vekt på å sikre 
mangfold, likeverd og likestilling innen 
alle områder av kulturlivet, og kulturmi-
nister Huitfeldt retter oppmerksomheten 
mot klasseforskjeller og skjev sosial pro-
fil i norsk kulturliv. For mennesker med 
syns- eller lesehemminger innebærer 
likestilling også tilgang til tilrettelagte 
litteratur- og informasjonstjenester.  Uten 
slik tilgang vil mange av landets innbyg-
gere være avskåret fra muligheten til å 
ta utdanning, til litteraturopplevelser og 
til aktiv samfunnsdeltakelse.

Økt produksjon og samarbeid
Bibliotekmeldingen sidestiller videre-

utvikling av bibliotektilbudet til spesielle 
brukergrupper med andre hovedsat-
singsområder som økt samarbeid, vi-
dereutvikling av digitale fellestjenester, 
skolebiblioteksatsing og vektlegging av 
bibliotekene som læringsarena.

En styrking av bibliotektilbudet til syns- 
og lesehemmede handler imidlertid ikke 

NLB fremmer bibliotektilbud til alle

Brage og PipeOnline
Høsten 2009 lanserte Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek den nye norske 
talesyntesen Brage. Og NLB gir nå lærestedene tilgang til det web-baserte 
brukergrensesnittet PipeOnline, hvor lærestedene selv kan produsere lyd-
bøker for syns- og lesehemmede studenter. Liv Torild Ellefsen forteller her 
om NLBs arbeid på dette området.

bare om økt produksjon av tilrettelagt litte-
ratur. Det dreier seg i tillegg også om å få 
til et utvidet samarbeid mellom NLB og de 
øvrige bibliotekene, både folkebibliotek og 
universitets- og høgskolebibliotek. Et styrket 
samarbeid er av avgjørende betydning for å 
bedre kjennskapen til allerede eksisterende 
tilbud, og stimulere til økt bruk av dette.

NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 
produserer og låner ut tilrettelagt litteratur 
til mennesker med syns- eller lesehemmin-
ger. I Norge har rundt 120 000 mennesker 
synshemminger som gjør at de ikke kan 
lese vanlig trykt tekst. I tillegg kommer den 
store gruppen mennesker med dysleksi eller 
andre lese- og skrivevansker. Det antas at 
5 – 10 % av befolkningen har ulike former 
for lesevansker. For svært mange med 
syns- eller lesehemminger er lydbøker et 
godt alternativ til den trykte boken. 

Folkebibliotektjenesten
NLB er både et bibliotek og en produk-

sjonsbedrift. Lydbokbasen teller i overkant 
av 13 000 titler. Rundt 3 000 av disse er 
lydbøker for barn og unge.  NLB har som mål 
å tilby et litteraturutvalg som er i samsvar 
med tilbudet i norske folkebibliotek, og har 
et bredt utvalg skjønnlitteratur og sakprosa.  
Størstedelen av lydbøkene produseres i 
NLBs egne studioer. All skjønnlitteratur, og 
alle bøker for barn og unge, leses inn på 
tradisjonell måte av profesjonelle innlesere.  
NLB har i de seneste årene hatt en sterk 
produksjons- og utlånsvekst, og produserer 
årlig mer enn 1 000 nye lydbøker. I tillegg 
kommer produksjon av et variert utvalg tids-
skrifter og daglig utgivelse av Aftenposten 
i lydversjon. 

Både lån av lydbøker og abonnement på 
tidsskrifter og avis er gratis.

Studenttjenesten
Nesten halvparten av lydbokproduk-

sjonen ved NLB er studielitteratur for 
studenter ved universiteter, høgskoler og 
fagskoler. Synshemmede studenter har 
rett til å få produsert pensumlitteratur hos 
NLB. Utvalget av studielitteratur avhenger 
av hvilke fag synshemmede studenter 
velger å ta. Utdanningsvalgene dekker 
imidlertid et stort spekter, NLB kan derfor 
tilby studielitteratur på lyd innen en lang 
rekke fagområder. Studenter med dysleksi 
eller andre lese - og skrivevansker har 
ingen selvstendig produksjonsrett, men 
kan fritt låne all studielitteratur som al-
lerede finnes i samlingen.

Lydbøker med talesyntese - Brage 
For studenter er rask levering av pen-

sumlitteratur særdeles viktig. Bruk av 
talesyntese til denne type produksjoner 
gir en vesentlig kortere produksjonstid 
sammenlignet med tradisjonelle innlesnin-
ger. Talesyntese er et dataprogram som 
gjør elektronisk tekst om til tale. NLB har 
en årlig produksjon av studielitteratur i 
lydbokformat på rundt 500 titler. 60 % av 
studielitteraturen lages med talesyntese. 
Aftenposten og de fleste tidsskriftene blir 
også produsert med talesyntese.

Høsten 2009 lanserte NLB den nye 
norske talesyntesen Brage. Brage er 
utviklet i samarbeid med Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) i Sverige, 
og bygger på ressurser fra den kom-
mende norske språkbanken.  Produksjon 
av studielitteratur stiller store krav til 
talesyntese gjennom omfattende bruk 
av fremmedord, referanser og annet. 
Kommersielt tilgjengelige talesynteser på 
norsk er ikke utviklet for dette formålet. 
Med Brage kan NLB nå produsere flere og 
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bedre lydbøker for studenter med behov 
for tilrettelagt litteratur.

Lydbøker produsert med talesyntese 
er fulltekstproduksjoner. Det betyr at 
lydbøkene inneholder både lyd og tekst. 
Med leseprogram installert på PC-en kan 
teksten leses på skjermen samtidig som 
man hører boken opplest. For mange 
med lese- og skrivevansker er dette et 
godt tilrettelagt tilbud som bidrar til økte 
leseferdigheter.

UH-samarbeid
Et nytt tilbud rettet mot universitet- og 

høgskolesektoren gir tilgang til pro-
duksjonsverktøy for lydbøker via NLBs 
hjemmesider. Etter avtale med NLB får 
lærestedene tilgang til det web-baserte 
brukergrensesnittet PipeOnline. Med slik 
tilgang kan lærestedene selv produsere 
lydbøker for syns- og lesehemmede 
studenter.

Mange studenter med dysleksi, eller 
andre lese- og skrivevansker, bruker mye 
tid på selv å skanne trykte lærebøker for 
å kunne lese filene med opplesningspro-
gram installert på PC-en. Informasjon om 
lydboktilbudet ved NLB – og økt bruk av 
PipeOnline kan være av avgjørende betyd-
ning for å sikre lesehemmede studenter 
enklere tilgang til pensumlitteratur og 
bedre deres studiesituasjon.

Lik tilgang for alle
Alle som kan dokumentere synshem-

ming, dysleksi eller andre lese- og 
skrivevansker kan bli lånere hos NLB. 
Bibliotektilbudet er gratis. En avtale mel-
lom staten og rettighetshaverne gir NLB 
rett til å produsere et ubegrenset antall 
eksemplarer av egenproduserte lydbø-
ker.  NLB har derfor ingen ventelister på 
lydbøker.

I desember 2009 lanserte NLB nye 

hjemmesider med brukergrensesnitt 
spesielt tilpasset syns- og lesehemmede 
brukere. Via MappaMi har lånere tilgang til 
døgnåpent bibliotek på nett, og fra høsten 
2010 åpner NLB for nedlasting og direkte 
avspilling (streaming) av lydbøker.

Kulturminister Huitfeldts sosiale per-
spektiver på kulturens tilgjengelighet er 
svært interessant sett fra NLBs synspunkt. 
Det er å håpe at bibliotektilbudet til spe-
sielle brukergrupper oftere trekkes frem 
når mangfold, likeverd og likestilling er en 
del av agendaen i bibliotekdebatten.  I et 
samfunn der tilgang til litteratur, kunst – 
og kulturopplevelser betyr stadig mer, vil 
mangel på tilgang føre til mer utestengelse 
enn før.  Skillet mellom de som har tilgang 
til litteratur- og informasjonstjenester og 
deltar aktivt i informasjonssamfunnet og 
de som av ulike grunner faller utenfor 
øker. 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek yter tjenester til de som har problemer med å lese trykt tekst, og er landets største produsent av lyd- og punktskrift-
bøker. Et nytt tilbud rettet mot UH-sektoren gir tilgang til produksjonsverktøyet PipeOnline for lydbøker via NLBs hjemmesider. Liv Torild Ellefsen, Eli 
Frisvold og Merete Carlsen (fra venstre mot høyre) ved NLB kommuniserer gjerne om bibliotekets tilbud. (Foto: Erling Bergan)



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

Alt du trenger – til en rimelig pris...

Bestill Hovedkatalogen!
– Alt til biblioteket

Pettersvollen 3, Pb. 9102, 3006 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55

Hovedkatalogen for bibliotek, arkiv og museum

BIBLIOTEKUTSTYR
– Alt du trenger

– Vi designer ditt nye bibliotek

–Navnet på god service

Selvbetjeningsautomater

Scannere

Rekvisita og utstyr

Ergonomiprodukter

Rullearkiv

Belysning

Innredningshjelp

Reparasjonsmaskiner for CD/DVD

Synsprodukter

Møbler

Mikrofi lm

Lyttestasjoner

Pettersvollen 3, Pb. 9102, 3006 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55
salg@bibliotekservice.no

Bestill Hovedkatalogen!

Selvbetjeningsautomater

Scannere

Rekvisita og utstyr

– fremtidens bibliotek

Ergonomiprodukter

Rullearkiv

BelysningInnredningshjelp

Reparasjonsmaskiner for CD/DVD

Synsprodukter

Møbler

Mikrofi lm

Lyttestasjoner

Annonse_helsideApril08.indd   1 08-10-08   14:48:35



Pettersvollen 3, Pb. 9102, 3006 Drammen 
Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55

salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

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

Scannere for publikum, med mulighet for direkte utskrift og lagring på USB minnepinne!

Logisk og brukervennlig

– navnet på god service

RIMELIGE PRISER PÅ SYSTEM OG VEDLIKEHOLD...

SCANNERE FOR DIGITALISERING OG LAGRING

– navnet på god service

OS 14000 Scanner:
For digitalisering og lagring

av egne bøker og dokumenter

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



Bibliotekaren 6/201018   

[ ØKONOMI ]

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil  
kr 54.000 til stipend for medlemmer av BF i 2010.  
Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer.

Søknaden kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs,  
aktiv deltakelse på arrangement, arbeid med større  
artikler for Bibliotekaren, studieturer, studieopphold,  
hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Medlemmer i  
statssektoren oppfordres spesielt til å søke. Stipendmidler  
tildeles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde  
oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag. 

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kort- 
fattet rapport om hva som er gjort og hvordan midlene er  
brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren er en del av  
gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no.

Stipend for 
BF-medlemmer

YS er fornøyd med at bru-
ken av oljeinntektene ligger 
17 milliarder kroner lavere 
enn det ble lagt opp til i 
budsjettet i fjor høst. - Slik 
bidrar regjeringen til å ta 
vare på de gode resulta-
tene i norsk økonomi. Dette 
legger grunnlaget for økt 
sysselsetting og fortsatt lav 
ledighet, sier YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim. 

YS-lederen understreker betydningen 
av det inntektspolitiske samarbeidet, som 
gjør at lønnsveksten er nedjustert fra 3 ½ 
til 3 ¼ prosent for inneværede år.

- Regjeringens hovedfokus har vært å 
holde sysselsettingen oppe og arbeidsle-
digheten lav. Dette har regjeringen etter 
YS` oppfatning lyktes godt med, mener 
Kvalheim.

- Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg 
opp, sysselsettingen peker sakte oppover 
og ledigheten har ligget på lave 3¼–3½ 
prosent siden i fjor høst. Ledigheten ute 
i Europa er på 8 ½ prosent. Det viser at 
Norges oljesmurte økonomi står seg godt 
i internasjonal sammenheng, påpeker 
YS-lederen. 

- Lite, men godt på miljø
YS er fornøyd med at avgiften på for-

brenning av avfall blir fjernet frå 1. oktober 
i år. YS mener imidlertid at dette bør gjen-
nomføres raskere, og at budsjettmessige 
hensyn her må vike i forhold til miljøef-
fekten ved tiltaket. 

- Det må også satses sterkere på å 
utnytte den økende avfallsmengden i 
Norge til for eksempel fjernvarmeanlegg. 
YS etterlyser konkret vilje til satsing fra 
statens side på tiltak i denne forbindelse, 
sier Kvalheim.  

- Jeg er skuffet over at regjeringen 
fortsatt ikke er villig til å fjerne fordels-
beskatningen på arbeidsgiverbetalte 
sykler og kollektivkort. En slik ordning 
vil etter vår mening føre til redusert 

YS om revidert nasjonalbudsjett: 

- Et budsjett for verdiskapning og sysselsetting
bilbruk og mindre klimagassutslipp, sier 
YS-lederen.

Bra at permitteringsregler 
blir videreført

YS mener det er bra at arbeidstakere i 
en permitteringssituasjon har tilfredsstil-
lende økonomiske vilkår, i påvente av en 
forbedring for bedriften eller i arbeidsmar-
kedet generelt. 

- En forlengelse av regelverket, her-
under at lønnsplikten er redusert, betyr 
også at arbeidsgivere kan beholde kom-
petent arbeidskraft for en lengre periode, 
sier Kvalheim.

Bekymret for 
unge arbeidsledige

YS deler regjeringens bekymring om at 
yrkesfrekvensene for ungdom under 24 år 
øker mer enn alle andre aldersklasser. 

- Derfor er det viktig å sette inn tiltak 
i forhold til skole, særlig med tanke på å 
motvirke det høye frafallet i videregående 
opplæring. Å satse på kompetansegi-
vende tiltak er viktig, herunder en økning 

i antall lærlingplasser, påpeker Kvalheim 
og viser til at enkelte bransjer står nesten 
helt uten lærlingplasser.

Det settes i verk tiltak for verftsindus-
trien for 200 millioner kroner. Dessuten 
økes rammen for Garantiinstituttet for 
eksportvirksomhet alminnelige garantiord-
ning med 10 milliarder kroner, til i alt 120 
milliarder kroner.

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak 
foreslås økt med 247 millioner kroner. 
Innsatsen vris i retning av tiltak som er 
mer hensiktsmessige og bedre tilpasset 
brukernes behov, men er samtidig dyrere 
enn den tiltakssammensetningen som lå 
til grunn i saldert budsjett. Bevilgningen 
anslås å gi rom for om lag 75 000 tiltaks-
plasser i gjennomsnitt for 2010. 

Bevilgningene til vedlikehold og ut-
bedring av jernbanenettet økes med til 
sammen 274 millioner kroner. 

Statens vegvesen tilføres ytterligere 
259 millioner kroner, fordelt med 200 
millioner kroner til drift, vedlikehold og 
investeringer i riksveier. 



19   Bibliotekaren 6/2010

[ ABM-UTVIKLING ]

Tekst:    Erling Bergan
 Redaktør

Dette er resultatet av en dragkamp som 
har pågått mellom Kulturdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet denne våren.  
I forbindelse med at statsråd Huitfeldt 
besluttet at bibliotekfunksjonene i ABM-
utvikling skal overføres til Nasjonalbiblio-
teket, har det nemlig vært uklart om dette 
skulle gjelde alle stillingene. 

Arven fra Riksbibliotektjenesten
For Universitets- og høgskolerådet 

(UHR) har situasjonen gitt mulighet til å 
kaste et blikk bakover til 2002 og tiden 
før ABM-utvikling, den gang Riksbiblio-
tektjenesten hadde sitt forhold til fag- og 
forskningsbibliotekene og Statens biblio-
tektilsyn til folke-, fylkes- og skolebibliote-
kene. I brev av 16. mars 2010 skriver UHR 
til Kunnskapsdepartementet: ”Av rundt 17 
årsverk som gikk over fra Riksbibliotektje-
nesten til ABM-utvikling, mener UHR at 
UH-sektoren og Kunnskapsdepartementet 
vil være tjent med tilbakeføring av rundt 
12-14 årsverk til Kunnskapsdepartemen-
tet. Noen av disse årsverkene kan også 
være administrative ressurser. Budsjettet 
som overføres fra Kulturdepartementet til 
Kunnskapsdepartementet må inneholde 

lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon etc, 
samt driftskostnader til lokaler, utstyr, 
reiser, kompetanseutvikling etc. Res-
sursene bør vurderes knyttet til den nye 
organisasjonen for NVI (Cristin) eller en 
annen eksisterende organisasjon for UH-
sektoren. I tillegg bør en passende sum til 
utvikling og prosjektoppgaver overføres. 
UHR vil etter omorganiseringen legge til 
rette for et godt samarbeid med Nasjo-
nalbiblioteket til det beste for en god og 
helhetlig bibliotekpolitikk i Norge.”

Konsortieavtaler og lisenser
Det er dette forslaget som nå er mer enn 

halvert i årets tilleggsproposisjon. Det heter 
der: ”Kulturdepartementet har besluttet at 
bibliotekfunksjonene i ABM-utvikling skal 
overføres til Nasjonalbiblioteket. Unntatt er 
oppgaver som gjelder konsortieavtaler og 
lisenser, som planlegges overført til den 
institusjonen eller organet som skal ha an-
svar for Norsk vitenskapsindeks (NVI), som 
Kunnskapsdepartementet er i ferd med å 
etablere. I tillegg til fire årsverk knyttet til 
konsortieavtaler og lisenser, vil ytterligere 
to årsverk bli foreslått overført fra ABM-
utvikling til Kunnskapsdepartementet. Disse 
skal også knyttes til arbeidet med NVI.

Overføring av oppgaver og midler fra 
ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket vil bli 
gjennomført i løpet av 2010.

Regjeringen tar sikte på i Prop. 1 S 
(2010-2011) å komme tilbake til overføring 
av oppgaver og midler til Kunnskapsdeparte-
mentet, når en operativ institusjon som skal 
ha ansvaret for NVI er etablert. Etter planen 
vil NVI være i drift fra 1. januar 2011.”

Nye grensetrefninger?
Dermed er saken avklart – inntil videre. 

For her er det koordineringsoppgaver som 
kan føre til nye grensetrefninger mellom 
de to departementene.  Og så er det jo 
grunn til å følge med på hvor ”en operativ 
institusjon som skal ha ansvaret for NVI” 

Seks stillinger fra ABM-utvikling 
til Kunnskapsdepartementet
I forbindelse med framlegging av revidert nasjonalbudsjett, la regjeringen også 
fram proposisjonen ”Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 
2010”. Av dette dokumentet går det fram at seks bibliotekrelaterte stillinger i 
ABM-utvikling blir overført til Kunnskapsdepartementet i løpet av 2010. 

blir plassert i landskapet. 
Sikkert er det i hvert fall at departe-

mentsstriden om stillingene har ført til en 
forsinkelse i arbeidet med overføring av 
bibliotekstillingene fra ABM-utvikling til 
Nasjonalbiblioteket. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora 
Aasland har fått seks av ABM-stillingene under 
sitt departement (Foto: Stig Weston)

Kulturminister Anniken Huitfeldt ville ha alle de bi-
bliotekrelaterte stillingene fra ABM-utvikling over 
til Nasjonalbiblioteket, men mistet 6 av dem til et 
annet departement. (Foto: Berit Roald/Scanpix)

Norsk vitenskapsindeks 

Kunnskapsdepartementet satte 
i vinter i gang et prosjekt som 
skal legge til rette for etablering 
av Norsk vitenskapsindeks (NVI) - 
en felles publikasjonsdatabase for 
universitets- og høgskolesektoren, 
instituttsektoren og de regionale 
helseforetakene.

Bedre offentlig tilgang til viten-
skapelige publikasjoner forventes å 
øke samfunnets bruk av forsknings-
resultater. NVI er ett tiltak som skal 
bidra til effektiv utnyttelse av fors-
kningsressurser og -resultater.

Det arbeides for at en felles 
publikasjonsdatabase skal settes i 
drift fra 2011. 
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[ ABM-UTVIKLING ]

Tekst:    Erling Bergan
 Redaktør

Det er tidligere bestemt at bibliotek-
stillingene, altså B-en, i ABM-utvikling 
går til Nasjonalbiblioteket. Nå er det 
altså bestemt at A-en og M-en ikke er 
nok til å beholde dette organet. 

Ny arbeidsdeling
- Gjennom denne omstillingen øn-

sker regjeringen å etablere sterkere 
fagmiljøer og styrke forvaltning og råd-
givning på arkiv-, bibliotek- og muse-
umsfeltet. Målet er å legge til rette for 
godt samarbeid og en arbeidsdeling 
som kan gi gode løsninger for fram-
tida, sier statsråd Anniken Huitfeldt i 
forbindelse med vedtaket.

- Endringen gir også muligheter 
for å klargjøre Norsk kulturråds rolle 
som faglig og uavhengig organ som 
yter prosjektstøtte fra Kulturfondet, 
og Kulturrådets administrasjon som 
et eget forvaltningsorgan underlagt 
departementet med delegerte for-
valtningsoppgaver og sekretariats-
funksjoner, understreker statsråd 
Huitfeldt.

Fordeling av årsverk
I følge pressemeldingen fra depar-

tementet, skal man ”gjennom dialog 
med berørte parter” ha kommet frem 
til følgende fordeling av årsverk:

Bibliotekavdelingens 18 årsverk  y
(inkludert fire årsverk knyttet til 
konsortieavtalene) overføres til 
Nasjonalbiblioteket fra 1. juli. I 
tillegg overføres ytterligere syv 
årsverk på samme tidspunkt. 
Dette omfatter fire årsverk fra 

avdeling for digitalt ABM, 
to administrative års-
verk knyttet til konsor-
tieavtalene og et årsverk 
fra informasjonsavdelingen. 

Nasjonalbiblioteket avgir seks års- y
verk (fire knyttet til konsortieavtalene 
og to administrative årsverk) til Norsk 
vitenskapsindeks fra 1. januar 2011. 

Resten av årsverkene overføres i  y
utgangspunktet til Norsk kulturråd 
fra 1. januar 2011, men depar-
tementet vil bruke noe tid på å 
vurdere om alle eller deler av års-
verkene knyttet til arkiv skal legges 
til Arkivverket.

Omstillingsavtale
Det vil med det første bli inngått 

en omstillingsavtale mellom staten 
og de tillitsvalgtes organisasjoner. 
Omstillingen vil omtales nærmere i en 
stortingsmelding som legges frem før 
sommeren og i budsjettproposisjonen 
for 2011.

Stortingsmeldingen vil dreie seg om 

Så var det slutt 
for ABM-utvikling

Kulturminister Anniken Huitfeldt under pres-
sekonferansen 21. mai 2010, der vedtaket om 
nedlegging av ABM-utvikling ble kunngjort. 
(Foto: KUD)

Rett før pinsehelga offentliggjorde kulturminister 
Anniken Huitfeldt at ABM-utvikling skal legges ned 
fra 1. januar 2011. Oppgaver og årsverk overføres 
til Nasjonalbiblioteket, Norsk vitenskapsindeks og 
Norsk kulturråd. 

overføring av ABM-utvi-
klings oppgaver og årsverk til 

Nasjonalbiblioteket, Norsk viten-
skapsindeks og Norsk kulturråd. 

Ikke imponert
NBF-veven melder at Kristin Bol-

gård, leder for NTL-avdelinga ved 
ABM-utvikling, ikke er spesielt impo-
nert over prosessen som førte fram til 
kunngjøring av nedleggingsvedtaket. 

- Vi fikk informasjon på e-post i går 
ettermiddag om hvordan ”stillingska-
balen” ville bli, men ikke et ord om at 
ABM-utvikling ville bli lagt ned. Det 
fikk vi høre fredag på pressekonfe-
ransen, men bare fordi noen av oss 
møtte opp der. Vi var ikke invitert, 
men valgte likevel å møte opp, sier 
den NTL-tillitsvalgte. 

Hun hevder også at ABM-utviklings 
direktør Stein Slyngstad heller ikke vis-
ste dette, og at han ikke var på pres-
sekonferansen fordi departementet 
på spørsmål hadde sagt at det ikke 
var nødvendig. Pressemeldinga med 
denne informasjonen ble ikke spredt 
før pressekonferansen var i gang, 

Glad for avklaring
NBF-leder Svein Arne Tinnesand sier 

at løsningen har vært kjent en stund, 
og at han er glad for at det nå er kom-
met til en endelig avklaring.

Fra museumshold er det tilsvarende 
reaksjoner. Generalsekretæren Tron 
Wigeland Nilsen i Museumsforbun-
det sier til Museumsnytt.no at de i 
utgangspunktet hadde ønsket seg et 
eget AM-utvikling. 

- Likevel synes jeg dette er greit, og 
er glad for at arkivdelen også blir med 
til Kulturrådet, sier han. 
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbibliotekets nye rolle avklart

Tekst:    Vigdis Moe Skarstein
 Nasjonalbibliotekar

1.juli overføres bibliotekoppgavene 
fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket. 
Bakgrunnen for dette er godt kjent gjen-
nom både Digitaliseringsmeldingen og 
Bibliotekmeldingen som kom i fjor. Kul-
turdepartementet ønsker en helhetlig bi-
bliotekpolitikk hvor koordinering av den 
strategiske utviklingen av bibliotekområ-
det er forankret i de operative oppgaver 
som ligger i Nasjonalbiblioteket. Dette 
har en særlig begrunnelse i utviklingen 
på digitaliseringsområdet.

Utvikle en ny organisasjon
Nasjonalbiblioteket vil nå bruke tida 

fram til 1.juli til sette oss inn mer i detalj 
enn det vi vet i dag om hva den enkelte 
i ABM-utvikling som skal over til oss har 
som oppgaver. Det vil også innbære at 
vi sammen med Kulturdepartementet 
og ABM-utvikling finner ut av prak-
tiske løsninger på budsjett, regnskap, 
informasjon, status på prosjekter osv. 
Når det gjelder kontorplasser vil det bli 
endelig avklart i løpet av høsten, men 
siden ABM-utvikling og Nasjonalbiblio-
teket holder til i bygninger som ligger 
inntil hverandre, regner vi med at vi skal 
kunne få til en smidig overgang når det 

gjelder dette. Så vil vi bruke høsten til 
å ha en dialog med de som kommer til 
Nasjonalbiblioteket 1.juli for å finne ut 
hvordan den endelige organiseringen av 
oppgaver skal være. Jeg tror at vi skal 
utvikle en ny organisasjon med høyere 
kompetanse enn den vi hittil har hatt 
hver for oss.

Dialog med 
bibliotekområdene

Når det gjelder forholdet til bibliote-
kene vil vi starte høsten med å ha dialog 
med ulike bibliotekområder.

Vi kommer tilbake med invitasjon til 
dette, men regner med at alle forstår at 
vi må prioritere å legge forholdene til 
rette for de som kommer som nye inn 
i Nasjonalbiblioteket og lytte til deres 
erfaringer som grunnlag for dialogen 
og samarbeid om den videre strategiske 
utviklingen for bibliotekområdet.

Vi gleder oss til å ta fatt på dette og 
å komme i enda nærmere kontakt med 
bibliotekene enn det vi har i dag.

Fredag 21. mai offentliggjorde stats-
råden at overføringen av oppgavene 
innebærer at 18 årsverk fra Bibliotek-
avdelingen i ABM-utvikling inkludert 4 
årsverk knyttet til konsortieavtaler, 2 
administrative årsverk utenom biblio-
tekavdelingen, 1 årsverk fra Info og 4 
fra Digitaliseringsavdelingen, i alt 25 
årsverk overføres til Nasjonalbiblioteket 
1.juli. 1. januar 2011 overføres 6 av 
disse årsverkene til Kunnskapsdepar-
tementets område.  Det vil si at Nasjo-
nalbiblioteket tilføres netto 19 årsverk 
fra ABM-utvikling for å ivareta vårt nye 
oppdrag.

I revidert statsbudsjett som ble lagt 
fram 11. mai kommenteres forholdet 
mellom Kunnskapsdepartementet og 
Kulturdepartementet når det gjelder 
overflytting av bibliotekoppgavene fra 
ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket.

Samlet koordineringsansvar
Som mange vet har det vært et ini-

tiativ fra Universitets- og høgskolerådet 

for å få store deler av ABM-utviklings 
ressurser overført til Kunnskapsdepar-
tementet. Dette har ført til en diskusjon 
både om fordeling av oppgaver og an-
svar og om fordeling av ressurser. Noen 
ønsket et eget koordineringsorgan for 
universitets- og høgskolebibliotekene. 
Slik blir det ikke.

Det er nå slått fast at ansvaret for ko-
ordinering av bibliotekoppgavene både 
for folkebibliotek og fag- og forsknings-
bibliotek legges til Nasjonalbiblioteket.

Fire stillinger i ABM-utvikling som har 
jobbet med forhandlinger av konsortie-
avtaler overføres til Kunnskapsdeparte-
mentets ansvarsområdet. Dette er i tråd 
med Nasjonalbibliotekets anbefaling.

Norsk vitenskapsindeks
I tillegg skal ressurser tilsvarende to 

stillinger overføres fra ABM-utvikling til 
Kunnskapsdepartementet for å gå inn 
i et nyopprettet organ som skal jobbe 
med Norsk vitenskapsindeks. Norsk 
vitenskapsindeks skal være en publi-
seringskanal og kanal for registrering 
av vitenskapelige publikasjoner, bl.a. 
som grunnlag for tildeling av midler 
til universitets-, høgskole- og helse-
sektoren.  Nasjonalbiblioteket skal 
samarbeide med dette nye organet slik 
at det ikke blir dobbeltarbeid mellom 
det vi allerede gjør for digitalisering, 
registrering etc. og det som skal gjøres 
i dette organet.   

Dette er nye oppgaver som ABM-
utvikling ikke har hatt ansvar for, men 
som vil ha naturlige grensesnitt i forhold 
til det Nasjonalbiblioteket har som opp-
drag.  Det blir spennende for oss å ut-
vide det direkte samarbeidet vi allerede 
har med forskningsmiljøene som en del 
av forskningsinfrastrukturen, i tillegg 
til at vi skal ha koordineringsansvar på 
bibliotekområdet. 

[ NASJONALBIBLIOTEKET ]
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Årets søkertall ved JBI
Tekst & foto: 
         Liv Gjestrum 
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

Spenningen er stor hver vår når sø-
kertallene til neste studieår foreligger. 
Hvor mange ønsker å utdanne seg innen 
bibliotek- og arkivfag i år?  Hva med 
søkertallene til master? Med unntak av 
masterstudiet i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap, søkes alle våre studier 
via Samordna opptak. Det gjelder års- og 
bachelorstudiet i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap og bachelorstudiet i arkiv 
og dokumentbehandling.

Søkertallet for års- og bachelorstudiet 
i bibliotek- og informasjonsvitenskap har 
vist en synkende tendens de siste årene, 
fra 295 primærsøkere (dvs studenter som 
har studiet som førstevalg) i 2003 til 201 i 
2008. I fjor var det en gledelig oppgang med 

260 primærsøkere, i år er tallet 222. Disse 
fordeler seg med 162 til bachelorstudiet 
hvor vi har 120 plasser og 61 til årsstudiet 
hvor vi har 10 plasser. Det er alltid noe frafall 
i starten, så vi overbooker en del, spesielt til 
årsstudiet. Over halvparten av årsstudentene 
søker innpass på bachelorstudiet 2. år.

På masterstudiet har søkningen holdt seg 
jevnt høy siden vi åpnet for deltidsstudenter i 
2003 med et antall rundt 35. Disse fordeler 
seg vanligvis 50/50 på heltid og halvtid. I år 
ønsker 15 studenter heltids- og 20 studen-
ter deltidsplass. I tillegg kommer de som tar 
enkeltmoduler som videreutdanning.

Deltidsstudiet i arkiv- og dokumentbe-
handling har 32 plasser. Studiet har hatt en 
sterk økning i søkningen siden oppstarten i 
2003, fra 61 til 94 primærsøkere. Fra kom-
mende høst tilbyr vi full bachelorgrad. Man 
tenker seg vel godt om før man tar fatt på 
en bachelorgrad som går på halv tid (6 år), 
og vi hadde regnet med at dette ville gi mar-
kant utslag på søkertallene. Antall søknader 
er da også nesten halvert fra i fjor, men vi 

har fortsatt flere primærsøkere enn studie-
plasser. Og det er gledelig at mange med 
arkivstudier fra Universitetet i Oslo, Arkiva-
kademiet og andre, søker innpass for å få 
en full bachelorgrad. Studenter med fullført 
bachelorgrad i arkiv og dokumentbehandling 
kan også søke opptak på masterstudiet i 
bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Sammenlignet med de store bibliote-
karutdanningene i Skandinavia, er JBI i en 
heldig situasjon. Til tross for nedgang i 
søkertallene de siste ti årene, har vi godt 
med kandidater til alle studier. I Borås og 
spesielt i København/Ålborg har reduk-
sjonen i antall søkere vært dramatisk. I 
Danmark har hele klasser måttet legges 
ned og ansatte sies opp. 

Vi arbeider nå intenst med å avslutte 
dette studieåret og planlegge det neste. 
Endringer i studieopplegg og nye lærere må 
på plass før sommerferien, og alle detaljer 
rundt studentenes startuke være klare. Og vi 
ser fram til å ta i mot nye kull med studenter 
ved studiestart 17. august. 

Gi en gave på kontonr. 1503.07.66056  eller ring 820 43 743 og gi 100 kroner
Du kan også gi ditt bidrag på www.krafttakmotkreft.no
Vi trenger din støtte – ta godt i mot våre bøssebærere!

Mona kjemper for livet 
–  og for noen du er glad i

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige bøsseaksjon, 
og i år går pengene til utprøvende behandling.
Dette er behandling med nye preparater og metoder for kreftpasienter. 
Mer penger til utprøvende behandling vil gi flere kreftpasienter en ny 
sjanse og gjøre at nye kreftmedisiner og behandlingsmetoder raskere 
kan tas i bruk som standardbehandling.

Utprøvende behandling betyr en ny sjanse for den enkelte  
– og bedre kreftbehandling for oss alle.
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Jeg har en tilståelse å komme med: 
Jeg droppet nesten ut av bibliotekstudiet 
etter et halvt år. Med fare for å fornærme 
noen vil jeg si at studiet nesten ødela 
mitt ønske om å bli bibliotekar. Mitt 
første møte med katalogiseringsreglene 
og Dewey frembrakte kaldsvette og de 
første grå hårene. Jeg vil presisere at 
dette ikke er en klage på mine lærere 
og forelesere på JBI, de er alle meget 
flinke til det de gjør. Problemet var at 
jeg ikke klarte å ta det de ville lære meg. 
Katalogiseringsreglene banket på og fant 
ingen hjemme (jeg lå godt gjemt under 
senga, mentalt sett, når de ble nevnt). 
Det var praksisperioden som reddet 
min karriere innenfor bibliotekbransjen. 

Utdannelse som skremmer
Her fikk jeg prøve meg i praksis, og jeg 
fikk se hvor langt unna studiet kunne 
være fra den praktiske hverdagen på et 
folkebibliotek. 

Vi har behov for katalogisering og 
indeksering, de gjør deler av vår jobb 
mulig. Men, og her kommer et stort 
men, dette ligger ikke for alle! Og det er 
heller ikke lenger behov for at alle skal 
drive med det! Jeg lurer på hvor mange 
potensielt fantastiske bibliotekarer som 
ikke har fullført bibliotekarstudiet fordi de 
ikke klarte å forstå hvordan ”Pannekake-
oppskrifter fra nordre langtvekkistan” , 
eller noe i den duren, skulle klassifiseres. 
Alle de intelligente og kreative mennes-
kene vi har mistet fordi de har trodd at 
jobben i et bibliotek er enormt tørr og 
kjedelig. Biblioteket er ikke lenger det 
som det en gang var. Det er så mye mer! 
Vi har faktisk plass til så utrolig mange 
flere hos oss! 

Jeg var akkurat på en konferanse om 
ungdom som har droppet ut av skole og 
arbeid, og hvordan de kan finne tilbake 
til arbeidslivet. En av de ungdommene 
jeg snakket med ytret et ønske om 
muligheten for en mentor-ordning eller 
lærling-ordning i flere yrker. Og tanken 
slo meg med en gang at dette ville pas-
set som hånd i hanske for oss som ikke 
klarer eller makter teoridelen av vårt 
studium.  Jeg er ganske sikker på at hvis 
det hadde vært mulig å ta studiet på et 
bibliotek, med en mentor som hjelper 
deg, så hadde flere bestått. Learning by 
doing er faktisk meget effektivt! Biblio-

[ UTDANNING ]

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber nå som avdelingsleder på 
barneavdelingen ved Horten bibliotek.Sl
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teket inneholder nå mye mer enn bøker, 
og vi må gå nye veier for å trekke flere 
inn til oss. Veier den tradisjonelle utdan-
ningen kanskje ikke klarer å vise oss. Jeg 
tror virkelig at vi ville få et bedre bibliotek 
hvis vi gjorde det mulig for flere å komme 
inn i vårt yrke. Jeg kjenner flere veldig 
kreative mennesker som ville vært et 
stort pluss til alle bibliotek. Problemet er 
at selv om de kanskje vil jobbe i et bibli-
otek, så vil de aldri fullføre utdannelsen. 
Kanskje en lærling-ordning ville ordnet 
det? Selv ville jeg grepet den muligheten 
med begge hendene da jeg startet min 
utdannelse. Jeg tror til og med at jeg 
ville lært meg katalogisering hvis jeg 
hadde hatt bøkene i hendene og kunne 
sett resultatet i praksis. Sammen med en 
erfaren bibliotekar selvfølgelig.

Jeg vet ikke om det i det hele tatt ville 
vært mulig å få til noe slikt nå, men jeg 
er veldig sikker på at det ville vært bra 
for bibliotekene og ikke minst for de som 
benytter seg av bibliotekene.

Så til alle bibliotek som tar i mot prak-
tikanter, vis dem hvor gøy det faktisk er 
å jobbe som bibliotekar! Vi har en enormt 
variert jobb og vi har plass til de som 
liker seg bedre blant publikum enn ved 
katalogiseringspulten! 
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Medlemskort og betalingskort i ett
– uten at det koster noe ekstra! 

*Betingelser pr. januar 2010. Nominell kredittrente 10,5% årlig. 
Effektiv rente; kr 10 000 - 14,37%, kr 25 000 - 12,35%, kr 50 000 - 11,68%

For mer informasjon og oppdaterte 
betingelser, se www.ysmedlemskort.no 
Kundeservice tlf. 815 00 073

• 2,0%* sparerente fra første krone
• Kredittreserve på inntil 75 000*
• Kan brukes over alt
• Gebyrfrie varekjøp
• Gebyrfri nettbank
• Ingen årsavgift

[ ARBEIDSLIV ]

Ferske tall fra SSB viser at bruttona-
sjonalproduktet (BNP) for Fastlands-
Norge bare økte med 0,1 prosent i 1. 
kvartal i år. Dette er tilnærmet lik null. 
Konsumveksten i husholdningene og 
i offentlig forvaltning trakk opp, mens 
reduserte investeringer i Fastlands-
Norge bidro til å dempe veksten.

- Utfordringen på arbeidsmarkedet 
vil ikke bli mindre, og de nye tallene fra 
SSB innebærer også dårlige nyheter 
for de arbeidsledige, advarer YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim.

- På kort sikt vil nok drahjelpen fra 
husholdningene og offentlig sektor 
gagne norsk økonomi, men på lengre 
sikt må verdiskapningen komme i 
andre sektorer, som eksportindus-

Bekymring for lav vekst i norsk økonomi

trien og i investeringene. Når vi ser 
at det er her vi finner tilbakegangen, 
er dette spesielt bekymringsfullt, sier 
Kvalheim.

- YS deler bekymringen til Norges 
Bank når det gjelder utviklingen i 
det konkurranseutsatte næringslivet 
og for arbeidsplassene i industrien. 
Derfor må både den svake utviklin-
gen i industrien som konkurrerer med 
utlandet, utviklingen i kronekursen og 
rentenivået vies stor oppmerksomhet 
fremover, understreker YS-lederen.

Kvalheim mener rentevåpenet må 
benyttes med forsiktighet. Det må 
tas hensyn til norsk konkurranseevne, 
selv om også YS også er bekymret for 
utviklingen på boligmarkedet. - Det 

SSBs ferske tall for nasjonalregnskapet viser at vek-
sten i norsk økonomi nærmest er lik null. - Dette byr 
på utfordringer. Når det i tillegg er husholdningene og 
offentlig sektor som bidrar til den lille veksten vi har, 
er også det bekymringsfullt, mener YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim.

vi minst ønsker i denne situasjonen 
er at vi beveger oss inn i en boligbo-
blelignende situasjon. Et alternativ til 
å øke renten kan derfor være å sette 
opp eiendomskattene fremover. Det 
kan være et mindre onde for det nor-
ske samfunnet enn en renteøkning vil 
være, mener Kvalheim. 

YS-leder Tore Eugen Kvalheim er bekymret for 
veksten i norsk økonomi, som nå er nære null. 
(Foto: Erik Norrud)
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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Bibliotek med utsikt
(Foto: Erling Bergan / 2010)

Eid folkebibliotek på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane 
har flyttet inn i 1. etasje i det nye Operahuset Nordfjord. 

I samme bygget ligger også den videregående skolen,
og folkebiblioteket er kombinasjonsbibliotek også for dem.

Med store vindusflater og utsikt mot fjellene rundt,
er det en sann svir å være i dette biblioteket. 
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BF-sekretariatet svarer

Seniorordning og overtid
SPØRSMÅL:

Jeg har ”seniorordning” her i kom-
munen for alle over 60. Vi har 90 % 
arbeidstid, nedsatt ti prosent med 
fri hver fjortende dag. Jeg er fortsatt 
ansatt og får lønn for 100 %.

Nå er jeg pålagt å jobbe på en 
messe på biblioteket en søndag i 
fra kl 11-15.  Jeg skulle ha 100 % 
overtid på en søndag, men min sjef 
sier at hun tror det er sånn at jeg må 
fylle opp til 100% stilling, før jeg kan 
få overtid. Siden jeg har 10 % fri, 
får jeg altså ikke overtid, men bare 
timebetaling.

Dette tror jeg ikke helt kan være 
riktig.  Kan du undersøke dette for 
meg?  Jeg er jo ansatt i 100 % 
jobb.

SVAR:
Jeg mener helt klart at dette er 

overtid og det på grunn av føl-
gende:

1. Du er ansatt i 100 %. I tillegg 
har du fremforhandlede goder i en 
seniorordning. Denne seniorord-
ningen skal ikke brukes til å unngå 
overtid. Det er en uthuling av ord-

ningen. Da kunne jo arbeidsgiver 
kun pålegge overtid til de som er 
seniorer og dermed slippe å betale 
overtidsgodtgjøring. Dette er IKKE 
hensikten med en slik seniorord-
ning.

2. Hovedtariffavtalen sier klart i § 
6.1: ”pålagt arbeid ut over den ordi-
nære arbeidstid er overtidsarbeid”. 
Din ordinære arbeidstid er knyttet 
til din 100% stilling.

Med vennlig hilsen
Thor  Bjarne Stadshaug

Rådgiver i BF

Alle do-
kumenter 
som sen-
des til og 
fra depar-
tementer, 

direktorater og statlige etater blir 
journalført. På OEP.no er det mulig å 
bla og søke i postjournalene. Finner du 
noe interessant, kan du enkelt bestille 
innsyn i dokumentet.

- Åpenhet forutsetter tilgjengelig-
het. Med OEP kan både eksperter og 
nybegynnere på enkel måte skaffe seg 
oversikt og innblikk i statsforvaltnin-
gen. Vi har gjennom flere år sett hvor 
viktig tilgang til postjournaler er for 
pressen når det gjelder kritisk journa-
listikk. Jeg håper OEP blir et verktøy for 
demokrati og innbyggermedvirkning, 
sier fornyingsminister Aasrud.

Også tidligere har det vært mulig 
for alle å bestille innsyn i offentlige 

MinID-suksess 
Over halvparten av lan-
dets voksne befolkning 
har skaffet seg MinID, og 
både antall brukere og 
antall pålogginger stiger 
fortsatt. 

- MinID har utviklet seg til å bli en vold-
som suksess med dobling i bruken siste 
år, derfor foreslår regjeringen 13 millioner 
kroner i en ekstrabevilgning, sier fornyings-
minister Rigmor Aasrud. 

Med hjelp av fødselsnummer, selvvalgt 
passord og en engangskode via sms, får 
brukerne mulighet til å levere selvangivelse, 
bytte fastlege, levere meldekort til NAV, 
søke studieplass og studielån, få tilgang til 
pensjonsopplysninger og en rekke andre 
offentlige tjenester.

Antall offentlige etater som bruker MinID 
er i stadig vekst. Den foreslåtte ekstrabe-
vilgningen på 13 millioner kroner i revidert 
nasjonalbudsjett er nødvendig for å hånd-
tere den økte pågangen fra innbyggere og 
fra offentlige etater som ønsker å ta i bruk 
løsningen. 2 150 000 av landets befolkning 
over 15 år bruker nå MinID. 

Kikk staten i kortene!
Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er lansert, 
som den første av sitt slag i verden. Nå kan alle 
bestille innsyn i sentralforvaltningens dokumenter. 
Før var det kun journalister som kunne gjøre dette. 
- OEP er åpenhet og demokrati i praksis, 
sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

dokumenter, men det forutsatte at man 
kjente til en bestemt sak. Kun en del av 
journalistene har hatt en generell oversikt 
over hvilke saker som sendes til og fra 
for eksempel departementene.

- Med OEP får alle den tilgangen 
som før var forebeholdt journalister. 
Dessuten gjør nå flere virksomheter enn 
før sine postjournaler tilgjengelig, sier 
statsråden.

Ved lansering 18. mai 2010 er alle 
departementene, Statsministerens kon-
tor samt flere statlige virksomheter med 
i OEP. Flere virksomheter vil bli faset 
inn etter hvert som disse er klare til å 
delta. 

Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi) har forvalnings- og administra-
sjonsansvaret for tjenesten. Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet 
har hatt ansvaret for utviklingen av 
OEP. 
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Trenger du en ny medarbeider? 
Er du på bibliotekarjakt? 

Bruk Bibliotekaren til å komme i 
kontakt med aktuelle søkere! 

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

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

Stillingsannonser i Bibliotekaren

 Bibliotekaren 9/2008 | 29  

BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

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

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

Søknadsfrist  19. september 2008

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

Senior + jobb =

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

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

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

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

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

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

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt? 
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere! 
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv 
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva. 
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller 
erling.bergan@bibforb.no. 
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2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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HOVEDBIBLIOTEKAR  

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

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

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

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

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

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

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

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

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

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

www.fauske.kommune.no

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

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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kortfattet rapport om hvilket utbytte 
man hadde av deltakelsen. 

Søknad sendes bf@bibforb.no. 
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søknader kan sendes hele året. 
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BF-stipend til 
studentmedlemmer
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barnebibliotekarstilling.
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Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og har ca. 7500 
innbyggere, hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunn-
dalsøra.  Hydro Aluminium er den største arbeidsplassen i 
kommunen.  Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-, 
kultur- og fritidstilbud. 
For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside.

Kulturtjenesten 
Sunndal folkebibliotek

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  31.07.08

Oppegård 
kommune

Bibliotekar – 100 % fast stilling

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

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

Søknadsfrist 20. august 2008

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

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

www.vinnvinn.org

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

Som BF-medlem er det du som sjekker og 
oppdaterer opplysningene om deg selv i med-
lemssystemet vårt. 

Dermed blir forbundets kunnskap om biblio-
tekarers lønns- og ansettelsesforhold aktuell og 
nyttig. Og vi kan se utviklingstrekk over tid. Har 
du vært inne og oppdatert deg selv i det siste? 
Klikk på knappen ’Oppdatere medlemsinforma-
sjon’ til høyre!

Siden 2005 har medlemmene kunnet opp-
datere info om seg selv i BFs medlemsregister. 
Dette har dere gjort i økende grad, og dermed 
er forbundets faktagrunnlag stadig bedre, enten 
det gjelder lønnsstatistikk eller adresser for ut-
sending av blad. Nå ønsker vi at alle medlemmer 
går inn og sjekker info om seg selv, og at de gjør 
det til en vane å sjekke dette jevnlig. Har det 
skjedd endringer med deg selv siden sist, er det 
bare å endre dette på direkten. Vi ønsker at det 
skal være en ryggmargsrefleks hver gang du har 
endring i telefonnummer, adresse, arbeidsgiver, 
arbeidssted, lønn, stillingsprosent, osv.

Når medlemmene sender inn endringer i opp-
lysninger om seg selv på denne måten, havner 
de i et såkalt ”venteregister”. BFs sekretariat sjek-
ker manuelt hver enkelt opplysning for å luke ut 
åpenbare misforståelser og feilskrivinger. Dette 
blir gjort daglig. 

Medlemmene finner 
lenken til medlems- 
registeret fra BFs nett-
sider. En knapp på 
høyre side heter ”Oppdatere medlemsinformasjon”. 
Du føres da til innloggings-bildet. Der avkreves 
du medlemsnummer og fødselsdato. Medlems- 
nummer står på adresseetiketten bak på Biblio-
tekaren. 
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      Aurskog-Høland kommune 

    Bibliotekar 
Ved Aurskog-Høland bibliotek er det ledig fast 
100 % stilling som bibliotekar. 

Bli med på å forme et helt nytt bibliotek! 
Er du utadvendt, fleksibel og glad i å jobbe med 
formidling, barn og bøker? 
Les mer på www.ahk.no under Ledige stillinger. 

Litt flere 
fagorganiserte

Antall medlemmer i landsomfattende arbeids-
takerorganisasjoner utgjorde 1 636 537 per-
soner ved utgangen av 2009, melder Statistisk 
sentralbyrå. Dette var en økning på vel 15 000 
personer fra 2008.

De fire store hovedsammenslutningene LO, 
YS, Unio og Akademikerne organiserer nå 93 
prosent av medlemmene i arbeidstakerorgani-
sasjonene, mot 87 prosent for ti år siden.

Landsorganisasjonen (LO) er den største 
hovedorganisasjonen, med 865 573 medlem-
mer. Innen LO er det Fagforbundet som er det 
største enkeltforbundet med sine 310 435 
medlemmer, mens Fellesforbundet er nest 
størst med 155 930 medlemmer. Disse to er 
også de to største forbundene i landet, uansett 
hovedorganisasjon.  

Unio er den nest største hovedorganisasjonen 
med 288 044 medlemmer. Her er det Utdan-
ningsforbundet har 148 909 av disse, og er 
dermed det største forbundet i Unio, og de 
tredje største forbundet i landet, uansett hoved-
organisasjon. I Unio er Norsk Sykepleierforbund 
nest størst, med sine 89 992 medlemmer. 

YS er landets tredje største hovedorganisa-
sjon, med 217 600 medlemmer. Forbundet 
Delta har 61 381 av disse, og er dermed størst 
i YS. 

Akademikerne er den fjerde hovedorganisa-
sjonen, med 148 189 medlemmer. Her er Tekna 
størst, med 53 104 medlemmer.

Blant de få fagforeningene som ikke er med i 
noen av de fire hovedorganisasjonene er Norges 
Ingeniørorganisasjon (NITO) størst, med 63 781 
medlemmer. Norsk Journalistlag står også for 
seg selv, med sine 9 551 medlemmer. 
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 10.000 i 2010 
til stipend for studentmedlemmer 
av BF ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året.

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

Stipend til 
studentmedlemmer

Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i depar-
tementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Tou-
louse og 4 km fra middelalderlandsbyen Penne 
d’Agenais. Du leier hele gården. Hovedhuset har 
sengeplass til 12 personer fordelt pa 3 rom, og er 
fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt stor 
oppholds- og spisestue. Gården har svømme-
basseng og egner seg til generasjonsferie, ven-
neferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie, 
golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

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

Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

DAG OG TID

Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!

Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 

utgåvene av DAG OG TID, ei fri 

vekeavis for kultur og politikk 

gratis utan å binde deg. 

Blir du årsabonnent, kan du

velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:

Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 

Fyndord frå Olav Duuns dikting

redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 

di dummare fram-

side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa

blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Tlf. 21 50 47 21  E-post tinging@dagogtid.no

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)

Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Marit Somby
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   77 78 80 24
Epost:      marit.andersen.somby@tromsfylke.no

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

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

Møre og Romsdal
Hilde Gjessing
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 70 16 22 74
E-post:  hilde.gjessing@mr.fylkesbibl.no

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

Sogn og Fjordane
Anne Sagen
Førde bibliotek
Telefon:   57 72 19 11
Epost:      anne.sagen@forde.kommune.no

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

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

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

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

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

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

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

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

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  33 06 41 52
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.no

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

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

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

Oslo/Akershus
Oddmund Kårevik
Enebakk bibliotek
Telefon:    64 99 21 90
E-post:     oddmund.karevik@enebakk.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Postnr.                 Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                            Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

 Ansiennitet fra

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

Dato            Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn               Stillingsandel

Faks.

E-post:

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

Mobil

Arbeidssted

I mai 2009 åpnet BF for å ta imot 
innmeldinger på nett. Både studenter og 
ferdig utdanna bibliotekarer kan fylle inn et 
skjema på våre nettsider og klikke Send-
knappen.  Så er de registrert som medlem. 
Ferdig utdanna bibliotekarer må sende 
dokumentasjon på bibliotekarutdanning i 
posten til BF. Ellers er alt elektronisk.

BF-sekretar iatet har 
mottatt 70 innmeldinger 
på denne måten fra mai til 
desember 2009. Av disse 
gjaldt 18 studentmed-
lemskap og 52 bibliote-
karmedlemskap. Rutinen 
virker godt, og bør nå være 
tilgjengelig for alle som 
ønsker medlemskap. 

Innmelding på nett:
www.bibforb.no

Fra og med januar-nummeret 2010 har 
vi derfor tatt ut innmeldingsskjema av 
Bibliotekaren. Det har stått jevnlig i bladet 
siden starten i 1993. Men nå er dette altså 
ikke lenger nødvendig. 

Trenger du hjelp med innmelding på 
nett, tar du kontakt med BF-sekretariatet 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

 



Sitatet

”– Det første jeg vil gjøre som ny sjef, er 
å flytte kontoret mitt inn på biblioteket. 
Det er viktig for meg å være en del av 
det daglige miljøet på biblioteket. Jeg 
skal lede, men samtidig skal jeg betjene 
brukerne.”

Den nye biblioteksjefen i Elverum, 
Monica Skybakmoen, til avisa Østlen-
dingen 20. mai 2010.

For fire år siden skrev vi i denne spalta om 
profilering av bibliotek. 

For seks år siden ble det skrevet en hovedopp-
gave ved kunstutdanninga i Bergen om ”Folkebi-
blioteket - en institusjon på vei ut?”. Bak denne 
sto Inger Høj, som etter endt utdanning var med 
å starte opp designfi rmaet GROMdesign. I ho-
vedoppgaven utviklet hun en visuell verktøykasse 
for folkebiblioteket i Kvam kommune i Hordaland. 
Det vil si, hun gjorde mer enn det. Hun la fram 
forslag på grunnelementer til en felles visuell 
profil for alle folkebibliotek i landet. 

Inger Høj tenkte kloke tanker. Hun stilte kritiske 
spørsmål til hvordan vi markedsfører biblioteke-
nes tjenester. - Dere bør spørre politikerne deres: 
Er målet med bibliotekprofilering å fremheve 
kommunen eller å fremheve bibliotekets tjenes-
ter, spurte hun under et bibliotekledermøte i 
Kristiansund for fire år siden. Der var hun innleder 
om profilering og synliggjøring av bibliotek. 

Sluttproduktet av Inger Højs arbeid på dette 
feltet har i flere år vært synlig i Kvam kommune. 
Der har biblioteket tatt i bruk den visuelle 
verktøykassa hun har utviklet. Bokstaven ”f” er 
logoen som pryder Kvam folkebibliotek. 

Som så mange andre steder der Inger Høj for-
talte om tankene sine, ville biblioteklederne i Møre 
og Romsdal veldig gjerne komme i gang med felles 
profilering så snart som mulig. Men, som så mange 
andre steder, var de usikre på hvem som kunne ha 
autoritet nok til å få dette gjennomført over hele 
fjøla, i alle landets bibliotek. 

Spørsmålet har i hovedsak blitt stående 
ubesvart, og Højs logo finnes – så vidt vi vet – 
fremdeles kun i Kvam kommune.

Hva var det så Høj foreslo? Etter først å ha 
vist oss dagens begredeligheter, med gamle 
trauste bibliotekskilt, brevhoder som signaliserer 
eierkommunen heller enn biblioteket og klisje-
fylte strektegninger i brosjyremateriellet, mener 
hun det er grunn til å begynne ”på nytt”, se på 
folkebibliotekets primære målgrupper og deres 
samfunnsroller. Hun påpekte at folk har et posi-
tivt bilde av bibliotektjenester og at de har tillit 
til oss. Vi vil at folk skal tenke ”Alltid aktuell og 
tilgjengelig” når de har folkebibliotek i tankene. 
Dette må være bibliotekenes ”mentale posisjon”, 
sier Høj, og mener at vi derfra kan utlede det 
som er folkebibliotekets særpreg: ”Levende, 

Fra f til    , fra Kvam til Indre Østfold
tilgjengelig, ærlig”.

Og ”særpreg” er ikke noe tilfeldig ord i desig-
nerens vokabular. Målet med profileringa må være 
å formidle særpreg, det unike, det som skiller oss 
fra andre, det som gjør at brukerne oppsøker 
akkurat oss. Det er dette som skal sive gjennom 
logoer, fonter, fargevalg, tekster og bilder vi bruker 
i bibliotekenes visuelle design.

Så satt vi litt fortumlet tilbake, når ett av hoved-
produktene hun endte opp med var en liten ”f”. 
Kortform for folkebibliotek. Til bruk i skilt, plakater, 
brosjyrer, annonser. Var det alt? Riktignok var 
bokstaven i en bevisst font og en gjennomtenkt 
farge. Men, all denne analysen for så lite? Vel, så 
lite er det jo egentlig ikke. Hva hadde det ikke 
betydd om alle bibliotek i Norge samlet seg om 
en visuell gjenkjennbar profil? Et ikon i form av 
en bokstav, som etter hvert blir synonymt med 
merkevaren bibliotek?

For fire år siden stilte vi i Bibliotekaren tre 
viktige spørsmål til Høj-feberen som da gikk i en 
del bibliotekmiljøer. For det første: Hvorfor ”f” for 
folkebibliotek, ikke ”b” for bibliotek? For det andre: 
Har de mange hundre biblioteksjefene i landet 
vilje til å dra dette lasset sammen? For det tredje: 
Finnes det noen instans med gjennomslagskraft 
til å få dette til?

Nå har det første spørsmålet fått sitt svar i 
Indre Østfold, der merkevaren bibliotek har fått en 
omvendt og skeiv B som sin logo. ABM-utvikling 
bidro til prosjektpenger til dette. Nå skal Nasjonal-
biblioteket overta prosjektpenger-porteføljen, og 
vise at de kan løfte og utvikle folkebibliotekene i 
Norge bedre enn ABM-utvikling greide. 

Kanskje de kan vise det ved blant annet å spre 
en skeiv og omvendt B rundt til landets bibliotek. 
For selv om digitalisering for fellesskapet kanskje 
står nasjonalbibliotekarens hjerte nærmere, er det 
ikke uvesentlig å gjøre grep for å løfte folkebiblio-
tekenes felles profil heller. Det dreier seg jo blant 
annet om effektivt å formidle Nasjonalbibliotekets 
digitale samlinger…

Redaktør
Erling Bergan

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo
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