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Når biblioteket (også) er en varmestue

For mange av USAs hjemløse, psykisk syke og ensomme 
er biblioteket mer en varmestue enn et sted hvor de skaf-
fer seg kunnskaper. Vi besøkte et bibliotek i California, 
hvor bibliotekarene kjenner problemstillingen.
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Nå skjer det. Det kalde draget i lufta 
merkes tydelig om morgenen, den 
første forkjølelsen har allerede meldt 
sin ankomst, ullsokkene er plukket 
frem fra lageret i nærbutikken, og 
befinner seg plutselig helt fremst ved 
siden av kassa (der hvor solkremen 
sto for noen uker siden). Det er høst. 
Telefonen i BFs sekretariat i Lakkegata 
kimer litt ekstra ivrig, samtalene er 
litt ekstra intense, pulsen for oss på 
BFs lønningsliste ligger kontinuerlig 
litt over vanlig marsfart.  Det er lokale 
forhandlinger. 

Det skal forhandles lokalt på mange 
arbeidsplasser denne høsten, i ulike ta-
riffområder og etter ulike bestemmelser 
i ulike tariffavtaler. Lokal pott i staten, i 
Oslo kommune, i HSH-HUK området, 
to lokale potter i kommunesektorens 
kapittel 4. Årlige lokale forhandlinger 
som vanlig i kommunesektorens kapit-
tel 3 og 5. Det eneste vi ikke vet noe 
om ennå er Helseforetakene i Spekter. 
Der venter vi fortsatt på kjennelsen i 
lønnsnemda.  Ellers skal det forhandles 
lokalt over hele linja. 

Og i Bibliotekarforbundet er vi 
klare. 

Kickoff-konseptet 
fungerer godt

Fylkeslagene har avholdt kickoff-ar-
rangementer for medlemmer og tillits-
valgte. Med godt resultat, tror jeg. Jeg 
synes kickoff-konseptet fungerer godt i 
BF fordi arrangementene ofte rommer 
både god opplæring, nettverksbygging 
og erfaringsutveksling. På fylkeslage-
nes kickoff møtes forhandlere med 
stor samlet forhandlingskompetanse, 
får påfyll i form av de nye resultatene, 
og tilfører verdien av egne erfaringer 
og egen oversikt. Dette gir regionale 
forhandlingsmiljøer som vi kan ønske 

nye tillitsvalgte velkomne inn i. Fyl-
keslagene har gjort en god jobb med 
rekruttering til kickoff i år, til tross for 
en del praktiske utfordringer med at 
hele den planlagte vår-runden måtte 
avlyses på grunn av streikene. 

Mange fylkeslag har god oversikt 
over lokale forhandlinger i sin region, 
og gjør en utrolig viktig koordinerings-
jobb med å skaffe forhandlere til de 
som trenger det, samt bistå med råd 
og veiledning. Noen fylkeslag går også 
aktivt ut med henvendelser til medlem-
mer om å følge med på frister, legge 
inn krav, skaffe seg forhandler. Dette 
er særlig viktig for medlemmer som er 
alene ved sin virksomhet. 

Minikurs i forhandlinger
Vi som forhandler sentralt for BF har 

vært rundt omkring på kickoff med 
vårt ”roadshow”. Her har vi redegjort 
for resultater og føringer fra de sen-
trale forhandlingene, og holdt et lite 
minikurs i forhandlinger, begreper og 
forhandlingsteknikk. Forhåpentligvis 
har vi på den måten gjort noen bedre 
skodd til å møte utfordringene. 

Nettstedet vårt og ”Bibliotekaren” 
har en god stund allerede vært godt 
forsynt med resultater fra de sentrale 
oppgjørene, og tips i forkant av for-
handlingene. 

Medlemmer er i gang med å formu-
lere krav eller har allerede gjort det. 

Når de lokale forhandlingene sparkes 

i gang i disse dager er fylkeslagene og 
vi som har vårt daglige virke i sekreta-
riatet klare for bistand underveis der 
det behøves. 

Min beundring for 
BFs lokale forhandlere

Men når det for alvor braker løs er 
det verken forbundsstyremedlemmer, 
fylkeslagsstyrer eller ansatte i sekreta-
riatet det står på. Det er forhandlerne 
våre. Min beundring for BF sine lokale 
forhandlere er og har alltid vært nese-
grus. Allerede i det første året mitt som 
BF-leder ble jeg imponert over kunn-
skapen, kompetansen og kraften i den 
argumentasjonen jeg hørte. Så skulle 
man tro at jeg etter hvert ble både 
herdet og innhentet av realitetene. For 
det ER jo slik, det er slik hver gang. Vi 
har en lokal forhandlingsstyrke som 
mange langt større forbund ville mis-
unne oss. Og det burde snart bli en 
vane, selv for et tungnemt menneske 
som meg. Men det er det ikke. Jeg 
blir imponert hver gang. Jeg blir slått 
av erfaringen, av kompetansen til de 
av dere som år etter år bretter opp er-
mene og tar en ny økt for kollegaenes 
lønnsutvikling, og som gjorde det for 
første gang mens jeg ennå trodde at 
overheng var en takkonstruksjon. Jeg 
blir slått av den avstemte sinnsroen, 
tryggheten i kunnskapene deres. Dere 
har sett det meste som er verdt å se 
ved et forhandlingsbord, og dere deler 

Lederen har ordet

Min beundring for BF sine lokale forhand-
lere er og har alltid vært nesegrus. ””
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BIBSYS Emneportal legges ned med 
virkning f.o.m. 1/1-2011. Når basen legges 
ned vil den ikke lenger være tilgjengelig 
for søk og registrering. BIBSYS Emneportal 
inneholder vel 5.000 nettressurser som er 
tilgjengelige både via Emneportalens eget 
søkegrensesnitt og via BIBSYS Ask.

BIBSYS Emneportal ble lansert høsten 
2000 og var fra starten et populært pro-
dukt, ikke minst fordi emnebaserte porta-
ler var trenden for nettbasert informasjon 
på den tiden. I de senere år har imidlertid 
statistikken over bruk vist en klar nedgang, 
både for årlig tilvekst og for antall søk, 
melder BIBSYS, som også har hatt vansker 
med å få til den nødvendige kvalitetsmes-
sige oppfølgingen av innholdet. 

BIBSYS Emneportal legges ned
  Emneportal   -   Utvalgte nettressurser for høyere

utdanning, forskning og dokumentasjon

[ Start ]    [ Søk ] [ Nettsidesøk ]    [ A-Å ]    [ Dewey ]    [ Nyheter ]    [ Om emneportalen ]    [ Forslag ]    [ Registrering ]

Humanistiske fag
Arkitektur, landskapsplanlegging | Billedkunst, kunsthandverk, design |
Etnologi, folkloristikk | Filosofi, etikk | Historie, arkeologi | Idrett, leik,
friluftsliv | Musikk, scenekunst | Religion | Språk, litteratur

Samfunnsfag
Samfunnsfag : generelt | Bibliotek, arkiv, museum | Medievitenskap, film |
Pedagogikk | Psykologi | Rettsvitenskap | Statsvitenskap, offentlig
forvaltning | Sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi | Økonomi,
ledelse, næringsliv

Realfag, teknologi
Naturvitenskap : generelt | Astronomi | Biofag | Fiskerifag, akvakultur |
Fysikk | Geofag | Husholdningsfag | Informatikk | Kjemi | Landbruk |
Matematikk | Naturforvaltning, miljøvern | Teknologi, ingeniørfag

Medisin, helse og sosialfag
Medisin | Ernæring | Laboratoriefag, farmakologi, farmasi |
Samfunnsmedisin, statistikk | Fysioterapi, ergoterapi, andre terapier |
Sosiale problemer, sosialpolitikk, velferdstiltak | Odontologi | Sykepleie

Generelle hjelpemidler
Forskning, høyere utdanning | Bibliografier, kataloger | Tidsskrifter, artikler | Aviser, nyhetsmedia | Søkemotorer | Emnekataloger, portaler | Digitale

referansetjenester | Leksika, oppslagsverk | Offentlig informasjon | Statistikk | Bokhandlere, forlag | Telefonkataloger, adresser | Ordbøker

Finn:

 Søk på kunstner* vil gi treff på såvel kunstner som kunstnere og kunstnerisk

The Dewey Decimal Classification is © 1996-2006 OCLC Online Computer Library Center, Incorporated. Used with Permission. DDC, Dewey, and Dewey Decimal
Classification are registered trademarks of OCLC Online Computer Library Center, Incorporated.

BIBSYS emneportal http://emneportal.bibsys.no/ep/cgi-bin/ep

1 av 1 11.08.2010 23:38

Monica Deildok
Forbundsleder

deres erfaringer med raushet og lun 
humor. 

Besluttsomhet, grundige 
forberedelser, vilje og mot

Jeg blir slått av intensiteten til de av 
dere som er nye i forhandlingsgamet, 
og som svelger unna både frykt og 
sjenanse og går til forhandlingsbordet 

med besluttsomhet og dødsforakt.  
Jeg blir slått av de grundige forbere-
delsene, av viljen til å drive resultater 
igjennom. Jeg blir slått av motet når 
dere krummer halsen og går til en 
forhandling dere vet kommer til å bli 
veldig vanskelig. 

Jeg kjenner mange av dere. Og jeg 
vet at dere er ulike alle sammen. Dere 

har ulik stil, ulik form, ulike måter å gjøre 
tingene på. Men en ting har dere felles: 
Dere er de krigerne vi alle setter vår lit 
til i disse dager. Dere er de vi stoler på, 
de vi heier på. Dere har vår tiltro og vår 
tillit. Dere er våre beste. 

- Jeg synes kickoff-konseptet fungerer godt i BF fordi arrangementene ofte rommer både god opplæring, nettverksbygging og erfaringsutveksling, skriver 
forbundsleder Monica Deildok. Bildet viser nestleder Hanne Brunborg på Hordaland BFs kickoff i juni. (Foto: Erling Bergan)
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[ LIKELØNN ]

Tekst: Erling Bergan

- Dette er en seier for alle som leg-
ger vekt på at ansvar for mennesker 
er like viktig som ansvar for maskiner. 
Ansvar for mennesker skal verdsettes 
likt med ansvar for maskiner, ikke om-
vendt slik tradisjonen i norsk arbeidsliv 
synes å være.

Det sier likestillings- og diskrimi-
neringsombud Sunniva Ørstavik i en 
kommentar til at Fredrikstad kommune 
31. august i år godtok vedtaket som 
pålegger kommunen å lønne en SFO-
leder likt med en leder i teknisk etat. 
Nygaard fikk nemlig 25.000 - 30.000 
kroner mindre i lønn enn menn som 
er arbeidsledere i seksjon regulering 
og teknisk drift. Kommunen har nå 
altså besluttet å ikke ta saken til 
domstolene.

Brudd på likestillingsloven
Det var SFO-lederen Else Mari 

Nygaard som klaget saken inn for 
Likestillings- og diskrimineringsom-
budet. Ombudet konkluderte med at 
avlønningen av Nygaard var brudd på 
likestillingsloven. Kommunen anket 
saken videre til Likestillings- og diskri-

Fredrikstad aksepterte 
historisk likelønnsvedtak
Fredrikstad kommune har godtatt vedtaket som pålegger dem å lønne en SFO-leder 
likt med en leder i teknisk etat. - En seier for alle som legger vekt på at ansvar for 
mennesker er like viktig som ansvar for maskiner, sier Sunniva Ørstavik.

mineringsnemnda, som i sin behandling 
konkluderte med at Fredrikstad kommune 
har brutt loven. Nemnda påla også kom-
munen å høyne lønnen til SFO-lederen. 
Nå har altså kommunen konkludert med 
at de aksepterer nemndas konklusjoner.

– Jeg følte hele veien at jeg hadde en 
god sak, og nå er jeg veldig glad for at 
saken endelig er konkludert, sier Nygaard 
til NRK.no. Dermed kan saken, ifølge like-
stillingsombud Sunniva Ørstadvik, skape 
presedens og et ras av lønnsjusteringer 
for ledere over hele landet.

Betydning for mange andre
- Dette er gledelig, og det er all grunn til 

å gratulere Else Mari Nygaard, en modig 
kvinne som sto i kampen i tre år. Denne 
saken vil også få betydning for mange 
andre, sier Ørstavik og viser til rådman-
nens uttalelse i Dagens Næringsliv, om 
at den allerede får betydning for lønnen 

Hovedpersonen selv kom i medias søkelys 
da arbeidsgiver aksepterte at hun var lønnet 
25.000 - 30.000 kroner for lavt, sammenlignet 
med tilsvarende mannlige leder i kommunen.

til fire andre SFO-ledere i Fredrikstad 
kommune.

- Allerede ser vi at denne saken er 
viktig for flere. Den vil gi store ring-
virkninger. Jeg er sikker på at vi i tiden 
fremover vil se betydning av denne 
saken langt utover Fredrikstad kom-
mune, sier likestillings- og diskrimine-
ringsombudet.

Bør få presedens
Også i Bibliotekarforbundet har de 

merket seg avgjørelsen i Fredrikstad.
- Vi har fulgt denne problematikken 

nøye i flere år nå. Vi har medlemmer 
som kan være i sammenlignbare si-
tuasjoner som den Else Mari Nygaard 
har vært i Fredrikstad. Derfor ser vi 
det som svært viktig og gledelig at 
kommunen har tatt likestillingsloven på 
alvor i denne saken.  Vi er nok ikke det 
eneste forbundet som nå ser at denne 
saken bør få presedens for lignende 
lønnsskjevheter i andre kommuner, sier 
BF-leder Monica Deildok. 

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva 
Ørstavik gratulerer Else Mari Nygaard. - En modig 
kvinne som sto i kampen i tre år. Denne saken 
vil også få betydning for mange andre, sier hun. 
(Foto: CF Wesenberg)

- Vi er nok ikke det eneste forbundet som ser 
at denne saken bør få presedens for lignende 
lønnsskjevheter i andre kommuner, sier BF-le-
der Monica Deildok. (Foto: Anders Johansen)
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Bibliotekaren som sosialarbeider: 

Når biblioteket (også) 
er en varmestue
For mange av USAs hjemløse, psykisk syke og ensomme er 
biblioteket mer en varmestue enn et sted hvor de skaffer seg 
kunnskaper. Det gir noen utfordringer for landets bibliotekarer, 
som blir tvunget til å være en slags uoffisielle sosialarbeidere. 
Vi besøkte et bibliotek i California, hvor bibliotekarene kjen-
ner problemstillingen.

Tekst  Tine Sejbæk

En kvinne står på toalettet og kikker 
seg i speilet, omgitt av plastposer. Tross 
høy sol og 25 graders varme er hun iført 
en rød strikkelue og en saueskinnskåpe. 
Hun snakker med seg selv og kikker seg 
forskrekket omkring, når en annen av bi-
bliotekets gjester trer inn i rommet. Inne 
i biblioteket sitter en gråhåret mann iført 
en hatt full av kulørte fjær - han virker 
halvfull og det oppstår en høyrøstet 
konflikt når han vil overta datamaskinen 
fra en annen bruker. Utenfor biblioteket 
på en benk ligger en hjemløs med sort 
skjegg og sover. 

De tre har det til felles at biblioteket 
mer fungerer som en varmestue enn 
et sted hvor de søker informasjon og 
kunnskap. 

Vi befinner oss i den californiske byen 
Santa Cruz, som ligger helt ut mot Stil-
lehavet – en by som er kjent for å ha 
mange hippier, økologiske supermar-

[ MANGFOLDIGE BIBLIOTEKBRUKERE ]

Bibliotekarene (fra venstre) Donna Swedberg, Deborah Liporna og Sarah Harbison ved Santa Cruz Public 
Library understreker at de ikke tok bibliotekarutdanning for å bli sosialarbeidere. Men samtidig ser de 
at hjemløse og psykisk syke brukere gjør dem mer tolerante og medfølende. (Foto: Peter Zappel)
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keder og gatemusikanter. Det er også 
mange hjemløse - cirka 1000 av en 
befolkning på 55 000. En del av dem 
tilbringer dagtimene på byens bibliotek, 
som ligger i Church Street, rett ved ho-
vedgaten Pacific Avenue. 

Og de er ikke alene. USA har flere 
hundretusen hjemløse – nok til å fylle 
1000 av landets bibliotek. Og svært 
mange oppholder seg på biblioteket om 
dagen. Her kan alle komme. På mange 
andre offentlige steder, som f.eks. bu-
tikksentre, er de hjemløse langt fra så 
velkomne. 

Oppfører seg pent innenfor
På biblioteket i Santa Cruz har bi-

bliotekarene Sarah Harbison, Deborah 
Liporna og Donna Swedberg henholdsvis 
4, 13 og 34 år på baken. Ingen av dem 
tok bibliotekarutdanningen (en 6-årig 
universitetsutdanning) for å bli sosialar-
beidere. Men det er hva de innimellom 
føler seg som. Det at to prosent av byens 

befolkning består av hjemløse  - hvorav 
noen også er psykisk syke, alkoholikere 
eller har andre problemer - gir dem en 
spesiell rolle.

Brukergruppen av sosialt utsatte betyr 
at vi blir nødt til å ”patruljere” mer. Vi er 
nødt til å være på vakt. Biblioteket skal jo 
være et trygt sted, hvor alle brukere føler 
seg hjemme, sier Deborah Liporna. 

Og slik er det ikke alltid. En del av de 
mer ”normale” gjestene sier rett ut at de 
unngår å være der i lang tid på grunn av 
de hjemløse og mentalt forstyrrede. Fordi 
biblioteket ligger midt i byen, har de flere 
utsatte brukere her enn andre steder.

- Og konsentrasjonen av hjemløse 
og sosialt utsatte blir forsterket fordi 
mange av de mer ”normale” unngår å 
komme her. Eller de er her bare for en 
kort stund. Noen har fortalt oss direkte 
at de unngår å ta med barna sine hit, sier 
Sarah Harbison.

Alle er velkomne på biblioteket, så 
lenge de ikke forstyrrer. De alkoholiserte 

og psykisk syke forstår vanligvis reglene 
godt. Selv de som snakker med seg selv 
prøver å beherske seg når de befinner 
seg inne på biblioteket.

Når de samme personer beveger seg 
utenfor kan situasjonen derimot være 
en annen. 

Utenfor står de og skriker for å få sine 
indre spenninger ut. Så de kan være 
stille inne på biblioteket. For eksempel 
er det en psykisk syk som er svært opp-
tatt av demoner. Han kan godt bli svært 
opphisset, men så går han ut og skriker 
og kommer tilbake igjen, forklarer Sarah 
Harbison.

Deborah Liporna synes det er vanskelig 
når de utsatte brukerne blir sinte. 

Det er vanskelig for meg å være rolig 
når de reagerer voldsomt og aggressivt. 
Mange har kort lunte og kan for eksempel 
bli sinte hvis internett ikke virker.

Sarah Harbison opplever at mange av 
de utsatte brukerne mangler situasjons-
forståelse. 

En hjemløs får seg en blund på benken utenfor biblioteket i Santa Cruz. Personalet kan fortelle om store utfordringer med hjemløse, psykisk syke og 
ensomme, som bruker biblioteket som varmestue. (Foto: Peter Zappel)
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I stedet for å si ”Do you mind” når en 
annen bråker, skaper de konflikter med 
andre brukere. 

Vanskelig å bryte inn i konflikter
De tre kvinnene betegner biblioteket 

som byens dagligstue. De hjemløse og 
utsatte brukerne kommer for å søke 
ly, sove, lese aviser, møte venner og 
spille spill. 

Reglene på biblioteket sier blant annet 
at man ikke kan være full. Men biblio-
tekarene kan ikke alltid vite hvem som 
er fulle. Ofte ligger folk med hodet på 

bordet. Og det er slik sett også ok. Man 
kan gjerne legge hodet på bordet og ta 
seg en lur. Men man kan ikke ligge på 
gulvet og sove.

Hvis en hjemløs bibliotekbruker luk-
ter – noen ganger klager andre brukere 
over lukten - gir bibliotekarene vedkom-
mende en papirlapp hvor der står hvor 
man kan få seg et bad og hvor man kan 
få vasket tøy. 

Det er vanskelig å si til en person at 
han stinker. Selv om det foregår via et 
stykke papir, sier Sarah Harbison. 

Donna Swedberg kan noen ganger 

føle seg som en sikkerhetsvakt. For 
eksempel er det slik at når været begyn-
ner å endre seg – når det er en storm 
underveis – så begynner de utsatte 
brukerne av en eller annen grunn å 
oppføre seg verre, og det oppstår flere 
konflikter.

Sarah Harbison er ikke i tvil om at 
det vanskeligste for henne er å skulle 
blande sig når noen av brukerne er i 
ferd med å begynne å slåss. 

- De krangler for det meste om bru-
ken av internett. Om hvem som skal 
komme først. 

67-årige Charles Jensen – hans 
fars foreldre var danske - har vært 
hjemløs så lenge han kan huske. 
Noen ganger har han overnattet hos 
en kjæreste eller på et motell. Men 
ellers sover han utenfor, hvor det er 
ly for regnet. 

En stor del av dagen tilbringer han 
på biblioteket i Santa Cruz. Og slik 
har det vært de siste 35 år. Hver dag 
kommer han for å lese om historie, 
for eksempel 2. verdenskrig. Han har 
mange yndlingsforfattere og leser 
også romaner om kvinner. For å lære 
kvinner bedre å kjenne.

- Det er utrolig, hvor dype kvinners 
hjerter er, sier han. 

For ham betyr biblioteket husly, 
samt fred og ro. Han kommer her 
også for å hvile seg. Og han er svært 
fornøyd med bibliotekarene som til-
later folk å sove på biblioteket. Altså 
ved å hvile hodet på bordet.

- De er svært vennlige mennesker. 
Dette biblioteket har sjel. Bibliote-
karene har dype følelser for andre 
mennesker, sier han.

- Biblioteket har vært min base i 
mer enn tre årtier. Jeg ville gråte hvis 
det ikke fantes!

For Charles er biblioteket også et 
sted hvor han møter venner. Hvis 
hans venn Steve ikke drikker, så kom-

- En fredelig øy midt i verden

Charles Jensen er hjemløs. En stor del av dagen tilbringer han på Santa Cruz bibliotek, hvor 
han også møter venner. Her med vennen Steve, som også kommer hver dag - hvis han ikke 
drikker. (Foto: Peter Zappel)

I 35 år har Charles Jensen kommet fast på biblioteket i Santa Cruz. 
Han er glad i bibliotekarene som gir ham lov til å hvile hodet sitt 
på bordet og sove. Det får man nemlig ikke alle steder. 

mer nemlig han også hver dag. 
Charles Jensen betegner biblio-

tekarene som vennlige, stille men-
nesker.

- Jeg har ikke hatt en konflikt med 
dem i 35 år. Jeg har heller ikke vært 
full der inne. De tillater ikke at folk 
drikker. Og det skal man heller ikke. 
Det går ikke an å kaste opp, sier 
han. 

Engang var han på et annet bibli-
otek i staten Oregon. Det var et fint 
bibliotek med pene stoler. Men der 
fikk ikke de hjemløse hvile hodet på 
bordet og sove litt.

   - Det får vi lov til her. I biblioteket 
er det ro og ingen trafikkstøy. På 
biblioteket er det en følelse av fred 
– det er en fredelig øy midt i verden, 
sier han. 

[ MANGFOLDIGE BIBLIOTEKBRUKERE ]
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For eksempel var det for noen må-
neder siden en situasjon med to menn, 
hvor hun måtte gripe inn. En av dem 
lyttet til musikk via Ipod, og den andre 
syntes det var for høyt. De begynte 
begge å rope temmelig høyt.  

- Jeg lot som om jeg ikke visste hva 
som foregikk og spurte: Er det et pro-
blem? Den ene sa at den andre startet 
det. De kunne ikke sitte ved siden av 
hverandre, så en av dem gikk. 

- For det meste går den ene. I dette 
tilfellet var den som ble igjen redd, fordi 
den andre ventet utenfor. Jeg foreslo 
at han kunne ringe 911, men han ble 
sittende. 

Blir mer tolerante 
- Noen ganger må jeg si til meg selv: 

Jeg tok ikke denne jobben for å bli 
sosialarbeider, sier Deborah Liporna 
og utdyper:

I stedet for å hjelpe folk med deres 
behov for informasjon og kunnskap, 
støtter vi dem i å bli en del av samfun-
net. Jeg ble bibliotekar for å hjelpe folk 
med å finne den informasjon de har 
bruk for! 

Og slike tanker kan Sarah og Donna 
også kjenne igjen: 

Når folk begynner å fortelle meg 
deres livshistorie, føler jeg meg som 
en sosialarbeider og babysitter, sier 
Donna Swedberg, som understreker at 
ikke alle de kontaktsøkende er psykisk 
syke. Noen er bare ensomme.

Og hun har sine måter å sette gren-
ser på. 

Når en person begynner på en lang 
historie, sier jeg: Jeg kan hjelpe deg med 
å finne informasjon, men deretter må jeg 
gjøre noe annet. Hvis de bare fortsetter 
med å fortelle om sine problemer, sier 
jeg kanskje: Jeg er lei meg for det som 
skjer i livet ditt. Hvilken informasjon har 
du bruk for? 

En av de mer prekære situasjoner er 
når noen tisser i buksene. Spesielt de 
brukerne som oppholder seg utenfor 
biblioteket kan finne på å tisse eller til 
og med gjøre fra seg. 

En dag oppdaget jeg en som satt 
på huk utenfor for å gjøre fra seg. Jeg 
ropte bare til ham og så stoppet han, 
sier Deborah Liporna.

Noen sover på benker utenfor om 
dagen, noe som er forbudt om natten. 
   - Det ser ikke bra ut når noen sover 
der ute. Det er også de utenfor som 
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San Francisco folkebibliotek
har ansatt sosialarbeider

Som det første i USA har biblioteket i San Francisco tatt konsekvensen av 
et voksende antall psykisk syke og hjemløse. De har ansatt en sosialarbeider 
til å ta seg av dem. Hundrevis av hjemløse tilbringer dagen på biblioteket 
hver eneste dag. Sosialarbeiderens oppgave blir å gjøre seg synlig for de 
som har lyst til å få hjelp – uten å trenge seg på dem som ikke vil. 

I USA er økonomien (også) trang, så mange byer kutter ned på sosiale 
program som ellers ville ha hjulpet de utsatte. Av den grunn blir bibliotekene 
mer og mer et oppholdssted for de som er blitt avvist alle andre steder.

- Jeg håper at det de har gjort 
i San Francisco kan tjene som 
en modell andre steder. For 
sosialarbeidere er utdannet til 
å hjelpe de utsatte brukerne, 
som jo har all mulig rett til også 
å bruke det offentlige biblio-
teksystem, sier Camila Alire fra 
American Library Association 
(ALA).

Der er også flere av USAs 
bibliotek som har engasjert psy-
koterapeuter til å trene biblio-
tekarer i å håndtere vanskelige 
gjester. De blir trenet i hvordan 
man snakker med brukere som 
er psykisk syke og som går på 
stoff - hvordan man forholder 
seg rolig, behandler alle med 
respekt, setter opp regler og får 
folk til å følge dem. 

Kilde: The Salt Lake Tribune

En hjemløs i San Francisco. Nå har byens folke-
bibliotek ansatt en sosialarbeider til å  ta seg 
av det voksende antallet hjemløse og psykisk 
syke brukere. (Foto: Peter Zappel)

[ MANGFOLDIGE BIBLIOTEKBRUKERE ]
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tisser eller gjør fra seg, sier Deborah 
Liporna.

Samarbeider med sosialarbeider
California befinner seg i en dyp øko-

nomisk krise. Så selv om det nok ikke er 
sannsynlig, mener Deborah Liporna det 
kunne være en idé å lage varmestuer 
med internett til de hjemløse, så de 
hadde et annet sted å være om dagen.

Biblioteket fungerer ikke som et bibli-
otek for dem. Og de opptar plassen. På 
en regnfull dag er alle stoler opptatt. 

For ett år siden fikk biblioteket knyttet 
til seg en sosialarbeider fra kommunen. 
Det vil si at bibliotekarene har hennes 
kort med telefonnummer. 

Vi kan ringe til henne hvis en av de 
faste besøkende blir dårlig eller ser verre 
ut enn normalt. Mange hjemløse prøver 
faktisk å se godt ut. Hvis de lukter verre 
enn normalt, kommer hun. 

Det tar ikke fra oss de mange opp-
gavene vi har i det daglige med utsatte 
brukere. Men det har da vært en let-
telse og et sikkerhetsnett, sier Donna 

”Ettersom økonomien i USA er 
trang, er det skåret ned mange 
steder – blant annet på tilbud til 
psykisk syke. Og det har ført til at 
det i dag er flere utfordrende gjes-
ter på USAs bibliotek.

Historisk sett har bibliotekarer 
hatt mange roller, og det er viktig å 
prøve å imøtekomme alle brukeres 
behov. Biblioteket er et sted, hvor 
de hjemløse har rett til å komme, 
men andre brukere skal selvfølge-

Dette mener 
American Library Association 

lig også føle at det er trygt å være 
der. 

Bibliotekarer er ikke utdannet 
til å være sosialarbeidere, så vi 
oppfordrer så langt som mulig de 
utsatte til å oppsøke steder som 
kan gi dem den hjelp de reelt har 
bruk for”. 

Kilde: ALA (American Li-
brary Association)

Swedberg.
Men utover å gi ekstra arbeid, kan de 

hjemløse og psykisk syke også være en 
gave til biblioteket?

Det er godt å være bevisste på mang-

foldighet, det gjør oss mer tolerante og 
medfølende. Mange av oss ville ikke hatt 
omgang med denne gruppen mennes-
ker ellers, sier Deborah Liporna. 
(Artikkelen er oversatt fra dansk av red.)

Bibliotekar Sarah Harbison ved en av datamskinene som publikum kan bruke på biblioteket i Santa Cruz. Her kan det oppstå konflikter når hjemløse, psykisk 
syke og ensomme bruker biblioteket mer som en varmestue enn et sted hvor de skaffer seg kunnskaper. (Foto: Peter Zappel)

[ MANGFOLDIGE BIBLIOTEKBRUKERE ]

 



Bibliofil har vært en pådriver i utvikling av stadig ny
funksjonalitet som legger til rette for økt samarbeid
mellom landets bibliotek. Resultatet er en bedre
utnyttelse av de samlede bibliotekressursene, til glede
for bibliotekenes brukere, lånerne.
• Fjernlån via NILL - titler som lånes inn til 

biblioteket, blir en del av mediebasen, og følges 
opp automatisk.

• Depotløsningen i Bibliofil - deponerte samlinger
integreres i mottaker-bibliotekets mediebase.

• Samsøk - gir en oppdatert oversikt over ledige 
titler i en region. 

• Norgeslån - lånerne kan selv låne inn titler fra 
landets bibliotek, og velge bibliotek for utlevering.

• Innlevering overalt - lar låneren levere lånte titler
på nærmeste bibliotek, og eierbibliotek varsles om
innleveringen. 

• BIB FORNY – SMS-tjeneste hvor lånerne kan 
fornye alle sine lån med én melding.

Bibliofil fortsetter jakten på gode funksjoner for økt
biblioteksamarbeid. 
Lånerne fortjener de beste tjenestene.

Bibliofil knytter Norge sammen
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Klare tendenser blant de nye studentene ved HiO

Flere fra Oslo-området og 
flere menn vil bli bibliotekarer
119 studenter har i år takket ja til plass på bachelorstudiet i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo. Det er 11 færre enn i fjor. 
I tillegg har 32 takket ja til plass på årsstudiet i samme fag. Det er 5 flere 
enn i fjor. Summen av årets nye bibliotekarstudenter i Oslo er derfor 151, 
som er 6 færre enn fjoråret. Og så kommer masterstudentene i tillegg.

Tekst: Erling Bergan

Av de 119 som takket ja til bachelor-
studiet, var det 72 kvinner og 47 
menn. Det betyr at hele 39,5 % er 
menn, noe som innebærer at trenden 

fra de siste årene forsterker seg. I 
flere år var ”normalen” litt under 30 
% menn. I fjor steg andelen til 32 
%. Når tallet nå stiger opp til nesten 
40 %, kan man snakke om at dette 
aspektet av likestillingen for alvor 

Fylke 2009 2010
Østfold 9 6
Akershus 20 18
Oslo 41 57
Hedmark 6 2
Oppland 4 1
Buskerud 7 8
Vestfold 4 3
Telemark 4 2
Aust-Agder 3 1
Vest-Agder 6 1
Rogaland 4 4
Hordaland 2 1
Sogn og Fjordane 2 0
Møre og Romsdal 1 4
Sør Trøndelag 8 5
Nord Trøndelag 2 0
Nordland 3 1
Troms 2 2
Finnmark 2 3
Hele landet 130 119

Antall nye bibliotekarstudenter 
ved Høgskolen i Oslo

begynner å gjøre seg gjeldende også 
i denne tradisjonelt kvinnedominerte 
profesjonen.

Som vanlig – for alle studier hvert 
eneste år – er det ikke alle av de som 
har takket ja som faktisk møter opp. 
Vanligvis faller ca 10 % ut allerede 
i starten. 

Oslo/Akershus-tendensen
styrker seg

Den geografiske fordelingen er 
som figuren ved siden av viser.

I fjor var alle fylker representert 
med nye bibliotekarstudenter, selv 
om det var et klart tyngdepunkt fra 
Oslo-området. I år er denne sentra-
liseringa ytterligere forsterket. To 
fylker har ikke sendt studenter til 
BIBIN i år. Og andelen nye bibliote-
karstudenter fra Oslo og Akershus er 
i år på hele 63 %, mot 47 % i fjor. 
Blant de nye studentene på årsstu-
diet i bibliotek- og informasjonsviten-
skap i år, er hele 72 % fra Oslo og 
Akershus. 

Dette kan forsterke utfordrin-
gene de mange små kommunene i 
distrikts-Norge har, med å rekruttere 
fagutdannet biblioteksjef. Med bare 9 
nye bibliotekarstudenter fra fylkene 
nord for Trondheim i fjor, og bare 6 
nye i år, må det nok bli mange øst-
lendinger som må fristes nordover 
til de 113 kommunene som finnes 
i disse fire fylkene. Agderfylkene 
hadde 9 nye studenter i fjor, kun 2 i 
år. For ikke å snakke om Hordaland, 
inkludert Bergen, som kun har sendt 
3 nye bibliotekarstudenter til BIBIN 
de siste to årene. Interessen for 
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bibliotekarutdanninga er ikke bare i 
ferd med å bli urbanisert, den holder 
også på å bli hovedstadsdominert.

Færre yngre,
flere eldre

Når det gjelder aldersfordelinga på 
årets nye bachelorstudenter, ligger 
tyngdepunktet som vanlig mellom 23 
og 30 år. Se figuren under.

Alders-
gruppe

Antall 
studenter %

19 år 3 2,5
20 år 10 8,4

21-22 år 14 11,8
23-25 år 27 22,7
26-30 år 25 21,0
31-35 år 23 19,3
36-40 år 5 4,2

40 + 12 10,1
Totalt 119 100,0

Men selv om andelen av de nye 
studentene som er mellom 23 og 
30 år er omtrent uendret, er andelen 
som ligger mellom 19 og 22 år blitt 
merkbart mindre. Mens 31 % av de 
nye studentene var i denne alderska-
tegorien i fjor, utgjorde de i år kun 23 
% av det nye kullet. Til gjengjeld har 
andelen over 31 år steget fra 25 % i 
fjor, til 34 % i år. 

Årsstudiet
Høgskolen i Oslo tilbyr altså også et 

årsstudium i bibliotek- og informasjons-
vitenskap. Dette er identisk med første 
år i bachelorprogrammet, og gir mulighet 
for innpass i 2. studieår ved bachelor-
studiet. Mange av studentene søker da 
også om overgang til 2. studieår. I år 
har 32 søkere takket ja til studieplass 
på årsenheten. Av disse er 7 menn, det 
vil si 22 %. Andelen som er fra Oslo og 
Akershus er i denne gruppa så høy som 
72 %. Til gjengjeld er mannsandelen 
blant studentene fra Oslo og Akershus 
kun 13 % på årsstudiet, mens det på 
bachelorstudiet er 39 %.

Studenter fra Europa inn i 
internasjonalt masterprogram

20 studenter fra 19 land har begynt 
på årets masterprogram i digitale 
bibliotek (DILL). Dette er et program 
under EUs Erasmus Mundus-program. 
Studiet er et samarbeidsprosjekt mel-
lom Høgskolen i Oslo og universitetene 
i Tallinn og Parma. Avdeling JBI ved 
Høgskolen i Oslo har i flere år vært 
koordinator for programmet. DILL-
studentene skal være ett semester i 
Oslo. Deretter reiser de til Tallinn der 
de skal være vårsemesteret 2011, 
mens det tredje semesteret tilbringes 
i Parma. Det fjerde og siste semesteret 
er viet masteroppgaven og da velger 
studentene fritt ved hvilken av de tre 
samarbeidende institusjonene de vil 
skrive den.

Det første kullet med DILL-studenter 
ved JBI begynte i august 2007. Men i 
år er første gang europeiske studenter 
er med på ordinært opptak. 

Mennene gjør seg stadig sterkere gjeldende i den kvinnebastionen som bibliotekaryrket tradisjonelt har vært. I år er hele 39,5 % av de nye bachelor-
studentene på BIBIN menn. Aldri før har andelen vært så høy. Her fra årets startuke for de nye studentene ved Høgskolen i Oslo. (Foto: Erling Bergan)

[ UTDANNING ]
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Tekst & foto: Erling Bergan

Som representative for dette kullet har 
vi valgt fire menn, og der tre av fire er 
fra det sentrale Østlandsområdet. Mens 
fjerdemann er nordfra.

Knut Midtflø Nilsen har kommet 
fra Harstad til Oslo for å begynne på 
bachelorstudiet. 

- Jeg begynte å bruke biblioteket da 

Nye bibliotekar-
studenter har tro
på papirboka
Et nytt kull med bibliotekar-
studenter i Oslo er i gang. 
119 takket ja til bachelorstudiet, 
32 til årsstudiet i samme fag. 
Med en rekordstor andel menn 
blant de kommende kollegene. 
Og en rekordstor andel fra Oslo 
og Akershus. Vi tok fire av disse 
studentene til sides for å spørre 
dem om hvorfor de begynte på 
studiet, og hva de tror om biblio-
tekaryrket når ebøkene står foran 
et mulig gjennombrudd.

jeg gikk i åttende klasse. Lånte lydbøker 
og fikk større og større interesse for 
bibliotek. Da vi hadde utplassering i 9. 
klasse, havna jeg i et bibliotek – og likte 
meg ekstremt bra, forklarer Knut. Som 
ikke har bestemt seg for noen spesiell 
bibliotektype å jobbe i når han er ferdig 
med utdanninga. 

- Har du lest noen bøker digitalt 
ennå?

- Jeg har prøvd. Men jeg fikk vondt i 
øynene. Det var ikke så lett som å lese 
en vanlig bok, eller høre på en lydbok. 
Nei, jeg likte det ikke. Jeg kan lese kortere 
tekster på nettet, men ikke en hel bok.  

- Hva slags litteratur liker du?
- All slags skjønnlitteratur, egentlig. 

Men det er kanskje krim og fantasy har 
lest mest av. 

Aleksander Gromsrud fra Nittedal 
syntes det virket attraktivt å kunne jobbe 
der bøkene bor. 

- Jeg syns det virket koselig. Etter 
å ha vært her en uke, så har lærerne 
virkelig solgt yrket. Jeg synes det virker 
spennende.

Aleksander har ikke selv noe lese-
brett.

- Men jeg leser en god del tegneserier 
og artikler på nett. Men skal jeg lese 
skjønnlitteratur, liker jeg å holde i en god 
bok. Putte føttene opp i godstolen og så 
lene seg tilbake - og lese en god bok. 
Det gir en spesiell følelse, sier Aleksan-
der, som tviler på om han kommer til å 
kjøpe en iPad. 

[ UTDANNING ]



15   Bibliotekaren 9/2010

Vi ønsker deg velkommen til det andre brukermøtet 
for fag- og forskningsbibliotek; denne gangen med 
temaet ”synliggjøring av biblioteket i egen institusjon” 
som en spennende, rød tråd.
 
Vi gleder oss til å dele to lærerike og hyggelige dager 
med deg. Programmet er selvfølgelig fullt av 
Mikromarc-godbiter, som for eksempel MM3 nyheter 
og ”Tips og Triks som gjør din hverdag enklere”.  I tillegg 
byr vi på et morsomt fotokurs med konkurranse, 
seminarer om et mer synlig bibliotek, fremtidens 
websøk, hvordan finne nåla i høystakken og mye mer. 
Dessuten kan du besøke mange interessante utstillere 
med tilbud som er høyaktuelle for ditt bibliotek. Mye 
hygge blir det også; trivelige lunsjer, rolige pauser og 
en smakfull middag i godt selskap med kollegaer. Kort 
sagt en vitamininnsprøytning – både faglig og sosialt!
 
Meld deg på årets viktigste konferanse allerede nå!
Nå bør du være rask! Programmet finner du på  
www.bibits.no og i postkassen din. Meld deg på i dag! B
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Spennende bruker-
møte for deg som  
jobber i fag- eller  
forskningsbibliotek!

Velkommen til Quality Hotel 33 
i Oslo 28. og 29. oktober! 

Glenn Karlsen Bjerkenes fra Askim har alltid vært glad 
i å lese, og i norskfaget.

- Så jeg tok en bachelor i nordisk språk og litteratur i Ber-
gen. Jeg ville gjerne fortsette med noe av dette, og tenkte 
at kanskje bibliotekstudiet ville være noe for meg. Jeg så 

at det var litt med 
nyere medier og 
lit t med nett, i 
tillegg til bøker - 
som jeg er veldig 
glad i. Da tenkte 
jeg at dette må 
være midt i blin-
ken for meg. Og 
det stemmer vel-
dig bra foreløpig.  

- Er du data-
interessert?

- Absolutt. Men 
jeg er veldig glad 

i både bøker og i dataaspektet med de nye mediene. Jeg ser 
fram til å jobbe med begge deler, når bibliotekene nå går inn 
i nye tider med nye utfordringer, sier Glenn, som foreløpig 
foretrekker å ha boka i hånda, i papirversjon. 

Fredrick Biering fra Oslo har også stor interesse for 
både bøker og data. 

- Da jeg leste beskrivelsen av bibliotekstudiet, så jeg 
at studiet går mye på det at du skal kombinere forskjel-
lige medier for å greie de nye oppgavene i samfunnet. At 
biblioteket får en annen rolle enn bare formidling av bøker. 
Og det synes jeg virker interessant. 

- Hvor lenge tror du bøkene overlever den digitale revo-
lusjonen?

- Det er ikke 
godt å si. En 
ganske god 
stund, vil jeg 
tro. Jeg leste 
nylig om den 
videregående 
sko len  som 
fikk tilbake de 
gamle lære-
bøkene igjen, 
etter å ha hatt 
nye dig i t a le 
med i e r.  D e 
gamle lærebø-
kene er utvilsomt ganske populære.

- Tror du det finnes bokhyller i bibliotekene når du går av 
med pensjon?

- Jeg vil tro det. Om et par generasjoner vil boka forhåpent-
ligvis være verdsatt på papir, ikke bare digitalt. Papirboka 
gir en annen leseropplevelse. Jeg har prøvd begge deler. 
Det er smak og behag. Men det er noe komfortabelt med å 
kunne lene seg tilbake for å lese en papirbok. Når du leser 
på skjerm, lener du deg i stedet instinktivt fremover. 
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Tekst:  Kevin Kelly

Internett er en kopimaskin. På sitt 
mest grunnleggende nivå kopierer net-
tet hver handling, hvert tegn, hver tanke 
vi gjør mens vi rir på det. For å sende en 
melding fra et sted på nettet til et annet 
krever kommunikasjonsprotokollene at 
hele meldingen kopieres flere ganger 
underveis. IT-firmaer tjener massevis av 
penger på å selge utstyr som muliggjør 
eller legger til rette for denne endeløse 
kopieringen. Enhver byte på en hvilken 
som helst datamaskin kopieres et eller 

Bedre enn gratis

Kevin Kelly (kk@kk.org) er grunnlegger av og  
senior redaktør for Wired magazine, og tidligere  
utgiver/redaktør for Whole Earth Catalog.

Han er skribent, fotograf og miljøverner. Han har 
skrevet en rekke bøker om blant annet digitale  
kulturer, informasjonsøkonomi, teknologisk utvikling  
og nettverkssamfunnet, og alle hans bøker er lagt ut  
på hans nettsted med Creative Commons-lisenser: 

http://www.kk.org/books/
Boken ”Out of Control” inspirerte Wachowski- 

brødrene som skrev og regisserte The Matrix-filmene 
og ble obligatorisk lesning for hovedrolleinnehaverne  
i filmene.

Kelly driver 9 blogger om ulike temaer.
Denne artikkelen er opprinnelig publisert som en  

del av Technium, et av Kevin Kellys nettsteder.  
Technium er en bok han holder på å skrive, og  
fungerer delvis som en blogg.

Artikkelen er oversatt til norsk av Thomas Gramstad.

annet sted. Den digitale økonomien blir 
på denne måten drevet frem på en strøm 
av kopier. Til forskjell fra de massepro-
duserte reproduksjonene vi kjenner fra 
industrialderen så er de digitale kopiene 
ikke bare billige, men gratis.

Vårt digitale kommunikasjonsnettverk 
er konstruert slik at de digitale kopiene 
flyter rundt med så liten motstand som 
mulig.

Ja, kopiene flyter så fritt at vi kan tenke 
på Internett som et superledningssys-
tem for kopier, der en kopi vil fortsette 
å flyte rundt i systemet til evig tid, på 

samme måte som elektrisk strøm i en 
superledende kabel. Når noe som kan 
kopieres kommer i kontakt med Internett 
blir det kopiert, og det blir aldri slutt 
på kopiene. Selv hunden din vet at du 
kan ikke slette noe som har flytt ut på 
nettet.

Kopi-overføring
Dette superledende systemet har 

blitt fundamentet for vår økonomi og 
velstand. Den øyeblikkelige reduplise-
ringen av data, ideer og media under-
bygger alle de viktige sektorene i vår 
økonomi, spesielt de som har å gjøre 
med eksport, dvs. de industriene der 
USA har et konkurransefortrinn. USAs 
velstand hviler på en svært stor innret-
ning som kopierer alt hemningsløst og 
kontinuerlig.

Men forrige runde av vekst og vel-
stand ble bygd opp ved å selge dyrebare 
kopier (eksemplarer), så denne frie 
flyten av gratis kopier tenderer mot å un-
dergrave den etablerte orden. Dersom 
reproduksjoner av våre beste arbeider 
er gratis, hvordan kan vi fortsette? En-
kelt sagt, hvordan kan man tjene penger 
på å selge gratis kopier?

Digitale dokumenter kopieres og flyter fritt på internett. 
Når reproduksjoner av våre beste arbeider er gratis, når 
kopiene florerer så fritt at de blir verdiløse, stiller Kevin 
Kelly det grunnleggende spørsmålet om hvordan det 
økonomiske systemet rundt dokumentproduksjon og for-
midling kan fortsette. Hans svar er å identifisere det som 
kan knyttes til dokumentene, men som ikke kan kopie-
res. Han beskriver her åtte kategorier av uhåndgripelige 
goder – eller generativer - som vi kjøper når vi betaler 
for noe vi kunne ha fått gratis.
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Jeg har et svar på det. Dette er den 
enkleste måten jeg kan si det på:

Når kopier er overtallige blir de ver-
diløse.

Når kopier er overtallige blir ting 
som ikke kan kopieres knappe og ver-
difulle.

Når kopier er gratis må du selge ting 
som ikke kan kopieres.

OK, så hva er det som 
ikke kan kopieres?

Det er mange kvaliteter og egenskaper 
som ikke kan kopieres. Ta f.eks. ”tillit”. 
Tillit kan ikke kopieres. Du kan ikke kjøpe 
den. Tillit må opparbeides og fortjenes 
over tid. Du kan ikke laste ned tillit. Du 
kan ikke etterligne eller forfalske tillit 
(iallfall ikke lenge). Hvis alt annet er likt 
vil du alltid velge å ha å gjøre med noen 
du kan stole på. Så tillit er et eksempel på 
et uhåndgripelig gode som har en økende 
verdi i en kopi-mettet verden.

Det finnes en rekke andre kvaliteter 
som ligner på tillit og som er vanskelige 
å kopiere, og som derfor blir verdifulle i 
nettverksøkonomien. Jeg mener at den 
beste måten å undersøke dem på er, 
ikke sett fra produsentens, fabrikantens 
eller skaperens synsvinkel, men derimot 
fra brukerens ståsted. Vi kan begynne 
med et enkelt brukerspørsmål: når er vi 
villige til å betale for noe vi kan få gratis? 
Når noen betaler for en utgave av noe 
de kunne ha fått gratis, hva er det de 
kjøper?

Fra mine studier av nettverksøkono-
mien kan jeg se omtrent åtte kategorier av 
uhåndgripelige goder som vi kjøper når vi 
betaler for noe vi kunne ha fått gratis.

Dette er altså åtte virkelige ting som 
er bedre enn gratis. Åtte ikke-kopierbare 
verdier. Jeg kaller dem ”generativer”. En 
generativ verdi er en kvalitet eller egen-
skap som må genereres, dyrkes, øves 
opp, pleies. Et generativt gode kan ikke 
kopieres, klones, etterlignes, replikeres, 
forfalskes eller reproduseres.

Det genereres på en unik måte, på et 
bestemt sted, over tid. På den digitale 
arena gir generative kvaliteter merverdi 
til gratiskopier, og er derfor noe som 
kan selges.

ÅTTE GENERATIVER 
SOM ER BEDRE ENN GRATIS

Umiddelbarhet: Før eller senere 
kan du finne en gratis kopi av det du 

er ute etter, men det å få et eksem-
plar levert til deg med det samme 
det slippes - eller enda bedre: idet 
det blir produsert - fra skaperne er 
en generativ verdi. Mange liker å gå 
på premierevisninger av nye filmer på 
kino, der de betaler en høy billettpris 
for en visning som blir billigere noen 
dager senere, og enda mye billigere 
eller gratis tilgjengelig på DVD-salg, 
filmutleie eller via nedlasting senere. 
Innbundne bøker har en høy utsalgs-
pris pga. sin umiddelbarhet, forkledd 
bak et hardere omslag. Det å være 
den første utgaven innebærer ofte 
muligheten for en ekstra høy pris for 
det samme innholdet som i senere 
utgivelser synker i pris. Som en salgbar 
egenskap har umiddelbarhet mange 
ulike nivåer, inkludert adgang til test-
versjoner. Fans kan trekkes inn i den 
skapende prosessen.

Testversjoner blir ofte nedvurdert 
fordi de er ufullstendige, men de 
inneholder også generative kvaliteter 
som kan selges.

Umiddelbarhet er en relativ term, og 
det er det som gjør den generativ. Den 
må passe med produktet og publikum-
met. En blogg har en annen tidsopp-
levelse enn en film eller en bil. Men 
umiddelbarhet finnes i alle medier.

Personalisering: En generisk ver-
sjon av et konsertopptak kan være 
gratis, men dersom du vil ha et ek-
semplar som har blitt finjustert til å 

høres perfekt ut i din egen stue, som 
om konserten ble fremført der - det 
kan være noe du er villig til å betale 
rikelig for.

Gratiseksemplaret av en bok kan 
skreddersys av utgiveren til å passe 
overens med din tidligere lesebak-
grunn eller preferanser.

En gratisfilm som du betaler for 
kan være redigert i forhold til den 
alderskategorien du vil ha (ingen vold, 
grovt språkbruk OK). Aspirin kan være 
gratis, men aspirin skreddersydd til 
ditt DNA-arvestoff kan være dyrt. Som 
mange har påpekt forutsetter persona-
lisering en kontinuerlig dialog mellom 
skaper og bruker, artist og fan, produ-
sent og forbruker. Dette er særdeles 
generativt fordi det er gjentagende og 
tidkrevende. Du kan ikke kopiere den 
personaliseringen som en menneske-
lig relasjon innebærer. Markedsførere 
kaller dette for klebrighet fordi dette 
betyr at begge parter har investert i 
dette generative godet og derfor har 
motvilje mot å bytte hverandre ut og 
begynne helt på nytt.

Fortolkning og opplæring: Det 
er en gammel vits: Programvare: gratis. 
Manual: 50 000 kroner.

Men dette er ingen spøk. Flere høy-
profilerte firmaer, som f.eks.

Red Hat, Apache og flere lever av nett-
opp dette. De tilbyr betalt brukerstøtte 
for fri programvare. Programvarekopiene 
er som regel gratis - og blir mer verdi-

[ VERDILØSE EKSEMPLARER ]

 



Bibliotekaren 9/201018   

fulle for deg gjennom brukerstøtten og 
veiledningen. Jeg tror at mye genetisk 
informasjon vil ta denne veien. Akkurat 
nå er det dyrt for deg å få tak i en kopi 
av ditt eget DNA, men det vil ikke vare 
lenge. Faktisk vil farmasøytiske firmaer 
snart BETALE deg for å få gensekven-
sene dine. Så en kopi av din gensekvens 
vil bli gratis, men tolkningen av hva den 
betyr, hva du kan gjøre med den, og hva 
du kan bruke den til - manualen for dine 
gener om du vil - vil bli kostbar.

Autentisitet: Du kan få tak i viktige 
programvareapplikasjoner gratis, men 
selv om du ikke trenger en manual vil du 
antagelig gjerne være sikker på at den er 
feilrettet, pålitelig og har garanti. Dermed 
vil du betale for autentisitet. Det finnes 
utallige versjoner 
av jam-opptak av 
Grateful Dead; ved 
å kjøpe en auten-
t isk versjon f ra 
bandet selv kan du 
sikre deg at du får 
den versjonen du 
er ute etter. Eller 
være sikker på at 
det du hører faktisk 
blir spilt av Grateful 
Dead. Skapere har hatt å gjøre med dette 
problemet i lang tid. Grafiske repro-
duksjoner som fotografier og litografier 
kommer ofte med skaperens autentisitet-
smerke - en signatur - som øker prisen 
på eksemplaret. Digitale vannmerker og 
annen signatur-teknologi vil ikke fungere 
som kopisperrer (husk: digitale kopier er 
superledende væsker!), men de kan bidra 
til å øke en generativ kvalitet, autentisitet, 
for dem som bryr seg om dette.

Tilgjengelighet: Eierskap kan være 
tungvint. Du må holde tingene dine i 
orden, oppdatert, og sikkerhetskopiert. 
Og i vår mobile verden må du kunne bære 
det med deg. En del mennesker, inkludert 
meg, vil gjerne la andre passe på god-
sakene våre ved å abonnere på tilgang 
til dem. Vi vil betale en nettbutikk for å 
servere oss en hvilken som helst låt fra 
hvor som helst i verden, når som helst og 
hvor som helst vi ønsker å høre på den. 
Ditto for enhver film, bilde, bok, blogg 
osv. Nettbutikken har sikkerhetskopier 
av alt, betaler skaperne, og leverer det vi 
ønsker oss. Vi kan nippe verkene fra våre 
telefoner, PDA’er, bærbare, storskjermer 

fra hvor som helst. Det faktum at det 
meste av alt dette materialet vil være 
fritt og gratis tilgjengelig, dersom vi vil 
påta oss å passe på det, sikkerhetskopi-
ere det, legge til og oppdatere det, og 
organisere det, vil virke mindre og mindre 
tiltalende over tid.

Materialisering og sanseliggjø-
ring (inkarnering): Den digitale kopien 
har ingen kropp. Den er i sin kjerne ule-
gemlig. Du kan ta en gratis digital kopi og 
slenge opp innholdet på en skjerm. Men 
kanskje du ville like å se det i høy oppløs-
ning på en diger skjerm? Kanskje i 3D? 
PDF’er bra, men av og til er det deilig å 
ha de samme ordene trykket på lysende 
hvitt, mykt papir, innbundet i skinn. Føles 
så godt. Hva med å dykke inn i ditt favo-

rittdataspill - sammen med 35 andre som 
er fysisk tilstede i rommet? Det finnes 
ingen grenser for stadig større og sterkere 
inkarnering. Dagens høy-oppløsning - som 
kan tiltrekke seg billettkjøpere til en kino-
sal - kan migrere til hjemmekino-anlegget 
ditt imorgen, men det vil alltid komme en 
ny sinnssykt storartet fremvisningstekno-
logi som forbrukerne ikke har hjemme. 
Laserprojeksjon, holografisk fremvisning, 
selveste holodekket selv! Og ingenting kan 
inkarnere like mye som musikk i levende 
fremføring, med ekte kropper. Musikken er 
gratis; den kroppslige fremføringen kost-
bar. Denne formelen får raskt en økende 
utbredelse, ikke bare blant musikere, men 
til og med forfattere. Boken er gratis; den 
kroppslige talen er kostbar.

Kundestøtte (patronat): Jeg er over-
bevist om at publikum ØNSKER å betale 
skapere. Fans liker å belønne kunstnere, 
musikere, forfattere osv. med tegn på 
sin anerkjennelse, takknemlighet og på-
skjønnelse, og det gir dem mulighet for 
tilknytning. Men de vil bare betale hvis det 
er lett å gjennomføre, er et rimelig beløp, 
og de kan føle seg sikre på at pengene 

går direkte til og vil gagne skaperne. 
Radioheads høyt profilerte eksperiment 
med å la fans betale hva de ville for gratis 
kopier av musikkfilene er en glimrende 
illustrasjon av patronatets makt. Den 
flyktige, uhåndgripelige forbindelsen som 
strømmer mellom fans og skapere har en 
verdi. I Radioheads tilfelle var verdien ca. 
5 dollar per nedlasting. Det finnes mange 
andre eksempler på at publikum betaler 
kun fordi det føles godt.

Finnbarhet: Mens de foregående 
generative kvalitetene er direkte knyttet 
til eller innebygd i kreative digitale verk, 
er finnbarhet et gode som forekommer på 
et høyere nivå, i den kollektive samlingen 
av mange verk. En nullpris gir ikke økt 
oppmerksomhet om et verk, og kan fak-

tisk i noen tilfelle føre 
til det motsatte. Men 
uansett hva prisen er 
så har et verk ingen 
økonomisk verdi der-
som det ikke blir sett; 
ukjente mesterverk 
som ikke kan finnes er 
økonomisk verdiløse. 
Når det finnes millio-
ner av bøker, millioner 
av låter, millioner av 

filmer, millioner av applikasjoner, millioner 
av alt, som ber om vår oppmerksomhet 
- og det meste gratis - så er det å bli 
funnet verdifullt.

Enorme oppsamlere som Amazon og 
Netflix lever delvis av å hjelpe publikum 
med å finne frem til verk de er glade i. 
De frembringer det gledelige nye feno-
menet kjent som ”den lange halen”, dvs.  
de knytter sammen nisjepublikum med 
nisjeproduksjoner. Men dessverre er den 
lange halen bare gode nyheter for de 
enorme oppsamlerne og for mellomnivå 
store oppsamlere som forlag, studioer og 
plateselskaper. Den lange halen er ikke 
mer enn lunkne nyheter for skaperne selv. 
Men fordi finnbarhet kun kan skje på sys-
temnivået så trenger skaperne de store 
oppsamlerne. Derfor vil forlag, studioer 
og plateselskaper (FSP) aldri forsvinne. 
De trenges ikke for distribusjon av kopi-
ene (Internettmaskinen tar seg av det).

Men det FSP trenges til er å distribu-
ere brukernes oppmerksomhet tilbake til 
verkene. Fra et hav av muligheter kan FSP 
finne, pleie og foredle arbeidet til skapere 
som de tror fans vil knytte seg til. Andre 
mellomledd som kritikere og anmeldere 

Pengene i nettverksøkonomien følger ikke 
kopienes kretsløp. Istedet følger pengene etter 
oppmerksomheten, og oppmerksomheten har 
sine egne kretsløp.

”
”
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kanaliserer også oppmerksomheten. Fans 
er henvist til dette systemet med sine 
mange nivåer av finnbarhet for å oppdage 
aktuelle verk blant zillionene som produ-
seres. Det er penger å tjene (indirekte 
for de kreative) ved å finne talenter. I 
mange år tjente papirpublikasjonen ”TV 
Guide” mer penger enn de tre store 
TV-stasjonsnettene til sammen som den 
”guidet”. Dette magasinet guidet og pekte 
TV-seerne til de bra tingene på TV den 
uken. Ting som, er det verdt å merke seg, 
var gratis for seerne. Det er liten tvil om at 
i tillegg til mega-oppsamlerne, så vil i en 
verden av gratiskopier mange FSP’er tjene 
penger på å selge finnbarhet - i tillegg til 
de andre generative kvalitetene.

En tenkemåte basert på 
deling som verdi

Disse åtte kvalitetene krever et nytt 
sett av ferdigheter. Suksess i gratiskopi-
verdenen kommer ikke fra distribusjons-
ferdigheter siden Den Store Kopimaskinen 
i Himmelen tar seg av den jobben.

Heller ikke juridiske ferdigheter innen 
intellektuelle rettigheter eller opphavsrett 
vil være så veldig nyttige lengre. Heller 
ikke ferdigheter forbundet med grådig og 
gjerrig hamstring og knapphet.

Istedet vil disse åtte nye generativene 
kreve en forståelse av hvordan overflod 
frembringer en tenkemåte basert på 
deling som verdi, av generøsitet som en 
forretningsmodell, og av hvor vitalt viktig 
det har blitt å øve opp og pleie kvaliteter 
som ikke kan reproduseres med et mu-
seklikk.

Kort sagt, pengene i nettverksøkono-
mien følger ikke kopienes kretsløp. Istedet 
følger pengene etter oppmerksomheten, 
og oppmerksomheten har sine egne 
kretsløp.

Reklamen
Aktsomme lesere vil ha lagt merke til et 

hittil iøynefallende fravær. Jeg har ikke sagt 
noe om reklameannonser. Mange ser på 
dem som Løsningen, mer eller mindre den 
eneste løsningen, på gratis-paradokset. 
De fleste løsningene jeg har sett foreslått 
for å overvinne gratis involverer en eller 
annen form for reklameannonsering. Jeg 
mener at annonser bare er en av veiene 
oppmerksomheten følger, og at i det lange 
løp vil de bare utgjøre en andel av de nye 
måtene penger tjenes på ved å selge det 
som er gratis.

Men det er en annen historie.

Under det frådende og intetsigende 
laget av reklameannonser vil de åtte 
generativene tilføre økonomisk verdi 
til allestedsnærværende gratiskopier, 
og gjøre dem verdt å annonsere for. 
Disse generativene gjelder for alle 
digitale kopier, men også for enhver 
type kopi eller eksemplar der mar-
ginalkostnaden av det eksemplaret 
nærmer seg null. (Se mitt essay 
”Technology Wants to Be Free”.) Selv 
materielle industrier oppdager at kost-
nadene for duplisering går mot null, så 
slike eksemplarer vil også oppføre seg 
som digitale kopier. Kart har nettopp 
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krysset over denne terskelen.
Genetikken vil snart gjøre det. Dingser 

og små apparater (f.eks. mobiler) sklir 
den veien. Legemidler er allerede der, 
men de vil ikke at noen skal vite om 
det. Det koster ingenting å lage en 
pille. Vi betaler for Autentisering og 
Umiddelbarhet i legemidler.

En dag vil vi betale for Personali-
sering.

Å vedlikeholde generativer er mye mer 
krevende enn å reprodusere kopier i en 
fabrikk. Det er fremdeles mye å lære. 
Mye å finne ut av. Skriv til meg hvis du 
finner ut noe (kk@kk.org). 
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Ipad-revolusjonen

Tekst:    Ingjerd Skrede
 Redaktør
 Nasjonalbiblioteket

Så, et av de første spørsmålene 
ingeniøren stilte seg da han satt 
med den splitter nye Ipaden mel-
lom hendene, var: Hva skal jeg med 
denne? 

– Jeg har Iphone, en liten og en stor 
laptop. Jeg må innrømme at det tok litt 
tid før jeg skjønte hva jeg skulle bruke 
Ipaden til.

Egner seg godt til 
å lese lange tekster

Den omtalte, forholdsvis nye 
dingsen, ligger mellom oss på bor-
det. Flat, glatt, hvit, uten knotter eller 
knaster av noe slag.  

– Den egner seg for eksempel vel-
dig godt til å lese lange tekster på.  
Bøker, altså.  Se på dette. Eirik, dytter 
litt på Ipad-skjermen og en bokhylle, 
muligens i eik, dukker opp på skjer-
men.  Fra øverste hylle velger han 
en tittel og skjermen fylles av tekst.  
– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle si 
det, men denne erstatter ”ordentlige” 
bøker, og jeg velger å lese fra Ipaden 
fremfor i en gammeldags bok. Tenk 
deg når du reiser, for eksempel. I 
stedet for å ha bagasjen full av tunge 
bøker kan du ha så mange titler du 
vil på Ipaden uten at det veier noe 
som helst. 

Han blar entusiastisk i den elektro-
niske boka. Forstørrer, forminsker, blar 
seg frem og tilbake igjen. All teksten 
er engelsk. Eirik trekker på skuldrene. 

Dessverre finnes det ikke så mange 
bøker på norsk.

Unikt eller tilgjengelig?
– Vi velger ikke nødvendigvis det 

mest unike. Tilgangen på informasjon 
er nærmest endeløs og vi velger den 
som er tilgjengelig, hevder Eirik, som 
ikke lenger ønsker ”boken” som fysisk 
objekt, men som nedlastbar tekst.

Men, hva da med biblioteket?
Eirik trekker litt på det og innleder 

med gode, selvopplevde bibliotekmin-
ner som inneholder mye gratis lån av 
elektronikklitteratur han aldri ville hatt 
råd til å kjøpe den gang da. For så å 
forklare hvorfor han synes ordningen 
ikke fungerer optimalt i dag.

– Når man låner en bok på bibliote-
ket, må den leveres tilbake slik at noen 
andre kan få glede av den. Det å låne 
digitaliserte medier blir jo i den sam-
menhengen litt underlig. Det digitale 
er jo helt løsrevet fra antall. Ja, så er 
det de som sier at du kan få ha filen i et 
begrenset tidsrom. Det synes jeg også 
virker veldig snodig. Jeg kan jo bare 
trykke på låneknappen igjen, og så kan 
jeg ha den for nye fjorten dager. Det 
er jo helt absurd. Selvfølgelig er det et 
spørsmål om rettigheter, og jeg aner 
ikke hvordan en skal løse det proble-
met.  Men, ta musikkbiblioteket Spotify 
for eksempel, da. Der kan du bruke og 
laste ned all musikken som ligger der 
ved å betale knappe hundre kroner i 
måneden. Hadde ikke det vært en god 
modell for bibliotekene? 

– ”Behov” er ikke et relevant begrep, smiler Eirik Solheim 
i NRK Beta. Hans oppgave er å teste nye, elektroniske 
duppeditter, og ”behov” er i utgangspunktet ikke et 
krav for anskaffelse. 

[ NASJONALBIBLIOTEKET ]

– Vi velger ikke nødvendigvis det mest unike. Tilgangen på informasjon er nærmest endeløs og vi 
velger den som er tilgjengelig, hevder NRK Betas redaktør Eirik Solheim, som her viser fram sin nye 
iPad for en gruppe barn.  (Foto: Ketil Born/Nasjonalbiblioteket)
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Tanken ikke fremmed 
for Nasjonalbibliotekaren

Jeg lar spørsmålet boble i hodet i 
noen få sekunder før jeg bestemmer 
meg for at dette er et spørsmål for 
Nasjonalbibliotekaren.

En slik tanke er ikke fremmed for Na-
sjonalbibliotekaren. – Neida, ikke i det 
hele tatt, ler Vigdis Moe Skarstein. 

– Nasjonalbiblioteket har sammen 
med Norsk Kulturråd fått i oppdrag å 
se på en ordning for innkjøp og dis-
tribusjon av digitalt publisert musikk 
i Norge, for eksempel som en utlåns-
ordning som de har i Danmark. Men, 
allerede nå har Nasjonalbiblioteket 
kommet langt når det gjelder å digitali-
sere, og gi tilgang til, materiale. Det er 
et av våre hovedsatsingsområder. 

I Bokhylla.no finner du over 40.000 
digitaliserte bøker. De som har falt i 
det fri kan lastes ned. Og, avslutter 
hun, – det er gratis!  

Eirik Solheim og NRK Beta
Eirik Solheim er redaktør for 
NRKbeta og prosjektleder i 
NRKs utviklingsavdeling. Skri-
ver på nrkbeta.no om web, nye 
medier, mediesentre, program-
vare, duppeditter og mobiltek-
nologi. 

NRKbeta er NRKs sandkasse 
for teknologi og nye medier. 
Nettstedet skriver om internett 
og ny teknologi med fokus på 
brukerne og på det som NRK 
gjør i den forbindelse. De kaller 
det sandkasse fordi de ønsker å 
teste ut ting, være nysgjerrige 
og finne ut av hvordan ting en-
drer seg. Og ha med brukerne 
på veien. 

– En bok lånt på biblioteket må leveres tilbake slik at noen andre kan få glede av den. Det å låne digitaliserte medier blir jo i den sammenhengen litt underlig. Det 
digitale er jo helt løsrevet fra antall, påpeker Eirik Solheim fra NRK Beta, som her like fullt må dele sin iPad med flere.(Foto: Ketil Born/Nasjonalbiblioteket)

[ NASJONALBIBLIOTEKET ]
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[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Tekst:  
Førsteamanuensis
Roswitha Skare
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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Dok-1000 Innføringskurs i 
dokumentasjonsvitenskap er 
et nettbasert kurs på 10 stp. 
som tilbys høsten 2010 for 
første gang. Sammen med 
2 andre emner for første se-
mesteret (ex.phil. og ex.fac.) 
som også tilbys nettbasert, 
går dette kurset inn i fakulte-
tets satsning om å gjøre flere 
tilbud fleksibel. 

Kurset ble utviklet av under-
tegnende og Niels W. Lund i 
samarbeid med UVETT (univer-
sitetets avdeling for videre- og 
etterutdanning). I følge emne-
beskrivelsen skal emnet gi en 
generell innføring i faget doku-
mentasjonsvitenskap. Emnet vil 
gi en innsikt i:

sentrale begrep innenfor faget  y
dokumentasjonsvitenskap
fagets historiske utvikling y
fagets gjenstandsfelt y
fagets samfunnsmessige rolle. y

Emnet består av 9 steg med titler som 
”Hva er dokumentasjon?” og ”Hva er et 
dokument?”. Hver uke publiseres et nytt 
steg. Stegene inneholder en kort beskri-
velse av hva studentene skal lære, samt 
diverse materialer som forelesninger, 
powerpoint-presentasjoner og lignende. 
Studentene skal også gjøre oppgaver i 
hvert av stegene; 75 % av oppgavene 
må være godkjent for å kunne gå opp 
til eksamen. Eksamen består av en map-

Nytt i høst:

Nettbasert dokvit-kurs
peevaluering der studenten velger og 
bearbeider 3 av innleveringene og en 
hjemmeeksamen.

For å kunne holde god kontakt med 
studentene bruker vi i tillegg til Fronter-
verktøyet også en lukket gruppe på 
Facebook. Studentene skal i løpet av 
kurset delta i diskusjoner, levere skriftlige 
besvarelser, men får også muligheten til å 
ta i bruk andre medier som foto og film for 
å presentere hva de har funnet frem til. På 
denne måten blir studentene i praksis intro-
dusert til å arbeide med mange forskjellige 
dokumenttyper.

Etter å ha publisert steg 3 i dag, må vi 
vel kunne si å være godt i gang. Den første 
arbeidsoppgaven ble levert av samtlige 
22 studentene på kurset og også den 
nå pågående diskusjonen om ”Hva er et 
dokument?” er svært interessant å følge 
med. Studentene er ivrige og engasjert og 
kommer med mange gode refleksjoner! Det 
er nesten en lignende stemning som da vi 
startet med dokvit for 14 år siden, bare nå 
i rein cyberspace.

Kurset skal evalueres til slutt og det blir 
spennende å høre fra studentene om hva 
de mener fungerte bra og kanskje ikke helt 
så bra. Foreløpig skjer det spennende ting 

hver dag (en del ting av tek-
nisk karakter som vi ikke har 
helt kontroll over :-), som kan 
bli interessante forskningste-
maer for kommende master-
studenter på dokvit. 

Lenker:
http://tinyurl.com/3yzb7b3
http://tinyurl.com/2u5jlub
[URL-ene er forkortet av red.]
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Tekst:    Marte S. Flesvig,
 Veronicha Angell Bergli 
 (bachelorstudenter) 
 og Siri O. Vikse 
 (masterstudent)

 
BOBCATSSS er planlagt og i stor 

grad gjennomført av studenter. Lærere 
ved de respektive skolene er med som 
veiledere, men målet er at studentene 
selv skal ta ansvar for alt fra tema for 
konferansen, økonomi, logistikk og 
markedsføring.

EUCLID velger hvert år ut to eller tre 
høgskoler/ universiteter som sammen 
skal stå for arrangeringen. Av disse er 
alltid minst et undervisningssted lokali-
sert i Øst-Europa og et i Vest-Europa.

Akronymet er basert på de ni byene 
som startet BOBCATSSS i 1993: Bu-
dapest, Oslo, Barcelona, Copenhagen, 
Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Szom-
bathely og Sheffield.

HiO som medarrangør
I 2011 vil BOBCATSSS finne sted i 

Szombathely i Ungarn, fra 31. januar 
til 2. februar. For tredje gang er Høg-
skolen i Oslo med som arrangør, og de 
arrangerer sammen med Høgskolen i 
Eisenstadt i Østerrike og Universitetet 
i Vest-Ungarn.

Målgruppen for konferansen er 
studenter, informasjonsspesialister, 
akademikere innen bibliotekfaget og 
forskere og ansatte innen bibliotek- og 

Velkommen til Szombathely i januar

BOBCATSSS 2011 – ”Finding new ways”
Hvert år samles flere hundre studenter, bibliotekarer, 
professorer og andre med interesse for LIS-feltet på 
en konferanse som går under akronymet BOBCATSSS.

informasjonssektoren. Konferansen 
består av foredrag, workshops og 
presentasjon av posters. I tillegg til det 
faglige programmet holdes det en åp-
ningsseremoni der Eirik Newth vil tale, 
det vil være flere felles middager for alle 
de påmeldte til konferansen, og hvert år 
finner man en BOBCATSSS- pub i hver 
by der de som vil samles etter endt 
program. Det er også mulig å melde 
seg på omvisningstur i Szombathely 
der det finnes godt bevarte romerske 
ruiner, eller ta en kort togtur til idylliske 
Köszeg.

 Tema for BOBCATSSS 2011
Arrangørene for BOBCATSSS 2011 

har forsøkt å se hva fremtiden vil bringe 
for bibliotek- og informasjonsvitenska-
pen, og spør; hva er morgendagens bi-
bliotek? Tradisjonelt sett vil nok mange 
si at et bibliotek er en samling av bøker. 
Men våre tanker om hva biblioteket 
inneholder og hva det kan tilby, har 
forandret seg. Bibliotekene er varierte 
og mangfoldige, og forskjellige men-
nesker bruker bibliotekene på forskjel-
lige måter. Hva har disse endringene å 
si for framtiden? Hvilke muligheter har 
du som er utdannet bibliotek- og/eller 
informasjonsviter i dag, og i morgen? 
Det er ikke bare fagfeltet som har for-
andret seg, men også arbeidsutsiktene 
etter endt utdanning er kraftig forandret 
de siste årene. Årets tema er bestemt 

med tanke på de mange store endrin-
gene som har foregått innen sektoren 
de siste årene.

BOBCATSSS 2011 vil fokusere på å 
se nye veier for bibliotek- og informa-
sjonsvitere, og fagfeltet som helhet. 

Arrangørene har trukket ut fire un-
dertemaer som forslag til hva man kan 
fokusere bidragene på. Disse inkluderer 
nye brukergrupper, biblioteket som 
sosialt møtested, nye arbeidsmetoder 
og nye arbeidsfelt for profesjonene. 
Mer informasjon om tema finnes på 
BOBCATSSS 2011s hjemmeside. 

Åpen for alle
Konferansen er åpen for alle, men 

studenter oppfordres særlig til å sende 
inn bidrag. Vil du delta på konferansen 
og få med deg hva som rører seg i 
LIS-feltet nå? Sitter du på en god idé 
eller en god oppgave som du gjerne vil 
ha publisert eller offentliggjort? Send 
den inn til BOBCATSSS og bli med til 
Szombathely i januar. 

Gå inn på konferansens hjemmeside 
www.bobcatsss2011.com, der du vil 
finne informasjon om påmelding, ar-
rangørene og byen Szombathely. 

 Fristen for å sende inn bidrag er 
1. oktober, og man kan melde seg på 
som deltaker helt frem til konferansen 
starter. 

Vi håper å se deg i Szombathely! 

[ BOBCATSSS-KONFERANSE ]
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Forbigått på grunn 
av etnisitet?
SPØRSMÅL:

Jeg søkte på intern opplæringsstil-
ling som innebærer ansvar for å følge 
opp nyansatte.  Stillingen kommer i 
tillegg til vanlig jobb. 

Jeg fikk ikke jobben og ble heller 
ikke kalt inn på intervju.  Jeg har, 
fagutdanning, 5 års ansiennitet og 
har fått gode tilbakemeldinger på 
jobben jeg har gjort. Så vidt jeg vet, 
så er de som fikk stillingen ikke bedre 
kvalifisert enn meg. 

Jeg er svært skuffet, spesielt fordi 
jeg ikke en gang ble kalt inn til inter-

vju. Nå lurer jeg på om dette kan ha 
sammenheng med at jeg er innvan-
drer og muslim.  

 
SVAR:

Når du søker på en intern stilling 
som du er kvalifisert til og opplever 
å ikke bli kalt inn til intervju, er det 
bra at du reagerer. Hvis det er en 
sammenheng mellom at du ikke ble 
kalt inn til intervju og din etnistet eller 
religion, reiser dette spørsmål om 
diskriminering. Diskrimineringsloven 
forbyr diskriminering på grunn av 

etnisitet, nasjonal opprinnelse, av-
stamming, hudfarge, språk, religion 
og livssyn. For at arbeidsgiver skal 
kunne legge vekt på slike forhold må 
dette være saklig begrunnet målt opp 
mot de arbeidsoppgavene som ligger 
til stillingen.

Jeg vil oppfordre deg til å ta kon-
takt med din fagforening og Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet 
for å vurdere å reise en klagesak 
om diskriminering. I en klagesak vil 
ombudet først vurdere om det finnes 
tilstrekkelig med holdepunkter til at 
det er grunn til å tro at for eksempel 
etnisitet eller religion var årsaken til 
at du ikke ble vurdert som aktuell for 
stillingen. Dersom det er grunn til å 
tro dette, må arbeidsgiver sannsyn-
liggjøre at dette likevel ikke er tilfelle. 
I tillegg tyder det du har opplevd på 
at arbeidsgiver mangler en bevisst 
mangfoldsstrategi for rekruttering. 
Det er for eksempel vanlig i mange 
virksomheter at kvalifiserte søkere 
med etnisk minoritetsbakgrunn skal 
kalles inn til intervju. 

Hvis ansatte med etnisk minoritets-
bakgrunn er underrepresentert i de 
aktuelle stillingene, ville arbeidsgiver 
også hatt mulighet til å prioritere deg 
så lenge du er tilnærmet like godt 
kvalifisert som andre søkere. 

  
Med vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og diskrimineringsombud

Likestillings- og diskrimineringsombud  
Sunniva Ørstavik. (Foto: CF Wesenberg)
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Karis kalender

Norsk kultur
Valgkampen 2011 er i gang. Som vanlig 

er det Frp som tar avsparket, og som vanlig 
handler det om innvandring. 

Denne høsten er avsparket mer fargerikt 
enn på lenge. To sentrale Oslo-Frp’ere har 
rykket ut til forsvar for Norsk kultur som de 
mener står i fare for å bli ”stadig mer margi-
nalisert, og etter hvert omskapt til symboler 
for en intolerant og ekskluderende fortid”. 
Hva nå det kan bety? 

”Skurken” i fortellingen er Arbeiderpartiet 
som har en ”cunning plan” for å erstatte 
norsk kultur med en ikke nærmere definert 
”flerkultur”, kjennetegnet ved ”rotløshet satt 
i system” som vil ”rive landet vårt i filler”. AP 
bedriver, i følge kronikørene, intet mindre 
enn ”kultursvik” gjennom å ”dolke vår egen 
kultur i ryggen”.

Sterke saker; hva svarer man på slikt? 

Retorikk og politikk
Retorikken over (og mere til) ble presen-

tert, som de fleste sikkert har fått med seg, 
i en kronikk i Aftenposten under overskriften 
Drøm fra Disneyland (26.08.10), signert 
to sentrale Frp-politikere, Kent Andersen 
og Christian Tybring Gjedde, henholdsvis 
styremedlem i Oslo Frp/nestleder i Østensjø 
bydelslag og leder av Oslo Frp.

Det var Tybring Gjedde som – ikke over-
raskende – ble skyteskive for stormen av 
motinnlegg som fulgte, men et raskt blikk på 
Kent Andersens blogg I det blå hjørnet, tyder 
på at det heller er han som har formulert tek-
sten; her finnes det tydelige likhetstrekk. 

Hva ville da lederen av Oslo Frp oppnå 
med å signere et slikt utspill? Svaret fikk vi en 
uke senere da Siv Jensen gikk på talerstolen 
og utfordret Høyres leder, Erna Solberg, til 
å ”klargjøre hvor Høyre står i innvandrings-
spørsmålet”.  Så var altså katten ute av sek-
ken, som de sier. 

Men hva har nå dette med bibliotek å 
gjøre?

 
Om det norske

Vi er ikke uvante med retorikere her til 
lands; i disse dager feirer vi en (annen) av 

våre nasjons- og kulturelskere: Bjørnstjerne 
Bjørnson. Bjørnson var nasjonalromantiker 
og nasjonsbygger, men også kosmopolitt, 
multikulturalist og kraftfull forkjemper for 
de andres plass i verden, i tradisjonen 
etter Wergeland. 

Jeg går ut fra at monokulturalistene i 
Frp – som daterer sin kulturforankring til 
1960-tallet – også regner Bjørnson til den 
norske kulturen? Det kunne være interes-
sant å spørre: hvor tror de han ville stått i 
dagens innvandringsdebatt?

Nasjonalbiblioteket har vært hovedan-
svarlig for jubileumsåret som er mer enn 
halvgått; hva sitter vi igjen med som kan 
hjelpe oss til å forstå vår egen tid? Har 
jubileet maktet å trekke frem dikteren, fri-
tenkeren og retorikeren Bjørnson og gjøre 
ham relevant for oss? Har vi fått innsikter 
som gir ballast i dagens debatter? 

I følge Aftenpostens Knut Olav Åmås 
er svaret nei. Under overskriften ”Det 
likegyldige jubileet” (29.08.2010) peker 
han på hvordan Bjørnson-jubileet, som så 
mange andre av våre (forfatter) jubileer, blir 

tannløse ved å bli pakket inn i en ramme 
av ”events” og festforestillinger uten 
noen varig effekt. Riktignok har utlånet av 
Bjørnsons bøker økt noe på bibliotekene, 
men hvor er den politiske arven etter ham 
– ”dette idehistoriske materiale som gir 
selvrefleksjon for å forstå norsk mentalitet”, 
som Åmås skriver?

Er det rart vi ender opp med selvsen-
trerte sutredebatter når vi forspiller slike 
sjanser?

Å ta debatten – i ord og gjerning
Det er lett å harselere over og å polemi-

sere mot monokulturalistenes fremmedfrykt 
og retorikk (for ikke å snakke om deres 
historieløshet), og mange har gjort nettopp 
det. Men det er kanskje ikke først og fremst 
mer polemikk vi trenger? 

I vår flerkulturelle hverdag trenger vi 
kunnskap om og kjennskap til hverandre; vi 
trenger erfaringer og gode eksempler. Og 
det er her jeg tenker at folkebibliotekene 
kunne komme på banen i månedene frem 
mot valget – som arena for å belyse det 
flerkulturelle Norge i alle dets fasetter. 

I rollen som møteplass for mennesker, 
kilde for all verdens kunnskap (!) og arena 
for offentlig samtale, kunne bibliotekene 
oppmuntre debatten om ”det norske” gjen-
nom både å presentere dagens ”flerkultur” 
i all dens mangfold og å utfordre det mono-
kulturelle bildet av ”Norsk kultur” ved å vise 
frem dens mange flerkulturelle røtter. 

Mens politiske debattanter deler ut ver-
bale svingslag og jubileumsarrangørene 
lager festforestillinger, la oss bruke biblio-
tekenes offentlige rom til å vise frem mang-
foldet i dagens og morgendagens norske 
kultur –  på lokalt nivå, der velgerne er. 

Kjør debatt!

 Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

Tidligere utgaver av Karis kalender 
finnes på nettet: http://kariskalender.
wordpress.com/

Nasjonabygger og kosmopolitt: En av Nasjo-
nalbibliotekets plakater for årets Bjørnson-
jubileum. (Design: Motorfinger AS)
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Som noen kanskje fikk med seg stod 
jeg overfor valgets kval da jeg dro på 
syden-ferie. Hvilke bøker og hvor mange 
skulle få være med i kofferten. Et ønske 
om et lesebrett begynte å forme seg 
i min ferieklare hjerne, og under over 
alle undre! På jobb hadde vi det faktisk 
liggende! Plutselig kunne jeg halvere 
vekten på kofferten, noe jeg var meget 
glad for.

Jeg elsker bøker. Enkelt og greit, rett 
og slett og alle andre slike uttrykk. Jeg 
syns det er få ting som slår det å sette 
seg ned med en bok, slappe godt av og 
la seg rive med av historien. Det å bla 
seg gjennom en bok, vende side etter 
side, er for meg veldig avslappende. Så 
hvordan vil det gå med et lesebrett? Der 
er det ingen lav rasling for hver side som 
blir vendt, ingen svak lukt av trykksverte 
og papir. Og stemmer det virkelig at man 
ikke blir mer sliten i hodet og øya av å 
lese på lesebrett?

Første dagen på stranda med lese-
brettet viste meg hvor kjekt det egentlig 
var. Ikke trengte jeg å ta med meg flere 
bøker, med lesebrettet trygt beskyttet 
i etuiet sitt behøvde jeg ikke bekymre 
meg for sider som ble skrukkete av 
fuktige fingre. Det elektroniske blekket 
gjorde jobben sin til det fulle så det var 
intet problem å lese i sollyset, ikke ble 
jeg sliten i hodet eller øya heller.  Rett 
og slett smarte greier det der. Problemer 
var det selvsagt, som med all annen 

E-kjekt eller e-skrekk?

teknologi. Min paperback utgave av 
Terry Pratchetts  ”Mort” gikk aldri tom 
for strøm, og den hengte seg heller aldri 
opp og trengte en re-start! Likevel var 
lesebrettet en utrolig kjekk ting å ha med 
seg på ferie, så lenge man har noen e-
bøker å legge inn selvfølgelig.  

Vil så lesebrettet innta bibliotekene 
som en flodbølge, skylle ut alle papir-
bøkene og etterlate oss som varmestuer 
og venterom under dårlig vær? Jeg kan 
ikke se for meg at det kommer til å skje, 
i hvert fall ikke de nærmeste tiårene. Jeg 
håper likevel at e-bøkene vil innta alle 
bibliotek i Norge, ikke bare noen heldig 
få. For bibliotek med dårlig plass vil det 
jo være helt genialt å slippe å ha 15 
eksemplarer av Knausgårds siste bok 
i papirutgave. Kanskje man kan nøye 
seg med tre? Jeg er for å kassere bøker 
som ikke har vært i bruk på lenge, slik 
at resten av bøkene man har kan skinne 
mer. For de av dere som får vondt av 
å kassere det man selv tenker på som 
klassikere, vil det da ikke hjelpe litt hvis 
man hadde hatt muligheten til å beholde 
den som e-bok? Da vil den ikke ta opp 
plass fra papirbøkene, men likevel være 
tilgjengelig for de få som er ute etter 
den. Uansett så er de aller færreste nor-
ske bibliotek klare for å ta imot e-boken, 
litt fordi det er lite artig når det kun er 

[ E-BØKER ]

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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forlagenes B-liste som er tilgjengelig 
på norsk, og litt fordi man er usikker på 
hvordan man praktisk skal gå frem. 

Tiden fremover blir nok uansett meget 
spennende i bibliotekbransjen, både for 
enkeltbiblioteket og for biblioteknorge. 
Ikke bare vil det bli spennende å se 
hvilken teknologi som blir tatt i bruk, men 
det vil også bli spennende å se hvordan 
det blir tatt i mot av bibliotekarene. Vil 
det bli fokus på hva som kan gjøres med 
det, eller havner fokuset på problemene 
med det? Det kan fort bli for mye av 
enten det ene eller det andre. Personlig 
så håper jeg på å kunne gå inn i et gjen-
nomsnittsbibliotek i Norge og låne en 
e-bok eller en lydbok som jeg kan bruke 
på mobilen, samtidig som jeg går og blar 
i de siste bøkene og tidskriftene. Vi skal 
jo tross alt ha litt for alle. Og i mitt tilfelle 
vil nok ikke lesebrettet overta papirbokas 
plass, selv om den er utrolig kjekk å ha 
på tur. Jeg er altfor glad i å kjenne sidene 
mellom fingrene til å la elektronisk blekk 
ta over kosen min! 
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Centerpoint AS er et konsulent- og rekrutteringsselskap, og opererer innen olje/gass/energi- 
og vei/jernbanesektoren. Et viktig fokusområde for Centerpoint er Document Management/
Document Control og arkivfaglig bistand, hvor vi leier ut konsulenter på lange oppdrag til de 
største selskapene i Norge.

w w w . c e n t e r p o i n t . n o

Vi søker bibliotekarer til næringslivet!
Centerpoint søker kontinuerlig etter personer med bibliotekarutdannelse (Bachelor eller Master) som ønsker å 
jobbe med dokumentsystemer i for eksempel olje- og energibransjen.

Ta kontakt med en av de hyggelige rådgiverne hos Centerpoint og hør om hvilke muligheter vi har for deg!

Trond Gabrielsen
trond@centerpoint.no
+47 22 47 94 11

Peder Wandem
peder@centerpoint.no
+47 22 47 94 17

Gjenfinning

Sporbarhet
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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

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

[ ORGANISASJON ]

Færre kvinner 
jobber deltid

12 000 færre kvinner var 
deltidssysselsatte i 2. kvartal 
2010 enn ett år tidligere, samti-
dig som 7 000 flere kvinner ble 
heltidssysselsatte, viser ferske 
tall fra Statistisk sentralbyrå.

For menn var det bare mindre 
endringer i antall sysselsatte på 
heltid og på deltid fra 2. kvartal 
2009. Totalt arbeidet snaut 
700 000 kvinner heltid i 2. 
kvartal 2010. Antall sysselsatte 
med lang avtalt arbeidstid (45 
timer eller mer per uke), gikk 
ned både for kvinner og menn 
i denne perioden. Nedgangen 
for kvinner var 9 000 perso-
ner, mens den for menn var 
20 000. 

Dette er med på å forklare at 
gjennomsnittlig avtalt arbeidstid 
for kvinner var uendret siste 
året på 31,1 timer per uke, selv 
om det ble flere kvinner med 
heltidsjobber. 
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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Bibliotek/bokkafé under Førdefestivalen
(Foto: Erling Bergan / 2010)

Den mauritanske sangerinnen Malouma blir intervjuet 
i bokkafeen - en utvidelse av folkebiblioteket i Førdehuset 
- under årets Førdefestival. Det dreier seg om den store 

årlige internasjonale folkemusikkfestivalen. 
Etter konserter for tusenvis av tilhørere i idrettshallen, 
eller noen hundre i kinosalen, teatersalen eller festsalen,

er bokkafeen en intim arena for nærkontakt med
store stjerner. I tillegg til at de tilbyr litteratur om og fra 

landene som artistene kom fra, aktuelle aviser, m.m. 
Bokkafeen ble lansert i år for første gang, som et samarbeid 

mellom folkebibliotek, fylkesbibliotek og festivalen. 
Trolig blir det et årlig tilbud.  
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BF-sekretariatet svarer

Prøvetid ved fast ansettelse
SPØRSMÅL:

Hei! Jeg har nettopp fått tilbud om 
fast stilling som bibliotekar, noe jeg 
er veldig glad for. Ble ferdig utdannet 
for to år siden og har allerede jobbet 
her i et vikariat som bibliotekar i ett 
år, så jeg går rett fra vikarstilling til 
fast ansettelse. Men i den arbeids-
avtalen som jeg har mottatt så står 
det at jeg har 6 måneders prøvetid, 
kan det stemme? 

SVAR:
Fint at du spør om dette. Ut fra 

det du beskriver så skal du ikke 
ha prøvetid i den nye stillingen. Du 
er allerede å anse som ”prøvd” så 
lenge du går over til samme type 

stilling og overgangen skjer direkte 
(uten opphold) fra en stilling til en 
annen (her fra vikariat til fast stilling). 
Siden du allerede har jobbet mer 
enn 6 måneder, er du å anse som 
fast ansatt på vanlige vilkår fra første 
dag. Prøvetid har jo mest en funksjon 
i sammenheng med en eventuell 
oppsigelse og vil sannsynligvis ikke 
bli noe problem i ditt tilfelle, men for 
ordens skyld kan du jo gjøre arbeids-
giver oppmerksom på at punktet bør 
strykes i din arbeidsavtale. Hadde 
det blitt en sak i forbindelse med 
en oppsigelse, så ville retten nok 
ha sett bort fra dette punktet om 
prøvetid uansett siden du på grunn 
av vikariatet innfrir vilkårene for al-

minnelig oppsigelsesvern fra første 
ansettelsesdag i fast stilling.

Vilkårene for fastsettelse av prø-
vetid og oppsigelsesvern finnes i 
arbeidsmiljølovens §15-6 og §15-3 
pkt.7, og reguleres i arbeidsavtalen 
i hht §14-6 f). Det kan også finnes 
utfyllende bestemmelser i gjeldende 
hovedtariffavtale. 

Lykke til!

Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg

Nestleder i BF

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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- I det nye pensjonssystemet er 
det lagt til rette for full fleksibilitet 
mellom arbeid og pensjon, uten at 
pensjonen avkortes mot lønnsinntekt. 
Siden mange flere vil ha både lønns- 
og pensjonsinntekter samtidig, må 
regelverket for beskatning av lønns- 
og pensjonsinntekter likestilles på 
en bedre måte, mener YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim.

Finansdepartementet har foreslått 
endringer i beskatningen av pen-
sjonsinntekter fra 2011 for å tilpasse 
skattesystemet og pensjonsreformen. 
Kvalheim mener skattereglene må 
være enkle for folk å forstå, ikke minst 
når de har både lønns- og pensjons-
inntekt. 

Forslaget omfatter endring av skat-
tebegrensningsregelen for pensjonis-
ter, økning i taket for minstefradraget 
for pensjonsinntekter, fjerning av 

YS-lederen: 

- Må være lik skatt på lønn og pensjon

særfradraget for alder og økning i 
trygdeavgiften.

Varsler pensjoniststorm
Leder i Norsk Pensjonistforbund, 

Borge Rørvik, sier til NTB at han har 
både LO og YS i ryggen når han nå kriti-
serer regjeringen for å øke beskatningen 
av pensjonister.

Ved å beskrive ordningen som en 
fordel for folk med lav pensjon, mener 
Rørvik at Regjeringen har ført pensjo-
nistene bak lyset.

- Dette er et dårlig signal til oss som 
har vært med på å bygge dette landet, 
sier Rørvik til NTB.

Kraftig inntektstap
- For de som har en pensjon på over 

300 tusen kroner kan tapet bli kraftig, 
opp mot vel ti prosent skatteøkning, 
forklarer YS’ sjeføkonom, Bjørn Tore 
Stølen.

- Endringen er ment å understøtte 
den nye folketrygdens arbeidslinje. Man 
ønsker å redusere marginalskatten for 
pensjonister som fortsetter å jobbe 
etter at de har tatt ut alderspensjon. 
Skattereduksjonen for denne gruppen 
foreslås finansiert ved økning i trygde-
avgiften med 1,7 prosentpoeng til 4,7 
prosentpoeng for alle pensjonister, sier 
Stølen.

- Store grupper av arbeidstagere vil få 
tildels mye høyere skatt dersom forsla-
get iverksettes. Departementet anslår at 
dette vil ramme en av tre pensjonister. 
I offentlig sektor vil en pensjon på 280 
tusen kroner være aktuell for arbeidsta-
gere som har et inntektsnivå på omtrent 
390 tusen kroner i sluttlønn, fremholder 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim.  

Rammer halvparten 
av de statsansatte

YS anslår at forslaget vil føre til at over 
halvparten av de statstilsatte vil få en 

skatteøkning.
- Store grupper av arbeidstakere vil få 

til dels mye høyere skatt, hvis forslaget 
iverksettes. Også private tjenestepen-
sjoner vil bli berørt i like stor grad som 
i offentlig sektor, sier Kvalheim.

Finansdepartementet argumenterer 
med at skatteforslaget vil ha en sterkere 
utjevnende effekt. 

YS mener den nye folketrygden vil ha 
tildels sterke utjevnende effekter.

Et av hovedmålene for reformen er å 
skape en sterkere sammenheng mellom 
lønn og pensjon, mens deler av denne 
effekten er blitt fjernet ved innføring 
av et tak for opptjening på 7,1 ganger 
grunnbeløpet.

- Jeg stiller meg derfor tvilende til 
at reglene for pensjonsskatt vil virke 
i samme retning. Norge bør legge om 
skattesystemet, slik at lønns- og pen-
sjonsinntekter i prinsippet behandles 
likt. Skattereglene for disse to inn-
tektstypene vil fortsatt være vesentlig 
forskjellige etter regjeringens forslag, 
sier YS-lederen. 

- Lik skatt på pensjons- og lønnsinntekter er nødvendig i et fleksibelt 
arbeidsliv, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim og støtter utspillet fra leder 
i Norsk Pensjonistforbund, Borge Rørvik. Han kritiserer regjeringen for å 
øke beskatningen av pensjonistene. 

Leder i Norsk Pensjonistforbund, Borge Rørvik 
kritiserer regjeringen for å øke beskatningen av 
pensjonister.(Foto: NP)

- For de som har en pensjon på over 300 tusen 
kroner kan tapet bli kraftig, opp mot vel ti pro-
sent skatteøkning, forklarer YS’ sjeføkonom, 
Bjørn Tore Stølen.(Foto: YS)

[ PENSJON ]
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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.

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

���������		�
�������	���������
�
���������������
��
���������		�
� �� �
��
���������������������� 
�����
����
�� ��!� � ��
��
����������
������
��"������"� ���#���$�����%&�'(�)*��%%$���
��� ���(+(�((,-.�

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

���������		�
�������	���������
�
���������������
��
���������		�
� �� �
��
���������������������� 
�����
����
�� ��!� � ��
��
����������
������
��"������"� ���#���$�����%&�'(�)*��%%$���
��� ���(+(�((,-.�

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

���������		�
�������	���������
�
���������������
��
���������		�
� �� �
��
���������������������� 
�����
����
�� ��!� � ��
��
����������
������
��"������"� ���#���$�����%&�'(�)*��%%$���
��� ���(+(�((,-.�

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

���������		�
�������	���������
�
���������������
��
���������		�
� �� �
��
���������������������� 
�����
����
�� ��!� � ��
��
����������
������
��"������"� ���#���$�����%&�'(�)*��%%$���
��� ���(+(�((,-.�

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

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
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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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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

36 | Bibliotekaren 12/2008

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

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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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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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.
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  Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse 

                                       IA—AVTALEN   
      -innhold og konsekvenser for arbeidslivet 

 

 

 * 20. september i Bergen        * 21. september i Oslo              * 22. september i Tromsø 
 * 23. september i Bodø        * 26. oktober i Kristiansand      *   2. november i Trondheim 
 

Konferansens hovedmål er å rette et felles budskap til IA-virksomhetene;  
”Hva betyr ny IA-avtale for din virksomhet?”  

Hva har skjedd på den politiske arena, og hvilken rolle får tillitsvalgte i den nye satsningen? 

 

Gjennom fornyelse av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for 
et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Det er også vedtatt en handlings-
plan for hvordan man skal følge opp IA-avtalen. 

Konferansen vil fokusere på elementer i fornyelsen av IA-avtalen som får konsekvenser for den enkelte arbeidstaker og ikke minst 
tillitsvalgte.    Program og mer informasjon finner du på www.ffhs.no eller telefon 23 11 45 00.   
Elektronisk påmeldingsskjema; trykk HER  eller www.ffhs.no/002-skjema.htm    
Konferansen er gratis.      Begrenset antall plasser;   ”Først til mølla”.    Meld deg på i dag! 

Det er ledig stilling som bibliotekar i hel stilling ved Hetland videregående skole. 
Skolen har et stort elevbibliotek, sentralt plassert i et helt nytt skolebygg. 
Biblioteket skal spille en viktig rolle i skolens pedagogiske arbeid, 
være en viktig læringsarena og en  miljøskapende ressurs.

Vi ønsker oss en fleksibel og innsatsvillig bibliotekar som liker å omgås unge mennesker. 
God IKT-kompetanse er en forutsetning. 
Bibliotekaren skal ha fokus på brukeropplæring og veiledning av elever.

Kompetansekrav: Godkjent bibliotekfaglig utdanning.

Søknadsfrist: fredag 1. oktober. Se: www.hetland.vgs.no
Kontaktperson: rektor Torolv Hellemo, 51 92 14 01 eller 916 28 818  



Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk. tlf: 02360 www.xtra.no

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

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

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59



37   Bibliotekaren 9/2010

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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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
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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

- 1 - - 1 -- 2 - - 2 -

 PÅ FLUKT
   FRA KRIG TV-AKSJONEN FLYKTNINGHJELPEN  

24. OKTOBER 2010

AKershUs: akershus@tvaksjonen.no 
OsLO: oslo@tvaksjonen.no 
Bergen: bergen@tvaksjonen.no 
TrOndheim: trondheim@tvaksjonen.no 
sTAvAnger: stavanger@tvaksjonen.no 
hOrdALAnd: hordaland@tvaksjonen.no 
TrøndeLAg: trondelag@tvaksjonen.no 

rOgALAnd: rogaland@tvaksjonen.no 
Agder: agder@tvaksjonen.no 
TeLemArK: telemark@tvaksjonen.no 
OPPLAnd: oppland@tvaksjonen.no 
hedmArK: hedmark@tvaksjonen.no 
vesTFOLd: vestfold@tvaksjonen.no
BUsKerUd: buskerud@tvaksjonen.no   

nOrdLAnd: nordland@tvaksjonen.no 
øsTFOLd: ostfold@tvaksjonen.no 
sOgn Og FjOrdAne: sognogfjordane@tvaksjonen.no 
møre Og rOmsdAL: moreogromsdal@tvaksjonen.no
TrOms Og FinnmArK: tromsogfinnmark@tvaksjonen.no

Tv-AKsjOnen senTrALT: post@tvaksjonen.no 

www.tvaksjonen.no
innsAmLingsKOnTO: 8380 08 09005
næringsLivsKOnTO: 8382 08 05200

BøsseBærerTeLeFOn: 02025
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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
Knut Alstad
Norges geologiske undersøkelse
Telefon:    73 90 41 24
Epost:      knut.alstad@ngu.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
Elverum folkebibliotek
Telefon:   41 61 08 78
Epost:     monica.skybakmoen@elverum.folkebibl.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

”Når den rødgrønne regjeringen innfører 
merverdiavgift på litteraturen gjennom e-
boka, gambler de med hele den norske litte-
raturens fremtid. E-boka gjør at engelsk og 
annen utenlandsk litteratur er tilgjengelig for 
norske lesere med et tastetrykk, og til priser 
den norske bokbransje i utgangspunktet er 
sjanseløse til å konkurrere mot.

Istedenfor å tilrettelegge for utviklingen 
av e-bok med norsk innhold, setter man 
den norske e-boka i en umulig konkurran-
sesituasjon ved å gjøre den 25 % dyrere 
enn nødvendig.

Norske lesere og norsk litterært mangfold 
kommer til å betale prisen!

Forfatterne ber den rødgrønne regjerin-
gen besinne seg. Bevar mulighetene for 
en mangfoldig litteratur på norsk, uansett 
hvilket format den gis ut i.”

Marita Liabø og 259 andre skjønnlitte-
rære forfattere i et opprop mot moms  
på e-bøker, 5. september 2010.

Neste måned blir det kunngjort hvem 
som får årets Nobelpriser! Medisin, 
fysikk, kjemi og økonomi kommer på 
løpende bånd mellom 4. og 11. okto-
ber. Den norske nobelkomiteen tildeler 
fredsprisen 8. oktober. Og – som de 
har gjort siden 1901, minus krigsårene 
1940-43 - tildeler Svenska Akademien 
nobelprisen i lit teratur omtrent på 
samme tiden. 

Da får vi se om de høye litterære 
damer og herrer over på den andre 
siden av Kjølen, omsider innser den 
voldsomme og verdensomspennende 
kraften og betydningen til poeten Robert 
Allen Zimmerman, født 24. mai 1941 i 
Duluth, Minnesota. Han er fremdeles i 
full virksomhet med å skrive, og ikke 
minst framføre sine verker. Etter å ha 
blitt nominert i 15 samfulle år, behøver 
ikke Svenska Akademiens nobelkomité 
å tenke seg om to ganger. Det er heller 
ingen vits i å lure på hvorfor. Det spiller 
allikevel ingen rolle. Det er bare å gi 
mannen prisen. Det haster. Han nærmer 
seg jo sytti. Og han evig ung.

Astrid Lindgren burde jo også fått 
prisen, for lenge siden. Nå er det dess-
verre for sent. Men det er noe inkom-
patibelt mellom Svenska Akademien 
og populærkulturen, mellom Svenska 
Akademien og barnekulturen. Zim-
merman og Lindgren har vel aldri vært 
fine og høykulturelle nok i sin samtid. 
Men kommende generasjoner vil riste 
på hodet over manglende tildelinger til 
disse to. Akkurat som det fortoner seg 
litt underlig at Ibsen ikke er en av de tre 
norske som har mottatt prisen.

Men det er mange hensyn å ta. For 
eksempel at det til dags dato ikke er en 
eneste kineser som har fått nobelprisen 
i litteratur! Ja, hele Asia har havnet i bak-

Nå er det Zimmermans tur
leksa. Kun 4 priser av i alt 106 tildelinger 
har gått til denne verdensdelen, hvor nær 
2 av 3 innbyggere i verden bor. Til gjen-
gjeld har europeiske forfattere stukket av 
med 82 priser, med sine 11 prosent av 
verdens befolkning. Men Europas kultu-
relle og litterære betydning er større enn 
Asias, vil noen parere. Likevel er det langt 
fra tilstrekkelig som forklaring. 

Det dreier seg nok heller om politikk. 
Pristildelingene – sett over tid - gjen-
speiler til en viss grad den politiske 
tidsånden. 

Så da er vel en nobelpris til en amerika-
ner ikke helt i tråd med den skepsis USA 
møtes med mange steder i verden i vår 
tid, vil du kanskje si? Til det vil jeg svare: 
Nord-Amerika har med sine 12 priser 
ikke fått mer enn sin rettmessige del av 
kaka. Dessuten er Robert Zimmerman, 
alias Bob Dylan, ingen amerikaner slik 
vi elsker å hate. Han er så uregjerlig og 
frihetssøkende som vi vet også er en del 
av den amerikanske kulturen. 

Sannsynligvis priser Bob seg lykkelig 
for å slippe formalitetene rundt en prisut-
deling. For i låta ”I Shall Be Free No. 10” 
sier han jo selv: ”Yippee! I’m a poet, and 
I know it. Hope I don’t blow it.”

For alle oss andre vil det være en 
opplevelse å se en utilpass beat-poet 
med cowboyhatt prøve å finne ordene 
når han skal takke for nobelprisen i lit-
teratur 2010. 
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