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Å sette sammen en bibliotekar

Vi tror vi vet hvem vi er. En bibliotekar er en bibliotekar 
er en bibliotekar. Men er nå det så sikkert? Det kan 
være flere definisjoner av bibliotekar, alt etter i hvilken 
sammenheng definisjonen brukes. Og hvordan skal da 
Bibliotekarforbundet definere sine medlemmer?
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Bokhandlernes død er spådd flere 
ganger i avisene den siste tiden. I 
Dagens Næringsliv i slutten av sep-
tember er det statssekretær i Finans-
departementet Roger Schjerva (SV) 
som uttaler at han tror forbrukerne 
vil velge bort fysiske bøker til fordel 
for e-bøker. Med en kraftig reduksjon 
av antall bokhandlere som naturlig 
konsekvens. For noen er det slik at 
bokhandlernes skjebne i denne sam-
menhengen er knyttet sammen med 
bibliotekenes skjebne. Når brukerne 
sitter hjemme på nett og laster ned 
e-bøker til lesebrettene sine, har de 
jo selvfølgelig ikke behov for å gå i 
bokhandelen. Men har de behov for 
å gå på biblioteket, da? 

Bibliotekenes begrunnelse
Hvis biblioteket defineres og be-

grunnes med utgangspunkt i sine 
fysiske samlinger er denne logikken 
skremmende aktuell. Hvis biblioteket 
begrunnes med utgangspunkt i møte-
plassfunksjon, formidling og sosial og 
kulturell arena, er logikken ikke lenger 
aktuell, og biblioteket overlever akku-
rat denne runden. Men det oppstår et 
nytt problem umiddelbart: Hvis dette 
er begrunnelsen for bibliotek, hvorfor 
i all verden skal da biblioteket være 
bemannet av bibliotekarer?

Er det ikke langt mer logisk å 
bemanne biblioteket med sosialar-
beidere, sosialantropologer, kulturar-
beidere av ulike slag og pedagoger? 
Hvis begrunnelsen er møteplassen, 
mener jeg?

Hva vil vi med e-bøkene?
Poenget mitt er enkelt. I en tid der 

omveltningene er store og titanene 
kjemper, er det fort gjort å krype i 

skjul ved nærmeste trygge havn der 
en tror seg urørt. Men ugjennom-
tenkte forsvarsreaksjoner er sjelden 
egnet til varig overlevelse, fordi de 
kan føre med seg helt utilsiktede 
konsekvenser. I stedet for å fortsette 
å snakke om alt det andre som fore-
går i bibliotek, og slik sett unngå hele 
problemstillingen, må bibliotekarer ta 
tyren ved hornene og legge strategier 
for hva vi vil med e-bøkene, hva vi har 
behov for, hvilke retning vi vil gå i. 

Vanskelig å skille
I den norske debatten om e-bok-

moms eller ikke, om papirbokas død 
eller overlevelse, er det vanskelig å 
skille ideer fra egeninteresse og fakta 
fra argumentasjon. Alle aktører har 
tilsynelatende en syk mor å gråte for. 
Forleggerne kjemper for sin framtid, 
det samme gjør bokhandlerne. Det 
bidrar ikke til å gjøre det enklere at 
forlagene har sterke eierinteresser i 
de samme store bokhandlerkjedene. 

Samtidig har forfatterne åpenbare 
interesser i og muligheter til å for-
handle frem bedre fortjeneste på e-
bøker enn på papirbøker, simpelthen 
fordi det er færre kostnader knyttet 
til fysisk produksjon og distribusjon 
av e-bøker. De samme forfatterne er 

selvfølgelig bekymret for alle mulighe-
ter for bortfall av støtteordninger, og 
vil se med skepsis på alle endringer i 
det litterære system som kan få dette 
som konsekvens. 

Kan biblioteket
erstattes av en jurist?

Hva så med bibliotek?
Bibliotekene i universitets- og høg-

skolesektoren har uten tvil kommet 
lengst når det gjelder utlån av digitalt 
materiale. Stadig større deler av inn-
kjøpsbudsjettene til UH-bibliotekene 
går til lisenser på e-tidsskrifter og 
e-bøker. Det finnes et konglomerat 
av tilbydere og av avtalemodeller. Hva 
gjør dette med bibliotekene og biblio-
tekarene? Styrker det bibliotekene og 
bibliotekarenes plass i moderinstitu-
sjonen, eller blir biblioteket noe som 
kan og bør erstattes av en jurist med 
spesialkompetanse på avtaleforhand-
linger? Blir behovet for bibliotekarenes 
veiledning av studenter og forskere i 
søkestrategier økende eller fallende? 
Evner bibliotekene å reaktualisere seg 
selv i denne situasjonen eller vil det 
om få år fremstå som en akterutseilt 
avdeling knyttet til den tiden da man 
hadde behov for å ivareta en fysisk 
samling?

Lederen har ordet

I den norske debatten om e-bokmoms 
eller ikke, om papirbokas død eller overlevelse, 
er det vanskelig å skille ideer fra egeninteresse 
og fakta fra argumentasjon. 

”
”
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Forsøk med e-bokutlån
Folkebibliotekene er i gang med å 

foreta spredte forsøk med e-bokutlån. 
Stavanger bibliotek og Buskerud-
prosjektet er eksempler på igangsatte 
tilbud, og Biblioteksentralen er etter 
eget sigende klare for å tilby den 
tyskimporterte e-bokutlånsløsningen 
DiViBib i Norge. Det at det foreligger 
teknologiske muligheter betyr ikke 
automatisk at det foreligger gode 
teknologiske løsninger. For meg er 
det for eksempel absurd at utlån av 
e-bøker skal være knyttet til eksem-
plarlisenser. Eksemplarkostnadene er 
jo nettopp et eksempel på en kostnad 
som ikke eksisterer i den digitale 
verden. For folkebibliotek som har en 
stor utfordring i nettopp dette med 
eksemplarer og ventelister burde det 
være mye å hente på å tvinge frem 

Monica Deildok
Forbundsleder

avtaler som eliminerer eller minimerer 
denne faktoren. Da slipper man jo å 
ha for få eksemplarer av Knausgård 
i en periode for så å ha for mange i 
årevis etterpå. 

Det er godt kjent at e-bøker på 
norsk glimrer med sitt fravær i stor 
grad. Allikevel er det ingen biblioteka-
rer som i det offentlige rom etterlyser 
norske e-bøker?  Hvorfor ikke?  

Bibliotekarer er like menings-
berettigede som forleggere

Det er ingen grunn til at vi automa-
tisk skal overlate til andre aktører å 
legge premissene for en framtid som 
i stor grad vil bli avgjørende for bibli-
otek som institusjoner så vel som for 
bibliotekarer som profesjon. Vi er like 
meningsberettigede som forleggere 
og bokhandlere, vi har like stor kom-

petanse på området, vi har – i kraft 
av våre lånere og våre institusjoners 
popularitet - stor makt. Bokhandlernes 
død er spådd, bibliotekenes død er for 
mange en logisk konsekvens av det. 
Det pågår en hard kamp om markeder 
og teknologiske plattformer. Og det er 
mange syke mødre som skal gråtes 
for. Innen altfor mange år vil noen av 
disse syke mødrene være døde og 
begravd. La oss sørge for at det ikke 
er vår. 

Ebøkene har ikke slått helt gjennom ennå. Men de kommer. - Det er ingen grunn til at vi automatisk skal overlate til andre aktører å legge premissene 
for en framtid som i stor grad vil bli avgjørende for bibliotek som institusjoner så vel som for bibliotekarer som profesjon, skriver BFs leder Monica 
Deildok. Her en bokleser som har tatt spranget fra papir til Kindle. Vil han etterspørre oss i årene som kommer? (Foto: Ed Yourdon)

[ E-BOKA ]
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Tekst:   Tone K. Dahle
 Direktør informasjon, 
 utstillinger & jubileer
 Nasjonalbiblioteket 
 

Spilldag i bibliotekene er blitt en årlig 
tradisjon som bidrar til å styrke biblio-
tekenes rolle i samfunnet. Dataspill får 
en stadig mer fremtredende posisjon i 
bibliotekene, og bibliotekene kan igjen 
kvalitetssikre spilltilbudet og viderefor-
midle informasjon til publikum.

- Utviklingen av teknologi skjer raskere 
enn noen gang, og det er avgjørende for 
bibliotekenes legitimitet og rolle som en 
aktiv samfunnsarena at man har tilgang til 
nye medier, tilby kvalitetsvurderinger og er 
en møteplass for hele befolkningen i alle 
livsfaser, sier ansvarlig for Spilldag i Nasjo-
nalbiblioteket, Siri Tidemann-Andersen.

- Når vi ser at spillindustrien vokser er 
det naturlig å se på hvordan den bidrar 
til andre sektorers bruk av teknologi og 
hvordan de kan dra nytte av denne, sier 
hun.

Bibliotek har i mange år vært sentere for 
læring, lesing og informasjon. Nøkkelen til 
dette har vært gjennom en aktiv oppmunt-
ring til lystlesing og den gode opplevelsen. 

Spilldag i bibliotekene lørdag 13 november!
En av veiene inn til dette i dag er gjennom 
morsomme, engasjerende og utfordrende 
dataspill- og biblioteket er fortsatt stedet 
du kan møte disse opplevelsene og nye 
verdenene.

Mulighetene til deltakelse på Spilldag 
i bibliotekene denne dagen vil være 
mange, Tidemann-Andersen sier det er 
alt fra pc-spill til brettspill, konsollspill og 
kortspill som er i bruk under Spilldag i 

Nordisk Spilldag 2010 er:
En felles nordisk temadag, hvor alle deltakende folkebibliotek i hele  y
Norden setter fokus på spill i alle former- fra offline brett- og kortspill til 
computer- konsoll og onlinespill.
Arrangementer kan være foredrag, brettspill, utstilling av bibliotekets spill  y
eller spilliniaititver i samarbeid med lokalsamfunnet, ungdomssklubber, 
skoler etc.
Større ”fyrtårns”-biblioteker kan arrangere nordiske biblioteks-mesterskap  y
i eSport-spill – f.eks. Counter-Strike, FIFA eller Warcraft III.
Lokale konkurranser i musikkspill som Guitar Hero, Rock Band eller  y
dansespill. 

Påmelding og mer informasjon om spilldagen på www.spilldag.no

bibliotekene.
- Mangfoldet av samarbeidsmuligheter 

med lokale aktører er dessuten uendelig, 
legger hun til. - Hva med å  invitere inn lo-
kale ungdomsklubber, kulturenheter, spill-
klubber, leverandører og eldresentre? 

I slutten av september hadde allerede 
93 bibliotek over hele Norden meldt seg 
på spilldagen. 

- Hva med å  invitere inn lokale ungdomsklubber, kulturenheter, spillklubber, leverandører og eldresentre, spør ansvarlig for Spilldag i Nasjonalbibliote-
ket Siri Tidemann-Andersen, som mener mangfoldet av samarbeidsmuligheter med lokale aktører er uendelig. Her fra Spilldagen ved Bergen offentlige 
bibliotek i november 2009. (Foto: Bergen off. bibliotek/CC)

[ SPILL I BIBLIOTEK ]
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Tekst:    Forbundsleder Monica Deildok
 og redaktør Erling Bergan 

Da BF ble stiftet i 1993 var det 
en – og kun én - klart definert bibli-
otekarutdanning i Norge. Etter tre 
års studium ga Statens bibliotek- og 
informasjonshøgskole vitnemål for 
”fullført bibliotekareksamen”. Men 
større utdanningsreformer var under 
oppseiling. De har til en viss grad pre-
get BFs medlemskapskriterier gjennom 
forbundets 17 år. Men det er kanskje 
grunn til å se de fleste endringene i 
BFs medlemskriterier som nødvendige 
små justeringer, heller enn som gjen-
nomtenkte endringer. 

Vi synes det er på tide å invitere til 
en gjennomtenking av definisjonen av 
”bibliotekar” og Bibliotekarforbundets 
medlemskriterier. Både med tanke på 
BFs landsmøte neste år, men også som 
en bevisstgjøring på hvem vi er. 

BF-medlemskap i 
de første vedtektene 

Det er nyttig å se bakover før man ser 
framover. Derfor et sveip gjennom historia 
til paragraf 2 i BFs vedtekter. Det begynte 
med stiftelsesmøtet i 1993, som fastsatte 
følgende kriterier for medlemskap:  

Vi tror vi vet hvem vi er. En bibliotekar er en bibliotekar er en bibliotekar. 
Men er nå det så sikkert? Det kan være flere definisjoner av bibliotekar, 
alt etter i hvilken sammenheng definisjonen brukes. Og hvordan skal da 
Bibliotekarforbundet definere sine medlemmer?

Å sette sammen en bibliotekar

§2 MEDLEMSKAP
2.1 For å bli medlem må en ha eksamen 

som fagutdannet bibliotekar fra det 
3-årige studiet ved Statens bibliotek- 
og informasjonshøgskole, eller ha 
utenlandsk ekvivalens.

2.2 Studenter ved Statens bibliotek- og 
informasjonshøgskole kan fra og med 
annet studieår opptas som student-
medlemmer i forbundet.

2.3 Innmelding skal gjøres skriftlig til for-
bundet sentralt.

2.4 Tvilstilfelle om medlemskap avgjøres av 
forbundsstyret.

Det er grunn til å minne om at forbundet 
ble stiftet blant annet som en reaksjon 
på det manglende gjennomslaget som 
bibliotekarer hadde hatt, spesielt i lønns-
forhandlinger. Brede, store, tunge forbund 
som organiserer alle yrkesgrupper i offent-
lig sektor ble forlatt til fordel for det hasar-
diøse ”Prosjekt Bibliotekarforbundet”. Vi 
visste hvem vi var. Og vi mente at det var 
på tide å stole på at egne krefter kunne 
bringe oss lenger. 

Vi begynte BF med 500 medlemmer. 
Anslag på antall bibliotekarer i Norge 
har alltid vært usikkert. Alt etter om 
man regner alle som er utdannet fra 
bibliotekarutdanningen(e), eller bare de 

som er i aktiv jobb, kunne tallene vari-
ere fra 2500 til 3500. Men også disse 
ytterpunktene er usikre. Og etter hvert 
som årene har gått fra 1993 og fram til 
i dag, har det også blitt en økende usik-
kerhet knyttet til hvordan bibliotekar skulle 
defineres, før man kunne telle oss.

Tromsø som faktor
Allerede i BFs første år var den kom-

mende utdanningen i Tromsø en faktor. I 
Bibliotekaren nr 2 – 1993 skrev Ingeborg 
Motzfeldt artikkelen ”Bibliotekarer – hva 
er det?”. Ingeborg var sekretær for det 
faglige utvalget som la fram planene for 
bibliotekarutdanning i Tromsø, bare noen 
måneder før BF ble stiftet. De foreslo 
opprettet bibliotekkunnskap (grunnfag og 
mellomfagstillegg) ved Tromsø lærerhøg-
skole og informasjonskunnskap (grunnfag, 
mellomfagstillegg og hovedfag) ved Uni-
versitetet i Tromsø. Dette skulle være frie 
fagstudier, som skulle kombineres til cand.
mag. og hovedfag – som var datidens 
betegnelser. 

Det bør kanskje nevnes at det allerede 
fire år tidligere var levert en innstilling 
om ”bibliotek- og arkivfag” i Tromsø, med 
forslag om å opprette fagene dokumen-
tasjonskunnskap grunnfag, bibliotekkunn-
skap grunnfag og arkivkunnskap grunnfag.  

[ UTDANNING OG MEDLEMSKAP ]
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1993-utvalget hadde altså justert dette 
noe.  

For å oversette mengdene: Et grunn-
fag var normert til ett studieår, altså 
tilsvarende dagens 60 studiepoeng. Mel-
lomfagstillegg var et halvt studieår, altså 
tilsvarende dagens 30 studiepoeng. Et 
fullt mellomfag tilsvarte altså 90 studiepo-
eng. Datidens cand.mag.-grad bestod av 
ex.phil. (30 stp), et mellomfag (90 stp) og 
to grunnfag (120 stp). Altså 4 års studier, 
eller tilsvarende 240 stp til sammen. 

Norsk standard?
I rapporten (”Veiviser i informasjons-

samfunnet”) fra utvalget som utredet 
Tromsø-utdanninga i 1993, heter det: 
”Ettersom det hittil bare finnes én utdan-
ningsinstitusjon for bibliotekarer i Norge, 
Statens bibliotek- og informasjonshøg-
skole (SBIH) i Oslo, vil man lett definere 
en ”norsk standard” for bibliotekarer lik 
kandidater derfra. Det har ikke vært noe 
mål å lage utdanningen i Tromsø som en 
kopi av SBIH. Tvert imot er det et ønske 
at Tromsø-utdanningen skal fungere som 
et alternativ, noe som gjenspeiles både i 
strukturen og innholdet. Modellen med 
frie fagstudier gir mer fleksible utdan-
ningsveier enn SBIH, og åpner for et bredt 
register av stillingstyper.” 

Det heter også: ”Utvalget ønsker ikke 
å starte noen diskusjon om bibliotekar-
tittelen. Dette innebærer at spørsmålet 

om hvem som kan tilsettes i hvilke typer 
stillinger overlates til myndighetene og 
til partene i arbeidslivet. Utdanningen i 
Tromsø skal føre frem til vanlige eksame-
ner og grader, og gir ikke noe særskilt 
vitnemål som bibliotekar”. 

Og det heter: ”Sannsynligvis vil det 
også være ønskelig at enkelte studenter 
reduserer mengden av informasjons- og 
bibliotekfag til fordel for andre fag, det 
være seg informatikk eller lokalsamfunns-
forskning. Dette kan f.eks. være aktuelt 
hvis studenten ønsker å ta hovedfag i et 
annet fag, og derfor trenger mellomfag 
i dette. Slike kandidater vil kanskje ikke 
stå like sterkt som søkere til alle ”vanlige” 
bibliotekarjobber, men på sikt vil en større 
variasjon i fagkombinasjoner og spesiali-
seringer kunne bidra til å øke biblioteksek-
torens samlede kunnskapsbasis.” 

Disse tankene har preget historia til 
den nye utdanningen i Tromsø i årene et-
terpå, selv om mange enkeltheter har blitt 
annerledes. For eksempel at lærerskolen 
aldri ble med på samarbeidet og hele 
opplegget ble lagt på universitetet, og at 
navnet ble dokumentasjonsvitenskap, ikke 
informasjonskunnskap. 

Justering av vedtektene
BFs første ordinære landsmøte etter 

sjøsettinga i 1993, var i 1995. Da var 
utdanninga i Tromsø ennå ikke kommet i 
gang. Men utdanninga i Oslo hadde blitt 

innlemmet i den nye sammenslåtte Høg-
skolen i Oslo, og vedtektene ble derfor 
justert med tilsvarende navneendring. 
Dessuten ble også førsteårsstudenter 
ønsket velkommen i BF. 

Universitetet i Tromsø tok opp sitt første 
grunnfagskull i dokumentasjonsvitenskap 
i januar 1996. Dermed var utdanninga 
der i gang. Men da de første kandidatene 
gikk ut med cand.mag.-grad noen år 
seinere, med den anbefalte kombinasjon 
av bibliotekfag og dokumentasjonsviten-
skap, sto det ikke noen bibliotekartittel på 
vitnemålet. Graden var generell, og ikke 
påvirket av hvor stor andel bibliotekfag 
som inngikk i graden. 

På BFs landsmøte i 1997 ble medlem-
skap også åpnet for dok.vit.-studentene i 
Tromsø. Men BF var ennå ikke klare til å 
gi generell åpning for de ferdigutdannete 
fra nord. Det heter blant annet i sakspapir 
til landsmøtet: ”Siden det fremdeles råder 
usikkerhet med hensyn til den endelige 
utdanningen i Tromsø, vet vi ikke i dag 
om de som evt. fullfører den vil være 
kvalifisert til medlemskap i BF. Forbunds-
styret ber derfor om landsmøtet fullmakt 
til å bruke § 2.4, om tvilstilfeller, dersom 
de nødvendige avklaringene skjer i løpet 
av neste landsmøteperiode.”

To av fire år bibliotekfag
Men to år seinere, på landsmøtet i 1999, 

ble de med Tromsø-utdanning gitt mulig-
het for BF-medlemskap med følgende 
nye § 2: ”For å bli medlem må en ha 
godkjent bibliotekareksamen fra Høgsko-
len i Oslo, cand.mag.grad med minimum 
40 vekttall bibliotekfag eller tilsvarende 
utenlandsk utdanning.” Altså: To av fire 
studieår i cand.mag.-graden måtte være 
bibliotekfag.

Det heter i begrunnelsen for dette 
nye kriteriet for BF-medlemskap: ”Siden 
forrige landsmøte har vi fått nye typer 
utdanning i Norge, bl.a. ved Universitetet 
i Tromsø. Forbundsstyret mener disse 
helt klart kvalifiserer til medlemskap i BF, 
og at BFs vedtekter må fange opp disse 
endringene. Dersom det er tvil om hva 
som er 40 vekttall bibliotekfag skal dette 
i følge vedtektenes § 2.4 behandles av 
forbundsstyret.”

Når det vises til bl.a. Tromsø, ikke kun 
Tromsø, har det sammenheng med at 
Høgskolen i Nesna tilbød et grunnfag i 
samlingsutvikling, og at initiativ andre 
steder i landet kunne føre fram til flere 
relevante utdanningstilbud. 

Sentrale aktører for oppstart av utdanninga i dokumentasjonsvitenskap i Tromsø. Fra venstre  
fylkesbiblioteksjef Ellen Østgård i Troms, professor Niels Windfeld Lund ved dok.vit. og daværende 
hovedbibliotekar ved Høgskolen i Tromsø Ingeborg Motzfeldt. Dok.vit. ble regnet som en ny bibliotekar-
utdanning, men var vesentlig annerledes enn den i Oslo. (Foto: Erling Bergan)
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Henvisninga til at forbundsstyret skal 
behandle tvil om hva som kan regnes 
som bibliotekfag, er siden 1999 blitt 
behandlet kun gjennom enkeltavgjørelser 
på søknader om medlemskap. Det er aldri 
laget noen generell liste over hvilke fag 
som kan regnes med, eller laget noen 
generelle retningslinjer for hva som kan 
regnes som bibliotekfag. Det foreligger 
heller ingen formuleringer i referat fra 
forbundsstyrets møter som kan gi pres-
endens eller pekepinn for hva som gjelder. 
Likevel er det vel et generelt inntrykk at 
all utdanning fra Universitetet i Tromsø 
der dokumentasjonsvitenskap inngår i 
graden godkjennes, mens få andre fag 
fra andre universitet og høgskoler har 
passert nåløyet. Men det må også sies at 
antall tvilstilfelle som forbundsstyret har 
behandlet opp gjennom årene, har vært 
beskjedent. 

Landsmøtet i 2001 foretok ingen end-
ringer i medlemskapskriteriene. 

I 2003 måtte BF-paragrafen om med-
lemskap justeres i tråd med utdannings-
reformen, den såkalte Bologna-prosessen. 
For nå ble cand.mag. erstattet av bachelor, 
og hvert vekttall erstattet av 3 studiepo-
eng. Men selvfølgelig skulle folk med både 
gammel og nye utdanning fortsatt være 
velkomne i BF. Derfor denne nye formu-
leringen i paragraf 2.1: ”For å bli medlem 
må en ha godkjent bibliotekareksamen 
fra Høgskolen i Oslo, cand.mag. grad 
med minimum 40 vekttall bibliotekfag, 
bachelorgrad med minimum 120 stu-
diepoeng bibliotekfag eller tilsvarende 
utenlandsk utdanning.”

Forslag om 60 studiepoeng
Høsten 2004 drøftet forbundsstyret 

– som en del av forberedelsene til lands-

møtet året etter – hvilke vedtektsendringer 
som kunne være aktuelle. Saken var lagt 
fram av forbundets redaktør, og inneholdt 
blant annet et forslag om å senke minste-
grensa for antall studiepoeng bibliotekfag 
fra 120 til 60. Men dette ville daværende 
forbundsstyre ikke ta med videre. Dermed 
foretok landsmøtet i 2005 ingen endrin-
ger i kriterier for medlemskap.

Men allerede på styreseminaret året 
etter var dette spørsmålet igjen oppe til 
drøfting. Det var ikke – og har aldri vært 
– noen uenighet om at bachelorgrad, eller 
tilsvarende, er et absolutt minimum for 
medlemskap. Det er andelen bibliotekfag 
som er det springende punkt. På styre-
seminaret ble det drøftet å senke grensa 
fra 120 til 60 studiepoeng. Og det ble 
lansert en ide om å senke grensa til 0 for 
bibliotekansatte. Men ingen konklusjon ble 
trukket der og da.

I januar 2008 foreslo forbundsleder for 
styret at det skulle fremmes endringsfor-
slag om medlemskriteriene til landsmøtet 
i 2008. Hun argumenterte for at med-
lemskravet skulle være bachelor- eller 
mastergrad, der minst 60 studiepoeng 
er bibliotekfag. Hun ville også ha en 
presisering av at forbundsstyret fastset-
ter hvilke studier som kan regnes som 
bibliotekfag. Men også denne gangen falt 
forslaget om å sette grensa på 60 studi-
epoeng. Det som derimot ble fremmet av 
forbundsstyret, var å åpne for at de 120 
studiepoengene bibliotekfag kunne være 
både i bachelor og mastergraden. Altså 
at eventuelle søkere som har en annen 
bachelorgrad før de tar mastergrad i 
biblioteks- og informasjonsvitenskap, 
også er velkomne. Og landsmøtet i 2008 
vedtok dette. 

Nåværende § 2.1 lyder altså: ”For 
å bli medlem må en ha bachelor eller 
mastergrad der minst 120 studiepoeng 
er bibliotekfag, eller en tilsvarende eldre 
utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk 
utdanning.”

Slutt på 2+1
Etter dette landsmøtet har bibliotekar-

utdanninga i Oslo gjort en viktig endring 
når det gjelder tildeling av grad. For nye 
studenter fra og med høsten 2009, er 
det ikke lenger mulig å erstatte 3. året 
av bachelorgraden i bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap med et annet fag. Den 
såkalte 2+1-modellen har falt bort. Det er 
riktignok fremdeles mulig å ta en bachelor-
grad med 2 år bibliotekfag + 1 år annet 
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fag. Men den blir nå hetende bachelor i 
kultur og samfunn, ikke bachelor i biblio-
teks- og informasjonsvitenskap. Men det 
grunn til å merke seg: Begge gradene er 
innenfor BFs medlemskriterier. For selv 
om HiO nå krever 180 studiepoeng for 
å gi utdanningen et spesifikt bibliotekar-
stempel, har BF fremdeles 120 som 
grense.

Biblioteklova
BFs medlemskriterier har alltid vært mer 

i tråd med lov om folkebibliotek. Det vil 
si: lovas krav om kvalifikasjoner for biblio-
teksjefer i folkebibliotek og fylkesbibliotek. 
Man kan spekulere i hvorfor det har vært 
slik. Kanskje det skyldes en oppfatning av 
at kvalifikasjonskrav til folkebiblioteksjefer 
også anses som en slags definisjon av 
bibliotekar i sin alminnelighet. Kanskje det 
skyldes andre vurderinger også. 

Det heter i § 5 i lov om folkebibliotek: 
”Alle kommuner skal ha fagutdannet 
biblioteksjef”, og viser videre til at depar-
tementet gir nærmere forskrifter om kva-
lifikasjonskrav. I ”Forskrift om personale i 
folkebibliotek” heter det:

Med fagutdannet biblioteksjef forstås: 
kandidat med bibliotekareksamen  y
fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende 
nordisk utdanning; 
kandidat med bachelor- eller høyere  y
grad, med minst 120 studiepoeng 
bibliotekspesifikke fag i fagkretsen, 
eller tilsvarende utdanning innen eldre 
gradsstruktur, der 120 studiepoeng 
tilsvarer 40 vekttall, eller tilsvarende 
nordisk utdanning. 

Her er det altså snakk om 120 studi-
epoeng bibliotekspesifikke fag, det vil si 
to av tre studieår. Biblioteklova godtar i 
årene framover altså også kandidater som 
ikke får tildelt bachelorgraden i biblioteks- 
og informasjonsvitenskap, bare de har 
120 studiepoeng på plass i en annen 
bachelorgrad.

Praktiseringen av dette lovfestede 
kvalifikasjonskravet har fram til i som-

mer blitt håndtert av ABM-utvikling. 
Etter at dette organet nå legges ned og 
overfører de statlige bibliotekoppgavene 
til Nasjonalbiblioteket, kan man forvente 
at departementet overfører også lovfor-
valtningen til NB. Det er også grunn til 
å være oppmerksom på den kommende 
revisjonen av folkebiblioteklova, som ble 
varsla i fjorårets stortingsmelding om 
bibliotek. Selv om en eventuell endring i 
paragraf 5 krever en diskusjon på egne 
premisser, bør man merke seg at en 
eventuell endring i lov og forskrifter på 
dette punkt vil kunne gjøre BF til den 
eneste som opererer med en grense 
på 120 studiepoeng. Denne grensa 
bør derfor BF gi en egen begrunnelse, 
uavhengig av nåværende forskrifter til 
folkebiblioteklova, og like uavhengig 
av den avsluttede 2+1-ordningen ved 
Høgskolen i Oslo.

Tariffavtalene 
Alle tariffavtalene som BF forhandler 

innenfor har stillingsbetegnelsen ”biblio-
tekar”, og ulike varianter av denne – som 
spesialbibliotekar, hovedbibliotekar, m.m. 
Men ingen av tariffavtalene definerer 
kvalifikasjonskrav for å inneha stilling som 
”bibliotekar”. Bibliotekarforbundet kan 
hevde at slike stillinger er øremerket folk 
med visse utdanninger. Og i stor grad er 
det også tilfellet. Men arbeidsgivere kan 
i prinsippet bruke de bibliotekarspesifikke 
stillingskodene fritt. Bibliotekar er ingen 
beskyttet tittel. Akkurat som IT-konsulent 
heller ikke er det. Derfor har BF flere 
medlemmer med stillingsbetegnelse 
IT-konsulent, selv om vi ikke er et IT-
forbund.

Årsstudenter
Bibliotekarforbundet tilbyr student-

medlemskap for bibliotekarstudenter i 
Oslo og Tromsø. Dette gjelder studenter 
også på årsstudiet i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap (60 studiepoeng) i Oslo. 
De som kommer til dette studiet med en 
annen bachelor fra før, eller som får en 
bachelor i for eksempel kultur og samfunn 
etter å ha tatt årsstudiet, kan altså bli 
studentmedlemmer i BF mens de er på 
dette årsstudiet. Men når de er ferdige 
med dette året, og går over i en jobb i 
et bibliotek, må de altså ut av BF igjen, 
ettersom de faller under grensa på 120 
studiepoeng bibliotekfag.  Med mindre 
de har et 60 studiepoeng i et annet fag 
som forbundsstyret finner så nær biblio-

Inngangen til dansk BFs lokaler i København: 
Våre kolleger i sør åpner medlemskap også for 
de som er ”beskæftiget med viden-organisering, 
kulturformidling, kulturforvaltning og kultur-
arvsbevaring, herunder cand.mag.er i kultur og 
formidling, cand.it’er.” Inngangsdøren til norske 
BF er vesentlig smalere. (Foto: Erling Bergan)
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tekfagene at de kan bli medlem på det 
grunnlaget, etter paragraf 2.4 (tvilstilfelle 
behandles av forbundsstyret).

Danmark og Sverige 
Dansk BF tar inn som medlemmer alle 

med eksamen fra Danmarks biblioteks-
skole (eller tilsvarende uddanning). Det 
gjelder Bachelorer i informations- og bi-
blioteksvidenskab, Bibliotekarer, Bibliote-
karer DB og Cand.scient.bibl. De har også 
en spesiell gruppe medlemmer som er 
ikke-fagutdannede bibliotekarer, omfattet 
av forbundets overenskomster – en liten 
gruppe som er med av spesielle grunner 
som ligger en del år bak i tid. Dessuten 
åpner dansk BF for medlemskap fra andre 
som er ”beskæftiget med videnorganise-
ring, kulturformidling, kulturforvaltning og 
kulturarvsbevaring, herunder cand.mag.
er i kultur og formidling, cand.it’er.” Og i 
dansk BF skal opptak av nye medlemmer 
godkjennes av hovedbestyrelsen.

Det svenske DIK-förbundet ”organiserar 
akademiker utbildade inom dokumen-
tation, information, kommunikation och 
kultur.” Det heter generelt at ”Du som är 
utbildad för, eller studerar för att arbeta 
inom våra professioner kan vara medlem.” 
Og det er grunn til å merke seg at de også 
har en annen åpning: ”Undantagsvis finns 
möjlighet till enskilt medlemskap, efter 
särskild prövning av förbundsstyrelsen, 
om du inte uppfyller utbildningskravet 
men har anställning inom DIK-dominerade 
verksamhetsområden.” 

Den særskilte organiseringen i Biblio-
tekarieförbundet innen DIK har opphørt. 
Nå er svenske bibliotekarer medlemmer i 
DIK på linje med informatører osv.

Andre forbund i Norge 
Det er andre profesjonsforbund i Norge 

der medlemskap er knyttet til autorisasjon 
eller lignende. Det gjelder spesielt innen 
helseprofesjonene. For en del andre for-
bund er det ofte korte henvisninger til hva 
slags utdanning som kreves for medlem-
skap, og som regel en bestemmelse om 
at forbundets styre avgjør medlemskap. 
Noen forbund har egne utvalg for å vur-
dere søknader om opptak. I noen tilfelle 
kreves det at man arbeider i profesjonens 
sektor for å kunne være medlem. 

Bibliotekar definert 
av gud og hvermann

Nå har ikke bibliotekarprofesjonen det 
samme problemet som for eksempel le-

Fra Bibliotekarforbundets 
nåværende vedtekter:

§ 2 MEDLEMSKAP

2.1  For å bli medlem må en ha bachelor eller mastergrad der minst 
 120 studiepoeng er bibliotekfag, eller en tilsvarende eldre 
 utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning.

2.2 Bibliotekarstudenter kan opptas som studentmedlemmer
 i forbundet.

2.3 Innmelding skal gjøres skriftlig til forbundet sentralt.

2.4 Tvilstilfelle om medlemskap avgjøres av forbundsstyret.

gestanden, at det kan være mange uten 
formell utdanning som gjerne vil smykke 
seg med yrkestittelen. For de fleste vil selv-
definering være en grei pekepinn: Kaller du 
deg bibliotekar fordi du mener utdanninga 
di er en bibliotekarutdanning, vil det i de 
fleste tilfeller være ukontroversielt. 

Men se hva for eksempel Wikipedia 
sier om saken: ”Bibliotekar er en person 
med utdannelse i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap.” Eller Bokmålsordboka: 
”biblioteka’r m1 fagutdannet leder av el. 
høyere funksjonær ved et bibliotek”. Eller 
Store Norske Leksikon på nett, som sier at 
en bibliotekar er en ”person som arbeider 
i et bibliotek ”. Eller norsk versjon av The 
Free Dictionary: ”person som jobber på 
bibliotek”. 

Vi kommer altså ikke nærmere noen 
tilfredsstillende definisjon av bibliotekar i 
slike oppslagsverk. Wikipedia-innførselen 
er dessuten trolig skrevet av en av våre 
egne kolleger. 

BF må selv definere bibliotekaren
Vi ser altså at Bibliotekarforbundet i 

sin fastsetting av kriterier av medlemskap 
har mindre grunn enn noen gang før, til å 
lene seg til andre institusjoners definisjon 
av bibliotekar. Utdanningsinstitusjonene 
endrer på kravene for tildeling av den 
bibliotekspesifikke graden. Og den eneste 
loven som sier noe om kvalifikasjonskrav, 
gjelder kun for sjefer, og kun i den ene 
delen av biblioteksektoren. Dessuten står 
denne loven foran en revisjon, der det 
må påregnes at kvalifikasjonskravet kan 
bli endret.

Dermed er vi ved sakens kjerne: Hva 
skal være hensikten for BF med å ha kri-

terier for medlemskap? Hvorfor ikke åpne 
opp for alle som måtte ønske det, for alle 
som gjerne vil kalle seg bibliotekar? Hva 
er så farlig med det?

Svaret mener vi må være omtrent 
slik: Bibliotekarer har en kjerne av felles 
fagkunnskap, felles fagforståelse, felles 
identifikasjon med hverandre, felles for-
ståelse av feltet vi jobber på, alt under 
forutsetning av utdanningsnivå på minst 
bachelornivå. Ut over denne ”kjernen”, 
har hver bibliotekar ulike kunnskaper og 
ferdigheter innen andre spesialiseringer 
og andre fag. 

Det er altså denne felles ”kjernen” 
som etter vår mening definerer oss som 
bibliotekarer. Jakten på denne kjernen, 
og en avklaring av omtrent hvor stor den 
bør være, er det som står foran oss nå. 
I denne jakten vil vi måtte se på hvordan 
arbeidskraftbehovet utvikler seg i bibliotek 
og andre institusjoner ser bibliotekarer 
jobber, vi må se på utviklingstrekk og 
innhold i utdanningstilbudene, vi bør kaste 
et blikk på hvordan vår kollektive egne-
oppfatning utvikler seg, og vi må kanskje 
ta noen hensyn til konkurransesituasjonen 
yrket vårt står overfor. 

Hvilke fag?
I neste artikkel vil vi se på hvilke fagtil-

bud vi mener bør regnes som bibliotekfag. 
Hvilke fag som kan utgjøre det kunnskaps- 
og kompetansefellesskapet som konsti-
tuerer bibliotekarenes fellesskap, og som 
kan inngå i kriteriene for medlemskap i BF. 
Og hvor mye disse fagene skal utgjøre av 
studiene våre. Vi vil også se litt på hvilke 
konsekvenser våre forslag vil få for BFs 
utdanningspolitikk. 
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Fokuset på IA-arbeidet kan også ha hatt 
en positiv effekt, mener YS-lederen.

- Under IA-konferansene vi arrangerte 
for våre tillitsvalgte i september fikk vi 
tilbakemeldinger om at det jobbes mer 
grundig med dette på arbeidsplassene 
enn tidligere. Det er positivt og borger 
for fortsatt nedgang i sykefraværet, 
mener han. 

- Hvis vi skal nå våre anstrengelser, 
trenger vi i tillegg enda flere IA-virksom-
heter, sier han. 

Møtte YS-tillitsvalgte
YS arrangerte i september konferanser 

om IA-arbeidet i seks av landets største 
byer: Bergen, Oslo, Tromsø, Bodø, Kristi-
ansand og Trondheim. Hensikten er å sko-
lere tillitsvalgte i hva den nye IA-avtalen vil 
bety på den enkelte arbeidsplass.

I Oslo møtte rundt ett hundre YS-tillits-
valgte opp for å lære om konsekvensene 
av den nye IA-avtalen.

- Skal vi nå målene i IA-avtalen, må dette 
forankres på den enkelte arbeidsplass, 
sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Samarbeidet mellom arbeidsgiver, til-
litsvalgt og verneombud står helt sentralt, 
men stikker vi fingeren i jorda, må vi slå 
fast at dette samarbeidet ikke har fungert 
frem til nå.

Får større ansvar
De tillitsvalgtes rolle er forsterket i den 

nye IA-avtalen: De skal være både på-
drivere, holdningsskapere, samarbeids-
partnere, forslagsstillere, konfliktløsere, 
grensesettere, forhandlere og støttespil-
lere for egne medlemmer i IA-arbeidet.

Under YS’ IA-konferanser fikk de til-
litsvalgte derfor helt konkrete tips om 
hvordan de aktivt kan bruke IA-avtalen, 
ikke minst når det gjelder innsatsen for 
å få ned sykefraværet.

- Skal vi lykkes med IA-avtalen denne 
gang, må vi jobbe med holdninger. Vi 

Kraftig nedgang 
i legemeldt sykefravær
Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det totale sykefraværet 
har gått ned med 10,7 prosent. - Gledelige tall, mener YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim, som i høst har informert YS-tillitsvalgte 
over hele landet om innholdet i den nye IA-avtalen.

må endre kulturen på arbeidsplassen. 
Men holdningsarbeid tar tid, sier YS-
lederen.

Han viser blant annet til det heller 
dårligere IA-resultatet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Mange av disse 
har store problemer med å få innpass på 
arbeidsmarkedet.

- Men ikke alt er like nedslående. 
Avtalens delmål 2, om å få mer enn 70 
prosent av de sykemeldt tilbake i jobb, 
har vi faktisk nådd, påpeker Kvalheim.

Vil ha IA-vekkelse
- Jeg får ofte høre av våre tillitsvalgte at 

de i liten grad blir tatt med i IA- arbeidet. 
Derfor er det viktig at våre tillitsvalgte er 
klar over at de er likeverdig parter i sam-
arbeidsavtalen mellom virksomhetene og 
NAV, understreker YS-lederen.

Kvalheim vil ha intet mindre enn en 
IA-vekkelse:

- Mitt ønske er at IA-arbeidet skal bli en 
landsomfattende vekkelse, som gir resul-
tater. Våre tillitsvalgte er en suksessfaktor. 
De er helt nødvendige for at vi skal lykkes 
med i IA-arbeidet, sier han.

- Å involvere tillitsvalgte er en del av 
den norske tradisjonen, forklarer Kvalheim 
og legger til:

- IA handler først og fremst om arbeid. 
Jeg tror arbeid gir helse, mening, felles-
skap, kollegaer, en følelse av verdi og 
selvfølelse, påpeker YS-lederen. 

Tekst & foto:   Liv Hilde Hansen

I følge SSB gikk det totale sykefraværet 
ned fra 7,1 til 6,3 prosent fra 2. kvartal 
2009 til samme periode i år. Det betyr 
en nedgang på 12,3 prosent. Egenmeldt 
sykefravær har holdt seg uendret på 0,8 
prosent.

- Noe av nedgangen i sykefraværet kan 
forklares med at arbeidsmarkedet hadde 
noe stigende ledighet i denne perioden. 

YS-leder Tore Eugen Kvalheim ønsker at IA-
arbeidet skal bli en ”landsomfattende vekkelse”, 
som gir resultater. - Våre tillitsvalgte er en 
suksessfaktor. De er helt nødvendige for at vi 
skal lykkes med i IA-arbeidet, sier han.
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Vår aller beste RFID-alarmportal HD Alma har
suveren deteksjon, og vil gi lyd- og lyssignal når det
passerer materiell hvor alarmen ikke er slått av.  
Vi tilbyr også løsning hvor det rapporteres hvilke
enheter som har gitt alarm, slik at de kan merkes
med en kode for eksempel  ”Alarm” eller ”Stjålet?”
Portalen leveres i stilig designet pleksiglass og stål,

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

Alma går i rødt
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Tekst:  
Førsteamanuensis
Andreas Vårheim
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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Bibliotekforskning tar ut-
gangspunkt i hva som skjer 
i bibliotekene. Bibliotek-
forskning har som siktemål 
å gi bidra til å utvikle et 
best mulig tilbud til brukere 
og potensielle brukere av 
bibliotektjenester. Det er 
derfor vanskelig å se at 
bibliotekforskning nærmest 
skulle være en ulykke for 
bibliotekene slik en kan 
lese i Bok og Bibliotek, 
nr. 4 i år hvor Tord Høivik 
skriver at «[f]agmiljøet får 
problemer hvis vi prøver 
å organisere bibliotekfel-
tet som et akademisk felt 
– med forskningen som 
fagets sentrum». 

Saken er så enkel som dette. Skal 
man finne ut hva som skjer i biblio-
tekene må man nødvendigvis forske 
på det. Alternativt kan man mene og 
synse om dette og hint. Dersom biblio-
tekfeltet ikke er et akademisk felt må 
man nøye seg med å mene og synse, 
og klare seg uten forskningsmessig 
grunnlag for bibliotekpraksis1.  Det vil 
være synd for bibliotekbrukerne og 
bibliotekene. Særlig når det ikke er 
videre sannsynlig at det er særtrekk 
ved forskningen som foregår på feltet 
som er et problem for bibliotekenes 
bruk av forskningsresultater i sin 
virksomhet, men at problemet er at 
bibliotekene ikke har kapasitet eller 
ikke er organisert på en slik måte at 
forskningsresultater kan utnyttes i den 
daglige driften. 

Forskning, bibliotek og praksis: 

Om å snu ting på hodet
Bibliotekforskningens problem

Dersom bibliotekforskningen har 
et problem er det at det er for lite 
av den, og at den er for lite teoretisk 
forankret. Vi snakker om et relativt 
ungt og umodent fagfelt som trenger 
en forsterket vitenskaplig orientering. 
Heldigvis har en slik prosess pågått i 
noen år også her i landet, og den har 
blitt forsterket gjennom etableringen 
av studiet i dokumentasjonsvitenskap 
ved Universitetet i Tromsø, gjen-
nom Biblioteksforskningsprogrammet 
(1997-2001) finansiert av Norges 
forskningsråd, og nå kommer også 
Høgskolen i Oslo med sitt eget dok-
torgradsprogram.

Nytten av teori 
En velkjent innvending mot forskning 

som sådan er at den ikke er tilstrek-
kelig orientert mot «praksis», og at det 
er praktiske temaer det bør forskes 
på. Det siste er det vanskelig å være 
direkte uenig i. Motsetningen mellom 
teori og praksis er imidlertid sterkt 
overdrevet. Det finnes blant annet 
dem som min gamle lærer Ottar Brox 
som mener at ingenting er så praktisk 
som god teori, og det er ikke noe han 
fant på selv. Teori gir begreper eller 
«briller» å se med slik at det blir mulig å 
fokusere på utsnitt av virkeligheten, og 
skitt kan skilles fra kanel. Uten briller 
står man overfor en uklar grå masse. 
Teoretisk og metodisk skolering er i 
tråd med dette nødvendig for at for-
skere skal kunne møte praksisfeltet 
og sammen finne hvilke forsknings-
spørsmål som er mest relevante. Det 
er sjelden opplagt. Dersom det var 
slik kunne mye forskning spisses og 
mange penger vært spart. Forsknings-
journalist Bjørn Vassnes ramser opp 
en rekke svært tydelige eksempler på 
«unyttig» forskning som har vist seg 
å være særdeles nyttig, blant dem 
oppdagelsen av penicillin og hullet i 
ozonlaget (Klassekampen, 23. sep-
tember). Uten sammenligning forøvrig, 
i PLACE-prosjektet hvor vi forsker på 
folkebibliotekenes bidrag til sosial 

1) Alternativt kan bibliotekforskning overlates 
til andre vitenskaper som sosiologi, informatikk 
og litteraturvitenskap.
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integresjon, har vi hatt god nytte av 
Robert Putnam og andres forskning på 
sosial kapital som har vært utført uten 
at en har tenkt på bibliotek annet enn 
et sted for å låne faglitteratur.  

Ubrukelig forskning 
En standardkritikk mot forskning også 

på bibliotekfeltet er at resultatene i liten 
grad får anvendelse i bibliotekpraksis. 
Skylden for dette legges gjerne på 
forskerne som i for liten grad sies å 
være opptatt av forskningsformidling 
og utviklingsarbeid i bibliotekene som 
på andre forskningområder. Forskerne 
kunne sikkert ha vært flinkere til å delta 
i utviklingsarbeid i bibliotekene, men 
forskere skal også forske og undervise 
og er avhengig av forskningsmidler. Å 
få gjennomslag for midler til utviklings-
arbeid og konsulentbistand i søknader 
om forskningspenger er svært vanskelig 
innenfor trange rammer som knapt avser 
noe til bibliotekforskning. 

Manglende forskningsformidling og 
forskerdeltagelse i utviklingsarbeid er 
imidlertid knapt hovedproblemet for 

bruk av forskning i organisasjoner. Det 
er ikke hva forskerne gjør eller ikke 
gjør som er problemet for vellykket ut-
viklingsarbeid i bibliotekene eller andre 
organisasjoner, men hvor åpen organi-
sasjonen er når det gjelder innhenting 
av ny kunnskap. Bibliotekene trenger 
med andre ord antenner rettet mot fors-
kningsverdenen som tar utgangspunkt 
i det enkelte biblioteks behov. Hvor 
mange bibliotek har systematisert dette 
arbeidet? Kanskje noen har det. Og 
dette er bare flaskehals nummer én. 

Kunnskapsspiralen
Når informasjon om nye forskningsre-

sultater er innhentet skal den integreres 
med eksisterende kunnskap i organi-
sasjonen. Det blir gjerne en kamp mot 
eksisterende praksiser som ny kunnskap 
ofte taper. Dersom ny kunnskap mot 
formodning skulle vinne innpass og 
bli akseptert som en del av organisa-
sjonens kunnskapsrepertoar, er veien 
fortsatt lang før nye ideer tas i bruk i 
det praktiske arbeidet i organisasjonen. 
Bibliotekarene og kanskje også andre 

bibliotekansatte trenger å integrere 
den nye kunnskapen i sin praksis, de 
trenger opplæring. Her vet vi at mye kan 
svikte, men siden opplæringen foregår 
i en praksiskontekst forutsetter vi at 
det går bra. 

Formålet med kunnskapsinnhenting 
er at det gir organisasjoner mulighet 
for fornyelse og dermed mulighet for 
å overleve i konkurransen. Bibliotek-
spesifikk eller organisasjonsspesifikk 
kunnskap er likevel i hovedsak basert 
på erfaringer fra egen praksis i egen 
organisasjon, men hvor viktige impulser 
utenfra har blitt integrert over tid. Etter 
at ny kunnskap er integrert i egen kunn-
skap gjennom opplæring og trening, er 
utfordringen å dele denne kunnskapen 
med kollegaer og andre deler av or-
ganisasjonen. Det trengs fungerende 
arenaer eller «oaser» for slik deling. 
Arenaer for kunnskapsdeling er selve 
arbeidssituasjonen (f. eks. i veilednings-
skranken) hvor deling foregår gjennom 
utstrakt imitering og observasjon, 
lunsjpausen, fredagspilsen eller møter 
med kunnskapsutveksling som formål 

Selve arbeidssituasjonen er arena for kunnskapsdeling. For eksempel  i veiledningsskranken, hvor deling foregår gjennom utstrakt imitering og observasjon, skriver Andreas 
Vårheim i denne artikkelen om forholdet mellom bibliotekforskning og bibliotekpraksis. Bildet viser skrankearbeid i Tallinn folkebibliotek. (Foto: Erling Bergan)
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(f. eks. servering av kaffe og vafler 
kan hjelpe på prosessen). E-postlister 
og intranett er andre «møteplasser». 
Arenaene er ikke bare viktig for deling 
av kunnskap, men også for skaping av 
nye ideer og ny kunnskap. Nye ideer 
skal imidlertid ikke bare skapes, men 
også gis en uttrykksform slik at de kan 
aksepteres som kandidater i kunnskaps-
innhentingsprosessen på lik linje med 
ideer som kommer utenfra gjennom for 
eksempel forskningsresultater. Dermed 
er kunnskapshjulet eller kunnskaps-
spiralen beskrevet. Dette er som vi ser 
ikke en enkel prosess. I tillegg til moti-
verte ansatte behøves det kompetent 
kunnskapsledelse for å få hjulet til å gå 
mest mulig lett rundt. Andre eiker langs 
kunnskapshjulet er systemer for lagring 
og gjenfinning av kunnskap. 

Mastergradskurs
Det er et paradoks dersom bibliotek-

sektoren har ekstra store problemer med 
å integrere forskningsbasert kunnskap, 
i og med at bibliotekarer er kunnskaps-
forvaltere per definisjon. Men som sagt, 
integrasjon av nye ideer og informasjon 

i organisasjoner er et allment problem. 
Både ved Universitetet i Tromsø og ved 
Høgskolen i Oslo tilbys det mastergrads-
kurs i kunnskapsforvaltning som også 
kan studeres som enkeltemner, altså 
tas av for eksempel bibliotekarer som 
er spesielt interessert i dette, men ikke 
i en hel mastergrad. 

I det hele tatt må ikke undervisning 
undervurderes som formidlingskanal 
for forskningsresultater. Det er kanskje 
den viktigste kanalen. Det er gjennom 
undervisningen at perspektivene for 
å fortolke virkeligheten dannes, at de 
teoretiske brillene tas på, at studentene 
blir en del av det praksisfellesskapet som 
profesjonen utgjør. Det er disse brillene 
studentene har på når de begynner å 
arbeide i bibliotekene.

 
Forskningbasert undervisning

For at undervisningen skal fungere 
som formidlingskanal for forskning må 
undervisningen være forskningsbasert. 
Det krever at lærerne ved bibliotekut-
danningene er aktive forskere. De kan 
i tillegg være konsulenter for bibliotek-
sektoren. Men skal bibliotekene ha evne 

til å fornye seg, noe som blir stadig mer 
presserende, må de ha egen kapasi-
tet til å adoptere forskningsresultater. 
Det krever dyktige bibliotekledere = 
kunnskapsledere med forankring både 
i relevant teori, praksisfellesskap og 
bibliotekpraksis. 

Oppsummert, hovedproblemet for 
anvendelse av forskningsresultater i 
organisasjoner er ikke forskningens 
karakter eller manglende formidling, 
men organisasjoners kapasitet for mot-
tak og integrasjon av nye forsknings-
resultater. Nonaka, Toyama og Konnos 
artikkel «SECI, Ba and Leadership: a 
Unified Model of Dynamic Knowledge 
Creation» gir en god innføring i hvordan 
kunnskap kan integreres og skapes i 
organisasjoner (Long Range Planning, 
33(1), 5-34. (http://dx.doi.org/10.1016/ 
S0024-6301(99)00115-6). Dette per-
spektivet gir også bibliotekaren en 
potensiell lederrolle i organisasjoner. 
Kunnskap er veien til permanent forny-
else og dermed til biblioteker i forkant 
av utviklingen, og kunnskapsforvaltning 
er verktøyet. 

Hovedproblemet for anvendelse av forskningsresultater er ikke manglende formidling, men kapasitet for mottak og integrasjon av nye forskningsresultater, 
hevder Andreas Vårheim, som mener Tord Høivik setter problemstillingen på hodet. Her er Høivik i samtale med bibliotekforskere under bibliotekmøtet i Oslo 
i 2000, mens bibliotekforskningsprogrammet gikk for fullt. Fra venstre Marit Drange, Niels Windfeld Lund og Ellen Merete Duvold. (Foto: Erling Bergan)
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For ti år siden jobbet Richard Madsen i Sørfold  
folkebibliotek. Biblioteket var det aller første som  
tok i bruk Sentraldrift hos Bibliotekenes IT-senter.

- Jeg opplevde at jeg brukte mye tid på arbeidsoppgaver 
som jeg ikke kunne så mye om, og som jeg ikke hadde 
tid eller lyst til å prioritere, forteller Richard.  
Oppgraderinger og evinnelige sikkerhetskopieringer, 
administrasjon av andre menneskers jobb tok mye av 
den tiden jeg egentlig ville bruke på å ha kontakt med 
lånerne og på å utvikle biblioteket, forklarer han. 

- Da vi fikk Sentraldrift, var det som å få en helt ny 
hverdag. Vi opplevde at dataproblemene nærmest 
forsvant helt fra første dag, og vi fikk bedre service og 

tettere oppfølging, avslører Richard, og poengterer at 
han dermed fikk mye mer tid til å konsentrere seg om 
sine oppgaver som bibliotekar.

- Det kan jeg takke Jerry Woodward og Bibliotekenes 
 IT-senter for, avslutter Richard med et fornøyd smil.

10 år med Sentraldrift i norske bibliotek!
Sentraldrift fungerer som et stordriftsfellesskap der nesten 
1400 bibliotek nyter godt av Bibliotekenes IT-senters 
store satsing på sikkerhetsutstyr og datapark. Med 
denne tjenesten er våre kunder garantert at bibliotekets 
katalog alltid ligger på nett og at oppgraderinger skjer 
automatisk. Sentraldrift gir deg full funksjonalitet og 
store besparelser på utstyr og administrasjon.

Richard ville ha mer 
tid til å gjøre 
det han er 
best på.
Jerry ga 
ham det!

Ta kontakt med Bibliotekenes IT-senter 
dersom du også vil ha mer tid til det du  
er best på!

tam tam

Postboks 6458 Etterstad, 0605 Oslo
Tlf.: 22 08 34 00

www.bibits.no

Sentraldrift 
fyller 10 år!

206x293_Sentraldrift_10år_okt091   1 16-11-09   11:05:26
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Kompetanseheving: To prosjekter ved 
avdeling JBI studieåret 2010-2011
Tekst & foto: 
         Liv Gjestrum 
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

Dette studieåret har Avd. JBI satt i 
gang to prosjekter som har som sikte-
mål å utvide utdanningstilbudet på det 
bibliotek- og informasjonsfaglige feltet. 
Disse to prosjektene er:

Opprustning og modernise-1. 
ring av årsenheten i bibli-
otek- og informasjonsvitenskap 
som fjernundervisning
Utredning av en erfarings-2. 
basert mastergrad i utvikling 
og ledelse av bibliotek

Begge prosjektene gjennomføres 
med økonomisk støtte fra ABM-ut-
vikling. 

1. Fjernundervisning
Vi har i mer enn 20 år tilbudt første 

året ved bibliotekutdanningen som 
fjernundervisning. Mellom 100 og 
150 studenter har til enhver tid vært 
innskrevet på studiet. Man kan starte 
på det når man selv ønsker, og innen-
for en viss ramme ta det i eget tempo 
(stipulert studietid er to år). Opplegget 
består av mange ulike kurs, som tilsva-
rer fagene studentene tar første året 
ved bibliotekarutdanningen. Eksamen 
må tas sammen med ”på campus”- 
studentene. Flere hundre studenter 
har gjennomført første studieår på 
denne måten med godt resultat, og 

mange av dem har gått videre og 
gjennomført full grunnutdanning/
bachelorgrad.

Da studiet ble etablert, var alt kurs-
materialet på papir og innsendinger gikk 
pr brev. Etter hvert som teknologien 
fikk innpass, ble nye kurs laget på ulike 
elektroniske plattformer. Dette har gitt 
oss erfaring med forskjellige ”lærings-
systemer”, men studiet fremstår som 
lite helhetlig for studentene selv om 
kursene innholdsmessig både er revi-
derte og oppdaterte.

Denne salige blandingen av trykt 
informasjon, lærebøker, kompendier 
og digitalisert kursmateriell på flere 
forskjellige plattformer, arbeider vi nå 
med å strømlinjeforme. Alle kurs skal 
få en felles mal, og alle undervisnings-
opplegg og en del av kursmaterialet 
skal digitaliseres (noen lærerbøker vil 
fortsatt være i papir både på grunn av 
rettighetsspørsmål og fordi det rett og 
slett er hensiktsmessig for studentene 
å ha noe av lærestoffet i bok). Kursma-
teriellet legges inn i det elektroniske 
læringssystemet FRONTER hvor også 
kommunikasjonen med studentene skal 
foregå. Innenfor dette systemet kan vi 
også bruke 2.0-verktøy av for eksem-
pel typen Facebook. Høgskolelektor 
Anne Stine Husevåg er engasjert som 
prosjektmedarbeider for fjernunder-
visningen.

2. Erfaringsbasert mastergrad i 
    utvikling og ledelse av bibliotek 

Gjennom bl a Bibliotekreform 2010 og 
Bibliotekmeldingen med dertilhørende 
uttalelser og den etterfølgende debat-
ten, ble det avdekket en del områder 

der bibliotekene har særlige behov for 
å fornye og styrke sin kompetanse. Ett 
av områdene er ledelse. Bibliotekene 
har jo i flere år slitt med lav rekruttering 
til lederstillinger. Årsakene er sikkert 
både mange og sammensatte, og noen 
bibliotekarer ønsker ikke og andre tør 
ikke påta seg ledelsesoppgaver. Vi tror 
imidlertid at økt kompetanse på feltet i 
form av en mastergrad er en av veiene 
å gå for å stimulere til økt interesse for 
slike stillinger.

De nordiske utdanningene prøvde 
for et par år siden å få etablert et 
tilsvarende felles-nordisk studium, og 
interessen fra biblioteksektoren var 
stor. Men prosjektet strandet av flere 
grunner, bl på grunn av ulike nasjonale 
regelverk. 

 I vårt ordinære masterstudium har 
vi allerede flere emner som er rele-
vante for bibliotekledere, selv om det 
ikke umiddelbart går fram av tittelen. 
Som eksempler på slike emner kan vi 
nevne Informasjons- og kulturpolitikk, 
Informasjons- og kulturøkonomi og 
Informasjons- og kunnskapsforvaltning. 
Det er mulig å ta vårt masterstudium 
på deltid, og flere bibliotekledere har 
benyttet seg av denne muligheten. Men 
selv om motivasjonen er på topp, ser 
vi at det er mange som strever med å 
fullføre, spesielt arbeidet med master-
oppgaven. 

Vi ønsker derfor å etablere en erfa-
ringsbasert masterutdanning i utvikling 
og ledelse av bibliotek beregnet på per-
soner som er i en lederstilling i biblio-
teksektoren, eller som ønsker seg en 
slik stilling. Vårt etablerte studium er en 
forskningsbasert mastergrad av to års 
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varighet (120 stp) hvor opptakskravet 
er bestått bachelorgrad i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap eller tilsva-
rende med gjennomsnittskarakter 
C/2,7 eller bedre. 

Et erfaringsbasert masterstudium 
kan være av kortere varighet enn det 
forskningsbaserte. Den har ofte et 
omfang på halvannet år (90stp). Stu-
dentene skriver som regel en kortere 
og mer praktisk orientert masteropp-
gave. Men også en erfaringsbasert 
mastergrad er en teoretisk utdanning 
på masternivå, så fokus vil ikke først 
og fremst være på de praktiske hånd-
grepene man trenger som leder. 

For å bli tatt opp til et erfaringsbasert 
masterstudium, kreves det minimum 2 
år relevant yrkeserfaring pluss bestått 
bachelorgrad med samme karakterkrav 
som for den forskningsbaserte masteren 
(C/2,7 eller bedre i karaktergjennom-
snitt). Bachelorgraden kan imidlertid 
være i et annet fag enn bibliotek- og 
informasjonsvitenskap.

Vi er helt i planleggingsgfasen med 
dette studiet. Hvilke emner det skal inne-
holde, hvor omfattende det skal være, 
skal vi åpne for valgfrie emner, hvilke fag 
fra andre studier bør inkluderes: dette 
er noen av de spørsmålene som skal 
diskuteres. Det er satt ned en arbeids-

gruppe med medlemmer fra fagstaben 
og administrativ stab på JBI samt en 
studentrepresentant. I referansegrup-
pen sitter representanter fra fag- og 
folkebiblioteksektoren. I den videre 
planleggingen vil vi innby til dialog med 
”brukerne”.

Målet for prosjektperioden er å 
utarbeide en studieplan og en eta-
bleringssøknad til NOKUT (Nasjonalt 
organ for kvalitet i utdanningen), og 
vi håper på oppstart i 2012.  Men 
oppstarttidspunktet er usikkert, for 
saksbehandlingen i NOKUT er grundig 
og tidkrevende. 

I mer enn 20 år er første året ved bibliotekutdanningen tilbudt som fjernundervisning. Flere hundre studenter har gjennomført første studieår på denne 
måten. Men studiet har framstått som lite helhetlig for studentene, skriver studieleder Liv Gjestrum. Derfor arbeider de nå med å strømlinjeforme kursene. 
(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Tekst:    Frode Sandberg 
Foto:    Liv Hilde Hansen

I september arrangerte OECD (Organisa-
sjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) 
en konferanse i Oslo for å diskutere den 
skyhøye ungdomsledigheten i medlems-
landene. 

I enkelte av OECDs medlemsland som 
Finland, Sverige, Hellas, Italia, Irland, Slovakia 
og Spania, ligger ungdomsledigheten på over 
25 prosent.

Scenarioet er at man står overfor en tapt 
generasjon, uten fotfeste i arbeidslivet, hvis 
man ikke får bukt med ungdomsledigheten.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, ut-
trykker sterk bekymring for utviklingen på 
arbeidsmarkedet for unge.

- Arbeidsledigheten blant unge i OECD-
området har økt kraftig gjennom den økono-
miske krisen. Mange unge har trukket seg helt 
ut av arbeidsmarkedet, sier Bjurstrøm. 

 

Frykter skyhøy ungdomsledighet
OECD advarer mot skyhøy ungdomsledighet og 
frykter en hel generasjon aldri får fotfeste i arbeids-
livet. - Det fins ingen generell medisin til bruk i alle 
OECDs medlemsland, påpeker Goran Scekic, 
ungdomsrådgiver i YS.  

Presenterte ungdomsgaranti
Goran Scekic, ungdomsrådgiver i YS, som 

presenterte ETUCs forslag til ungdomsga-
ranti under OECD-konferansen, påpeker at 
det ikke fins noen generell medisin:

- Vi har ingen generelle løsninger som 
kan brukes i samtlige industriland. Ulike 
sysselsettings- og produksjonssystemer 
krever ulike løsninger. Det må også tas 
hensyn til forskjellige forhold i de regio-
nale og lokale økonomiene, i tillegg til at 
velferdssystemene varierer mellom OECDs 
medlemsland, sier Scekic.

I ETUCs (European Trade Union Confe-
deration) ungdomsgaranti skal unge tilbys 
utdanning, opplæring og jobber av høy 
kvalitet. Tiltakene skal utvikles i samarbeid 
med partene i arbeidslivet, og i særdeleshet 
fagforeninger. 

ETUC har 82 medlemsorganisasjoner i 36 
medlemsland og representerer 60 millioner 
arbeidstakere. YS er medlem i ETUC.

Ikke enig i OECDs anbefalinger 
OECD anbefaler blant annet at ungdom 

med lav utdanning må få spesielle tilbud 
for å kvalifisere seg til arbeidslivet. I til-
legg må innsats for midlertidige jobber i 
offentlig sektor økes. 

- Svekkelse av ansettelsesvernet og 
senking av minimumslønninger for unge 

arbeidstakere, slik OECD 
tar til orde for, vil ikke 
være egnete midler for 
å bekjempe ungdomsle-
digheten, mener Roland 
Schneider, senior policy-
rådgiver i TUAC (Trade 
Union Advisory Com-
mitte to the OECD). 

- Det vi trenger er en 
politikk som går utover 
det smale området for 
arbeidsmarkedspolitikk, 
sier han.

Goran Scekic (t.v.), ungdoms-
rådgiver i YS, presenterte 
ETUCs forslag til ungdoms-
garanti under OECD-konfe-
ransen, her sammen med 
Portugals arbeidsminister 
Maria Helena André, Marie Lo-
uise Knuppert, visepresident 
i TUAC, og Roland Schneider, 
senior policyrådgiver i TUAC.

Hva er OECD?
OECD, eller Organisasjonen 

for økonomisk samarbeid og 
utvikling, er industrilandenes 
samarbeidsforum for økono-
miske og sosiale spørsmål. 
Gjennom analyser og studier skal 
medlemslandene få det grunn-
laget de trenger for å utforme 
politiske virkemidler for blant 
annet økonomisk vekst. Du fin-
ner mer informasjon om OECD-
konferansen på www.oecd.org/
employment/youth/forum Her 
finner du også presentasjoner 
fra konferansen. 

[ ARBEIDSLIV ]
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Mens arbeidstakere i en rekke land over 
hele verden føler de har utviklet seg kar-
rieremessig under finanskrisen, viser en 
fersk kvartalsrapport av Randstad Work 
Monitor at nordmenn i prinsippet satt kar-
rieren på vent i denne perioden. Kun 18 
prosent av norske arbeidstakere føler de 
utviklet seg i perioden da krisen preget 
verdensøkonomi og arbeidsmarked.

- Nordmenn har vært vant med lav ar-
beidsløshet over mange år, og når kurven 
plutselig peker oppover – som den gjorde 
i fjor – føler mange medarbeidere at de 
heller må fokusere på trygghet og lang-
siktighet, fremfor karriereutvikling, sier 
administrerende direktør Øyvind Sandvik 
i Randstad. Selskapet har intervjuet lønns-
mottakere i 26 land over hele verden, i 
karrierebarometeret som utkommer fire 
ganger i året.

- En naturlig konsekvens av at man 
heller fokuserer på mer trygghet i en 
slik periode, er at mange føler at de ikke 
utvikler seg. Av alle land i undersøkelsen 
scorer Norge og Danmark aller lavest på 
dette spørsmålet i undersøkelsen. I land 
som Kina og India svarer for eksempel 

Karrieren på vent 
under finanskrisen
Norske arbeidstagere satt karrieren på vent under 
finanskrisen. Men nå er optimismen tilbake, og flere 
nordmenn er på jobbjakt, viser ny undersøkelse.

Utviklet seg minst under finanskrisen:
Norge 18%
Danmark         19%
Luxembourg     22%
Nederland        26%
Sverige           26%

Utviklet seg mest under finanskrisen:
India            78%
Kina               64%
Mexico            62%
Argentina         62%
Tyskland         50%

henholdsvis 64 og 78 prosent at de utvi-
klet seg med nye arbeidsoppgaver under 
finanskrisen. 50 prosent av tyskerne sva-
rer det samme, og også svenskene ligger 
foran oss, sier Sandvik.

Undersøkelsen viser også med tydelig-
het at arbeidstakernes lyst og selvtillit til å 
finne nye jobber øker i takt med normali-
sering av den internasjonale økonomien. 
I den ferske undersøkelsen er medarbei-
dere i Norge, sammen med Sverige, Lux-
embourg og Argentina de som nå minst 
frykter for å miste jobben sin. 

Representantene for arbeidsgi-
versiden, til stede på OECD-konfe-
ransen, trakk fram flexicurity som et 
godt egnet instrument for å få flere 
unge inn i arbeidslivet. 

Marie Louise Knuppert, vise-
president i TUAC, er kritisk til ar-
beidsgiversidens bruk av begrepet 
flexicurity: 

- Flexicurity omfatter både arbeids-
takernes fleksibilitet og den sosiale 
sikkerheten man får når man mister 
jobben. Begrepet henger sammen og 
kan ikke skilles. Liberale økonomer 
ser kun på arbeidsgivers mulighet til 
å si opp folk, og ikke at medarbei-
derne skal ha trygghet når de mister 
jobben, sier Knuppert.

Godt skolert, men arbeidsledig
I f lere av innleggene under 

OECD-konferansen ble det påpekt 
at politikkutforming bare utgjør ti 
prosent av jobben som må gjøres 
for å få bukt med ungdomsledig-
heten. Resten av jobben må gjøres 
i implementeringen av politikken. 
Godt samarbeid mellom myndig-
heter, arbeidslivets parter og andre 
interessenter er nødvendig for 
å lykkes.

Det ble også påpekt at man 
står overfor et tragisk paradoks: 
Medlemslandene har den best ut-
dannete generasjonen noensinne. 
Samtidig har arbeidsledigheten 
blant ungdom aldri vært høyere. 

Til stede på OECD-konferansen 
var også Portugals arbeidsminister, 
Maria Helena André. Portugal er 
et av de europeiske landene som 
er hardest rammet av finanskrisen 
og etter hvert jobbkrisen, med en 
ungdomsledighet på godt over 20 
prosent.

André, som frem til i fjor høst 
var visegeneralsekretær i euro-
peisk fagbevegelse (ETUC), sier 
følgende om hvorfor det er så vik-
tig å ha fokus på ledigheten blant 
ungdom: 

- Vellykket integrering av unge 
i arbeidsmarkedet må være høy-
este prioritet for OECD-landene. 
En inkluderende og bærekraftig 
utvikling må stå helt sentralt i må-
lene for den nye økonomien. Det er 
den eneste måten å sikre kvalitets- 
jobber for alle. 

[ ARBEIDSLIV OG TEKNOLOGI ]

Kno – kort for knowledge – er navnet på 
et lesebrett som kan slås opp som en ekte 
bok. To skjermer – hver på 14 tommer – skal 
gi studenter en digital brukeropplevelse som 
ligner på den analoge de er vant til. Dette er i 
hvert fall det uttalte målet til de som står bak 
Kno, som lanseres i høst. Siste nytt er at de 
også vil lansere en Kno med kun én skjerm.

Meningen med toskjermsløsningen er å 
kunne gi brukeren oversikt over mye infor-
masjon på en gang, slik man er vant til med 
kombinasjonen av kladdeblokk, bøker og 
PC. Man skal kunne bruke fingeren som på 
en iPad, men de skal også kunne skrive med 
en elektronisk penn som i en notatbok. Den 
skal ha batterilevetid for en hel arbeidsdag, 
selv med to skjermer. 

En dobbelpad?
Kno retter seg først og fremst mot studen-

ter. Firmaet tror at den nye teknologien deres 
kan bli nådestøtet for papirbøkene. Interessen 
for Kno tyder i hvert fall på at noe viktig kan 
være på gang. Men vekt og pris kan bidra til å 
minske betydningen av dette produktet. 



Bibliotekaren 10/201024   

Jeg har en klage som utvilsomt angår 
bibliotekarenes yrkesetikk. Dette gjel-
der den praksis bibliotekarer har over-
for tilsendte gaveböker; makulering/
kasting. Denne praksis er uetisk, og 
ikke engang ärlig (tilba-
kesending er jo riktigere). 
Hvis en skribent sender en 
gavebok til et bibliotek, er 
det gjort av velvilje (ikke 
det motsatte). Å kaste 
slike gaveböker er tem-
melig kynisk. Vel er det 
bra at arbeidet går ut på 
katalogisering og annen 
bokhåndtering, men gren-
sen bör gå ved makulering 
av nye böker-- 

En kynisk uskikk
Jeg som skriver dette, er en 70-åring, 

som har skrevet 3 romaner for moro 
skyld, delvis basert på egne og andres 
livserfaringer.Jeg har arbeidet med 
språk og litteratur et helt arbeidsliv, på 

bakgrunn av utdanning. 
Jeg venter ikke storsalg på 
disse bökene, selv om jeg 
har gjort godt arbeid, slik 
at bökene burde väre god 
lesning. Noen böker har 
jeg gitt bort til biblioteker 
på steder der jeg tidligere 
har bodd og arbeidet. 
Så viser det seg at disse 
utvalgte biblioteker ikke 
har disse bökene noen 
måneder etter tilsending. 

Nå er det slik at posten pleier å levere, 
ingen tvil om det. Det hjelper heller ikke 
å sende bökene på nytt; disse bökene 
finnes fremdeles ikke i bokbestanden. 
Biblioteker som tydeligvis makulerer 
böker som kommer som gaveböker 
(kan jo ikke etterspores i regnskapet) 
er bl.a. Halden bibliotek og Gjövik 
bibliotek Denne uskikken burde få en 
brå slutt, da den vitner om manglende 
respekt for såvel forfattere som for det 
lesende publikum. (Eller; kan det väre 
misunnelse--?) 

Min gavmildhet har i alle tilfelle fått 
en brå slutt.

Med hilsen 
Anne Heed Kvile

Til den aktuelle saken
Halden bibliotek mottok uoppfordret 

en bok fra forfatteren med et brev og 
en faktura. Boken ble liggende hos oss 
og etter en tid kom en betalingspåmin-
nelse på e-post.

Vi svarte med å redegjøre for vårt 
syn på mottak av varer vi ikke hadde 
bestilt og foreslo å returnere den med 
bibliotektransporten til forfatterens 
nærmeste bibliotek.

Vi fikk tilbakemelding om at hun for-
sto dette, men ville sende en frankert 
konvolutt så vi kunne returnere boken 
og understreket at det var ingen gave. 
Boka ble dermed returnert til forfat-
teren.

Senere har vi mottatt bok nummer 2, 
samt en ny korrigert versjon av denne 
tittelen som gave fra forfatteren. Den er 
blitt liggende siden vi nå ikke har bind 
1 i det som skal bli en trilogi. Det kan 
kanskje være en trøst for forfatteren at 
bøkene ikke er kastet eller makulert.

Hvis vi nå likevel mottar den første 
og tredje boken som gaver, har vi ingen 
problem med å innlemme alle tre i våre 
samlinger.

Generelle kommentarer
Denne saken oppfordrer til noen ge-

nerelle betraktninger fra undertegnede 

Om å ta imot bokgaver
om bibliotekenes praksis med å ta imot 
gaver eller å avvise dem.

I utgangspunktet er en tilsendt bok 
som følges av en faktura å regne som 
et kjøp dersom vi velger å beholde den, 
ikke en gave.

Halden bibliotek har en liberal praksis 
når det gjelder mottak av gaver og vi 
oppfordrer kundene til å tilby bøker, film 
og musikk de er gått lei av for gjenbruk 
i biblioteket. 

Men vi forbeholder oss retten til 
å vurdere det materialet vi tar imot i 
forhold til mediestamme, aktualitet og 
etterspørsel.

Jeg har full forståelse for at forfattere 
som gir ut bøker på egne forlag eller 
som ikke kommer inn under støtten 
fra Norsk Kulturråds innkjøpsordning 
ønsker å nå ut med sitt forfatterskap. 
Det skjer med jevne mellomrom at vi 
mottar slike bøker, både med og uten 
fakturaer.

Dersom det er en bokgave som er grei 
å ha i biblioteket innlemmes dette.

Men det blir et problem for oss når det 
ligger en forventning fra avsender om at 
dette skal betales for eller returneres. Vi 
er prinsipielt imot at noen sender oss 
varer vi ikke har bestilt og gjennom dette 
krever at vi enten betaler for varen eller 
har utlegg på å returnere den.

Når det gjelder ressurser til personal 
og medier er disse veldig knappe og 
vi ønsker, på grunnlag av kundenes 
etterspørsel,  å prioritere hva vi skal 
bruke ressurser på.

En god fremgangsmåte som forfat-
tere kan benytte seg av er å sende 
informasjon om sine  bøker til bibliote-
kenes e-post-mottak. Da kan biblioteket 
på grunnlag av dette bestemme om de 
ønsker å kjøpe eller ikke.

Det er også viktig at utgiver eller 
boktrykkeri sender sine bøker til Na-
sjonalbiblioteket i Mo i Rana i henhold 
til pliktavleveringsloven, slik at de er 
tilgjengelig for ettertiden.

Elizabeth Arendt
Biblioteksjef

Halden bibliotek

[ DEBATT - BOKVALG ]
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Kapittel med publikumsrekord
9 863 mennesker var innom Kapittel-arrangementene 
i år. Målet var økning på 2 000 fra fjoråret. - Den klarte 
vi, jubler festivalsjef Eirik Bø.

Kapittel, Stavanger internasjonale festi-
val for litteratur og ytringsfrihet satte deg 
høye mål etter fjorårets rekordbesøk på 7 
812 Kapittel-gjester: å øke besøket med 
2 000, slik at festivalen nærmet seg 10 
000 besøkende. Nå er besøkstallene for 
samtlige arrangement innrapportert, og 
viser et totalbesøk på 9 863.

- Vi kan vel bare si ”mission accomplis-
hed”, smiler en lett sliten og svært fornøyd 
festivalsjef dagen etter siste Kapittel 
10-arrangement.

Færre tomme seter
Ifølge festivalsjefen er det vanskelig 

å peke på én bestemt årsak til at Ka-
pittel enda en gang opplever et solid 
besøkshopp. Han tror fulldistribusjon 
av festivalprogrammet til postkasser i 
hele Stavanger-regionen, kan ha bidratt 
til noe.

- Et annet moment er at vi også i år har 
klart å få til gode, viktige møter. Kapittel 
er ikke noe lanseringsfestival. Ikke først og 
fremst. Jeg tror vi har blitt enda bedre til 
å sette sammen interessante mennesker 
som har noe å snakke sammen om, og 
at dette er noe Stavanger tar imot med 
åpne armer.

I kapasitet og antall arrangement skilte 
ikke Kapittel 10 seg heller ikke mye fra 
fjorårets festival.

- Vi har rett og slett klart å fylle flere 
seter på arrangementene, sier Eirik Bø, 
og trekker frem alt, fra kveldene på MS 
Sandnes til Kapittel Film, festivalens eget 
filmprogram.

- Visningene våre har aldri vært bedre 
besøkt, gliser Magnus Cappelen, pro-
gramansvarlig for Kapittel Film. Cappelen 
kunne i år summere opp med 534 Kapittel 

Film-besøkende.
- Med ti filmer i programmet gir dette et 

besøk på over femti personer per visning. 
Det er et gjennomsnitt jeg vi skal leve 
ekstremt godt med, jubler Cappelen. 

Festivalsjef Eirik Bø har grunn til å være fornøyd 
med besøket under årets Kapittel-arrangement. 
(Foto: Jørgen Lie Furuholt)

[ LITTERATUR OG YTRINGSFRIHET ]
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Studietur til Nederland for ledere 
i folkebibliotek 8.-10.september 2010

Tekst:    Hilde Ljødal
 Seniorrådgiver
 Nasjonalbiblioteket

Turen var i regi av Nasjonalbiblioteket 
som denne gangen hadde invitert til 
studietur for ledere i folkebibliotekene. 
Fylkesbibliotekene deltok på en lignende 
tur i juni 2010. 

Før avreise ble det arrangert et seminar 
på Gardermoen hvor assisterende nasjo-
nalbibliotekar Roger Jøsevold innledet med 
en presentasjon av Nasjonalbiblioteket. 
Rolf Røtnes, Econ Pöyry og Erling Dokk 
Holm, Markedshøgskolen og Arkitekthøg-
skolen i Oslo, Institutt for urbanisme og 
landskap, holdt innlegg om Morgendagens 
modellbibliotek - Lokalsamfunnets refleksive 
møteplass. 

Formålet med turen var å hente inspira-
sjon og kunnskap fra nederlandske bibliotek 
som prøver ut nye modeller for bibliotekdrift 
ved utradisjonelle løsninger i nye bygg, i 
markedsføring av tjenester og  tilbud og nye 
arbeidsmetoder. Dette for å møte nye bru-
kerbehov og stadige endringer i samfunnet. 
Tanken bak turen var å gi deltakerne en fel-
les opplevelse og muligheter for å diskutere 
og utveksle synspunkter på hvordan noen 
av de nyeste, europeiske folkebibliotekene 
løser sine oppgaver. Hvilken overførings-
verdi har dette for norske forhold og hva 
kan vi lære når det gjelder planlegging og 
utvikling av bibliotekene for framtiden?

Almere bibliotek 
Åpnet mars 2010
Innbyggere: 184 000
Størrelse: 10 500 m2 (BTA) 

Biblioteket er et av Europas nyeste 
bibliotek og ligger sentralt plassert i en 

ny bydel med andre, funksjonelle bygg 
sentralt plassert ved markedsplassen og 
rådhuset.  Biblioteket domineres av et 

stort atrium som minner om et kjøpesenter 
eller et hotell.  Ideen bak huset er å være 
en forførende bokhandel med ulike tema 
og kategorier for bestemte brukergrup-
per. Mye lekkert design og høy kvalitet 
på interiøret, spesielt laget for biblioteket.  
Markedstilpasning i forhold til brukergrup-
per er grunnleggende filosofi i planlegging 
og organisering av samlingene, som er 
bygd opp basert på brukerundersøkelser.  
Fristende presentasjon av bøker og media 
var vektlagt. Selve interiøret er ganske 
statisk og lite fleksibelt over tid og mer 
tradisjonelt. Mange spennende oppholds-
steder og flott kaffebar, teater- foredrags-
sal, men kanskje for få møteplasser for 
møter på tvers av generasjoner. Biblioteket 

er dimensjonert for et stadig økende i 
innbyggerantall i bydelen.

Lelystadt bibliotek 
Åpnet høsten 2009 
Innbyggere: 73 000
Størrelse: 3 700 m2 (BTA)

Rådhuset og andre offentlige kontorer 
ligger i samme bygg som biblioteket som 
ikke var planlagt da bygget ble oppført. 
Biblioteket ligger i andre etasje og første 
møte med biblioteket er via bibliotekka-
feen ved inngangspartiet. Biblioteket har 
kun 33 timers åpningstid og ønsket seg 
klart høyere besøks- og utlånstall. Det er 
bevisst valgt sterke farger og lyssetting 
for å understreke bibliotekets karakter.  

”Varehuskonseptet” er tydelig fra du 
kommer inn i biblioteket og tar med deg 
handlekurven og straks får muligheten 
til å finne nylig innleverte bøker på et 
transportbånd. Innholdet i samlingene var 
ordnet i tre avdelinger, Fortiden, Nåtiden 
og Framtiden.  Nåtiden var det sentrale 
rommet med utstillinger og rom for over-
raskelser - oppdag det du ikke visste du 
ville låne.

45 bibliotekledere fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord 
dro i oktober på studietur til Nederland som en del av 
arbeidet rundt utvikling av modellbibliotek.

[ MODELLBIBLIOTEK ]
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[ MODELLBIBLIOTEK  ]

Biblioteket er basert på markedsførings-
prinsipper og en filosofi basert på kunders 
motivasjon for å handle. Biblioteket må 
være innbydende og overraskende. Om-
stillingen fra et tradisjonelt bibliotek til 
”shops-prinsippet” hadde vært krevende 
for personalet.  

Delft DOK 
Åpnet i 2002 
(og ble kåret til årets bibliotek i 2009)
Innbyggere: 95 000
Størrelse: 3 000 m2 (BTA) 

Biblioteket er etablert i et tidligere kjø-
pesenter og interiørarkitekt er en kjent 
europeisk interiørarkitekt, Aat Vos, som 
også har designet Almere bibliotek.

Delft er en universitets- og industriby og 
biblioteket er sentralt plassert i sentrum. 
Filosofien bak biblioteket er også basert 
på varehuskonseptet. Biblioteket har ulike 
”shops” som skal møte ulike brukerbehov. 

Lokalet er i rufsete betong, men fargevalg 
og myke materialer i interiøret er bevisst 
brukt for å skape en bra atmosfære. 
Samlingen i biblioteket er tradisjonelt 
oppstilt, men biblioteket har bl.a. en fin 
spillavdeling hvor spill er tilgjengelig 
både i faste og mobile løsninger. I Delft 
virket det som om ansatte i større grad 
enn i de andre bibliotekene vi besøkte 
prøvde ut nye formidlingsformer.  Via et 
interaktivt touchbord ble lokalhistoriske 
bilder formidlet dersom du plasserte 
lånekortet på bordet/skjermen. Da fikk 
du se bilder fra gateadressen din og du 
kunne videre søke i fotoarkivet.  I kafeen 
var det plassert en digital vegg hvor folk 
kunne interagere og legge ut sine egne 
historier basert på hovedhistorien som var 
presentert på veggen, for tiden riving av 
jernbanestasjonen. 

Biblioteket har egen utviklingsavdeling 
som produserer og selger dataprogram-
mer verden rundt. Barneavdelingen er 
funksjonell og har mobile løsninger og 

mange hemmelige kroker og huler for 
lek og opplevelser. Kafeen ligger sentral 
t plassert og fungerer også som åpent 
leserom. Biblioteket er utformet slik at 
generasjoner kan møtes på tvers av 
ulike aktiviteter. Faste arrangementer 
holdes ukentlig som møter, debatter og 
konserter.

Biblioteket er kanskje ikke det vakreste 
biblioteket, men har en god atmosfære 
med engasjerte ansatte med mye energi, 
engasjement, stolthet og kompetanse på 
teknologi og brukerbehov.

Amsterdam bibliotek, OBA, 
(Obenbaare Bibliotheek Amsterdam)

Åpnet i 2007.
Innbyggere: 760 000
Størrelse: 28 000 m2 (BTA)

Biblioteket ligger like ved sentralba-
nestasjonen i havneområdet hvor det er 
ekspansiv byggevirksomhet.  Publikum 
bruker gjennomsnittlig 1,5 timer på hvert 
besøk og det synes å være særlig at-
traktivt for studenter, ca 5000 personer 

besøker biblioteket daglig og det er gode 
åpningstider fra 10-22, 360 dager i året. 
Bygget kan oppleves som sterilt og stramt 

i formen, men har mange fine detaljer i 
innredning og løsninger. En innbydende 
kafé og flott teatersal imponerer i 7 
etasje. Et live radiostudio skaper liv og 
røre. Oppstilling og presentasjon av sam-
lingene er tradisjonelt. Fine oppholds- og 
møteplasser for publikum og en fantastisk 
utsikt over byen gjør sammen med gode 
åpningstider biblioteket til et godt sted 
for brukerne. 

Amsterdam folkebibliotek (Obenbaare Bibliotheek Amsterdam) fikk sitt nye hovedbibliotek i 2007. Med 
sine 28.500 kvadratmeter skal det være Europas styørste folkebibliotek. (Foto: Ceinturion)
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BF-sekretariatet svarer

Ansiennitet og omsorg for barn
SPØRSMÅL:

Har fått et spørsmål ang an-
siennitet og omsorg for barn. 
Hvordan stiller dette seg? Jeg 
ser at hovedregelen (KS HTA 
§12/Stat §5 pkt A 2) er at ”om-
sorgstjeneste godskrives med 
inntil 3 år”.  Betyr det at hvis man 
har hatt mammapermisjon i ett 
år, så telles det året også med i 
ansienniteten? Hva hvis man var 
hjemme med barn i ett eller to 
år FØR man begynte å jobbe? 
Dvs etter endt utdanning eller i 
utdanningstida?

SVAR:
Regelen i hovedtariffavtalen 

gjelder omsorg for barn. Men 
dette kan gjelde på flere måter:

Når man har foreldrepermisjon 
MED lønn, regnes man som å 
være i arbeid og man opparbei-
der  ansiennitet som om man 
var i arbeid.

I HTA § 12.1 står det også at 
fravær UTEN lønn i forb. med 
fødsel, nedkomst, adopsjon med-
regnes med inntil 2 år. Hvis man 
velger å ha ULØNNET permisjon 
etter at den lønnede permisjonen 
er slutt, telles altså dette med, 
med inntil 2 år.

Når det gjelder ansiennitet 
for omsorgsarbeid i hjemmet, 
godskrives dette med inntil tre 
år. Omsorg for barn i hjemmet 
må regnes som omsorgsarbeid i 
henhold til denne bestemmelsen. 
En kan da ikke ha hatt lønnsinn-
tekt/annet arbeid ved siden av.

Med utgangspunkt i dette 
mener jeg at omsorgsarbeid 
etter endt utdanning og før man 
begynte å jobbe må telle med 
ved beregning av ansiennitet.

Med vennlig hilsen
Monica Deildok
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Statsråd Liv Signe Navarsete
har fått hardkøyret i media,
men fylkesvaraordførar Åshild
Kjelsnes (Ap) og fylkespolitikar
Edith Aarebrot Madsen (H) sit
med om lag like dyre armband-
gåver.

Dei to folkevalde i Navarsetes
heimfylke var gudmødrer for
andre av Fjord1s gassferjer, og
fekk begge armband av bortimot
same verdi som smykket minis-
teren no har beklaga at ho tok
imot.

– Gudmorgåvene våre ligg
stort sett på pluss-minus 20 000
kroner. Vi gjer ikkje forskjell på

folk, seier verftet til Bergens
Tidende. Ifølgje avisa gir begge
dei to kvinnene uttrykk for at dei
ikkje ante at smykka dei fekk til
minne om skipsdåpen hadde ein
slik verdi.

– Hjelpe meg. Det ante eg
ikkje. Dei fleste av oss er vel ikkje
så vande med så himla dyre
smykke, seier Kjelsnes.

Fylkesvaraordføraren seier ho
gjerne kan leggje armbandet inn
på Fylkeshuset – dersom det kan
hjelpe.

Edith Aarebrot Madsen seier
til BT at ho har sett på smykket
som eit alminneleg pent arm-
band, eit hyggjeleg minne frå ein
veldig fin dag. Men ho trudde
ikkje gåva var så kostbar.

Dyre smykke også til Kjelsnes (Ap) og Madsen (H)

POLITIKK: Fylkeskommu-
nal sparing kan råke 
kulturtilbod til utkant-
bygdene. Eitt av framlegga
går ut på å trekkje seg 
ut av bokbuss- og bok-
båtordningane.

HELGE JOHNSEN tekst

Det stadfester fylkeskulturdi-
rektør Ingebjørg Erikstad over-
for Firda, etter at kulturpoliti-
karane nyleg drøfta kvar
sparekniven kan brukast med
minst smerte.

Politiske signal
Det endelege utfallet blir avgjort
i budsjettinget i desember. Men
kulturadministrasjonens hald-
ning og dei politiske signala frå
kulturutvalet peikar i retning av
at fylkeskommunen bør trekkje 

seg ut av dei to mobile kulturtil-
boda, seier fylkeskulturdirektø-
ren.

– Berre Bremanger, Fjaler,
Førde, Høyanger og Naustdal
brukar i dag bokbussen, og
tenesta har blitt redusert år for
år. Spørsmålet er om kommu-
nane sjølve ser det som fornuftig

å ta over, og om dei har ressursar
til det, seier Erikstad.

Truga
Bokbåten har i mange tiår vore
eit omreisande kulturtilbod til
småbygder på kysten og i fjor-
dane. Den har tidlegare vore
truga av nedlegging fleire gong-
er, men har til slutt blitt redda i
budsjettdebattane i fylkestinget.

– Med dei driftskostnader det
her handlar om, vil eg tru at det
ikkje blir mogleg å drive den
vidare om fylkeskommunen
trekkjer seg ut, seier fylkeskul-
turdirektøren.

Bokkasse?
Ingebjørg Erikstad trur det kan
la seg gjere å finne avbøtande til-
tak, dersom dagens ordningar
blir historie.

– Bokbussen kan kanskje

erstattast av eit opplegg med
«bok i butikk», til dømes i form
av ein bokkasse der innhaldet
blir skifta ut med jamne mellom-
rom. Blir bokbåten lagt ned, vil
det uansett vere mogleg å få til
forfattarturnéar og anna kultur-
formidling, seier ho.

Kultursektoren er pålagd å
spare inn 1,5 mill kroner. Kultur-
politikarane meiner dei skal
klare dette kuttet, på eit par hun-
dre tusen kroner nær.

Andre felt som står utsett til
for sparekniven, er fartyvern,
kulturminnevern og folkemusi-
karordninga.

helge.johnsen@firda.no

Bokbuss og bokbåt
kan bli lagt ned

■ «Bok i butikk» aktuell som erstattar
SAKA

■ Sidan 1959 har bokbåtte-
nesta tent utkantbygder på
Vestlandet. Den noverande bok-
båten, «Epos», har vore i drift
sidan 1963.
■ Sogn og Fjordane og fleire
andre fylke har også bokbuss
som rullande bibliotek.

FLYTANDE BIBLIOTEK: Bokbåten «Epos», her på besøk i øyane i Askvoll. Arkivfoto: Anne Britt Sandøy

Vi kan finne 
avbøtande tiltak

Fylkeskulturdirektør Ingebjørg Erikstad

DEBATT

Namn på stien
til Hafstadfjellet
Kva bør stien opp til Hafstadfjel-
let heite?  Her er nokre forslag
frå lesarane:

■ Langbeinen. Roy Kleppe

■ Fjellstien – den går opp i frå
fjellvegen. Elin Haugen

■ Forslag 1: Hafstadstien.
Forslag 2: Hafstadfjellstien.

Sigbjørn Løland Torpe

■ Selg navnet og få inn litt
pengar. Sparebanken Sogn &
Fjordane-stien, Coop Extra-stien,
Biltema-stien, Firda-stien, Aker
Yards-stien, Førde Fargehandel-
stien, JYSK-stien osv.. det blir god
knall. Daniel V

■ Forslag 1: Hafstadkleiva
Forslag 2: Byfjelltrappa
Forslag 3: Folkestien
Forslag 4: Oppturen

Jon Kalstad

■ Etter skissa på bilete å døme,
vil det vere høveleg å kalla stien
opp til Hafstadfjellet for: Zik-Zak-
èn. Åsmund Hovland

■ Forslag 1 – Førdetraseen
Forslag 2 – Førde bytrapper
Forslag 3 – Håplausvegen

Reidun Bjørvik

■ Forslag 1: Korketrekkaren.
Forslag 2: Slyngen.
Forslag 3: Svetteperla.
Korketrekkaren og Slyngen, fordi
den slyngar seg oppover i lia
som ein korketrekkar. Svetteper-
la, fordi svetten vil perle frå
panna på alle som går stien. 
Norvald Skaar

■ Slalomlia. Super-G. Sidesleng-
en. Atle Haugland

■ Alt annet enn noe med by i.
Bør være et navn som har noe
med stedet, bygda eller regionen
å gjøre. Alle navn med by i, vit-
ner om stormannsgalskap og
mindreverdighetskopleks. 

Knut Solberg

■ Hafstadkleivane eller Hafstad-
brekka. Hilde Hallerud

■ Hafstad over heile linja. Er
ikkje førdianarane snart lei av at
alt heiter Hafstad? Ver snill og
kom på betre forslag! La oss ta
etter andre byar, og lag det litt
meir historisk. 

Anna Cecilie Sunde

■ Kanskje «Lysten» kan vere kort-
forma, for eit eller anna som er
linka til Lysthaugen som ligg i til-
knytning til starten på stien. Eg
er ikkje heilt enig med at alle
namn med «Hafstad» er dårlege.

Harald Aamot

■ Flomstigninga etter Flom-fami-
lien som har hatt mykje å seie
for Sentrum Sør i tidlegare tider.
Lita dobbelbetydning ville da og
verte. I daglegtalen ville det bli å
gå «Flomen». O uttalast her Å. 
Tore Åsen

■ Hafstadsvingane. 
Arve Stokkebekk

Innlegga er redigert.
Sjå fleire namneforslag og

kom med ditt forslag på firda.no

Nå er det ny runde med kamp for å sikre 
fortsatt drift for det flytende biblioteket 
Epos, bokbåten på Vestlandet. 

Tekst:  Erling Bergan
          Redaktør

Tilbudet er et samarbeid mellom de tre vestlandsfylkene Møre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Sist nedleggingsspøkelset 
hang over bokbåten, var høsten 2007. Da var det i Hordaland kampen 
sto. Nå er det kultursektoren i Sogn og Fjordane fylkeskommune 
som er pålagt å kutte 1,5 millioner kroner, og politikerne går inn for 
at fylkets bokbuss og bokbåt begge skal nedlegges. For Epos kan 
dette få som konsekvens at det blir hengende mørke skyer også 
over de to andre fylkene i årene som kommer. 

– Bokbussen kan kanskje erstattast av eit opplegg med ”bok i 
butikk”, til dømes i form av ein bokkasse der innhaldet blir skifta 
ut med jamne mellomrom. Blir bokbåten lagt ned, vil det uansett 
vere mogleg å få til forfattarturnéar og anna kulturformidling, sier 
fylkeskulturdirektør Ingebjørg Erikstad til avisa Firda. Andre felt som 
står utsatt til for sparekniven, er fartøyvern, kulturminnevern og 
folkemusikerordninga. 

Epos er truet  - igjen!
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Andelen husholdninger med tilgang til 
bredbånd økte med 5 prosentpoeng fra 
2. kvartal 2009 til tilsvarende kvartal i 
2010. ADSL og andre xDSL-teknologier 
er fremdeles de vanligste oppkoblingene 
mot Internett. 57 prosent av husholdnin-
gene hadde surfet på nettet via disse 
oppkoblingene i 2. kvartal i år. Dette 
er en nedgang på 1 prosentpoeng fra 
fjorårets andre kvartal da forrige under-
søkelse ble gjort. Bredbånd basert på 
fiberteknologi er i ferd med å erstatte 
de tradisjonelle ADSL og andre xDSL. 
Andelen av husholdningene med opp-
kobling via fiberkabel og kabel-TV økte 
med henholdsvis 3 og 2 prosentpoeng 
i løpet av det siste året.

Teknologisk fremgang gir nye alterna-
tiver til internettoppkobling. Å surfe på 
Internett med mobilt bredbånd har etter 
hvert blitt populært. Andelen hushold-
ninger med denne oppkoblingsmulig-
heten har økt fra 12 prosent i 2. kvartal 
2009 til 22 prosent på samme tidspunkt 
i 2010. Undersøkelsen viser også at 
denne økningen var spesielt høy blant 
husholdninger med barn, hvor andelen 
har vokst fra 15 til 32 prosent i løpet av 
ett år. Andelen husholdninger med bare 
mobilt bredbånd øker også, fra 
3 prosent i 2. kvartal i fjor til 6 
prosent på samme tid i år.

Bedre tilgang blant 
dem med høy inntekt

Husholdninger med barn 
og husholdninger med høy 
inntekt har i større grad enn 
andre tilgang til hjemme-PC, 
Internett, bredbånd og bred-
båndstelefon. Mens 93 prosent 
av husholdningene med samlet 
bruttoinntekt på over 600 000 
kroner har bredbånd, er den 
tilsvarende andelen blant hus-
holdninger med inntekter under 
200 000 kroner bare 67 pro-
sent. Sammenlignet med året 
før er økningen likevel størst for 

Nå har ni av ti husholdninger internett
Andelen husholdninger med tilgang til Internett har økt fra 86 til 90 prosent.  
83 prosent av husholdningene er oppkoblet til Internett via bredbånd. 
Mengden bredbånd over fiber og kabel-TV vokser. Samtidig har bruken av 
mobilt bredbånd økt kraftig det siste året, melder Statistisk sentralbyrå.

husholdninger med inntekt under 200 
000 kroner, der bredbåndsandelen steg 
9 prosentpoeng.

Stadig flere finner 
reiseinformasjon på nettet

83 prosent av befolkningen bruker PC 
minst én gang daglig eller nesten hver 
dag. Det er en økning på 8 prosentpoeng 
fra året før. Fortsatt bruker flere menn 
enn kvinner PC hver dag, og personer 
med høy utdanning bruker PC-en litt 
oftere enn personer med lav utdanning. 
Nesten alle under 55 år har brukt PC de 
siste tre månedene, og de fleste har PC 
hjemme.

Når det gjelder bruk av Internett, ser 
vi tilsvarende forskjeller knyttet til kjønn, 
alder og utdanning som ved bruk av PC. 
93 prosent har brukt Internett i løpet av 
de siste tre månedene. Det er en økning 
fra 91 prosent i 2009.

Mange har brukt Internett til å sende og 
motta e-post, søke informasjon om varer 
og tjenester, lese nettaviser i de siste 
tre månedene. Andelen av dem som har 
søkt informasjon om reiser og opphold, 
har økt fra 52 til 68 prosent. I 2010 har 
90 prosent av internettbrukerne benyttet 

seg av nettbank. Det er en økning på 5 
prosentpoeng fra 2009. Tre av fire har 
vært i kontakt med offentlige myndighe-
ter via Internett, enten for å skaffe seg 
informasjon fra offentlige nettsider eller 
for å laste ned og sende inn offentlige 
skjemaer, det vil si en økning på 3 pro-
sentpoeng fra fjoråret.

Flest kvinner kjøper klær 
og sportsutstyr på nettet

Andelen av hele befolkningen som i 
2. kvartal i år kjøpte eller bestilte varer 
eller tjenester over nettet, var på 71 
prosent, og er dermed tilnærmet uendret 
fra 2009. Av varer og tjenester som ble 
handlet på Internett, dominerte reiser 
og innkvartering. Hele sju av ti inter-
netthandlere kjøpte eller bestilte nettopp 
dette. Det er en økning fra 62 prosent 
i 2009. Samtidig blir det å handle klær 
og sportsartikler på nettet stadig mer 
populært. 53 prosent av kvinnene og 
41 prosent av mennene har kjøpt varer 
i denne kategorien. Det er en oppgang 
på 10 prosentpoeng sammenlignet med 
samme periode i 2009.

Mange mottar 
useriøs e-post

Nesten alle bruker antiviruspro-
gram og 85 prosent av internett-
brukerne har brannmur på PC-en, 
i tillegg har to av tre brukt filtre-
ringssystem for e-post. Til tross 
for dette har fremdeles 28 prosent 
av internettbrukerne fått infisert 
PC-en av virus, og syv av ti har 
mottatt useriøs e-post (spam) i 
de siste 12 månedene. Halvparten 
av internettbrukerne sier at de ikke 
legger ut personlig informasjon på 
nettsamfunn. én av fire har avstått 
fra å bestille varer eller tjenester 
på nettet og to av fem har sluttet å 
laste ned programvare, spill, eller 
lignende på grunn av bekymring 
for internettsikkerheten. 

[ NETTILGANG ]



Bibliotekaren 10/201030   

Det ville vesten, et sted og en tid hvor de 
gode virkelig var gode, og de onde alltid ble 
tatt. Pionertiden, revolvermenn og lovløse. 
Revolvere løftet fra hylstre med usannsynlig 
fart, og kuler som alltid traff sitt mål. Slik er 
det i hvert fall i westernbøkene, disse gan-
ske lettleste bøkene som blir sett ned på av 
så mange. Noe jeg syns er veldig synd.

Jeg vil gjerne slå et slag for western-
bøkene, egentlig for alle bøker som lit-
teraturkjennere rynker på nesen over. For 
”Sagaen om Isfolket” og ”DaVinci-koden”, 
og alt i mellom. Kiosklitteraturen, som 

Et slag for det ville
mange kaller det. Den dårlige litteratu-
ren. Hvor mange har ikke fått lesegleden 
gjennom å lese Harlequin-bøker eller Dan 
Browns bøker? Eller som i mitt tilfelle, 
westernbøker? 

Jeg kan fortsatt huske da jeg fant fat-
terns ”Djevelens ryttere”-bøker da jeg 
var rundt 10 år. Fram til da hadde jeg 
lest Hardy-guttene og lignende, og det 
begynte å bli utrolig kjedelig! Jeg begynte 
faktisk å bli litt lei av å lese. Helt til jeg 
plukket opp en ”Djevelens ryttere”-bok, 
hvilken husker jeg ikke lenger. Jeg husker 

at det var ren kjedsomlighet som fikk meg 
til å åpne den, og at jeg regnet med at den 
var som så mange andre av fatterns bøker. 
Nemlig tørre og kjedelige. Så feil jeg tok! 
Dusty Fog, Mark Counter og Ysabel Kid, de 
tre hovedpersonene i denne serien, feide 
meg av gårde og jeg slukte boka. Heldigvis 
hadde fattern mange westernbøker, for så 
fort jeg hadde slukt den serien kastet jeg 
meg over neste. ”Bill og Ben”, ”Walt Slade” 
og da jeg ble litt større, bøkene om Morgan 
Kane. Dette var bøker jeg kunne forsvinne 
inn i, i timevis hvis jeg fikk lov.

En bok eller sjanger burde ikke bli sett 
ned på fordi noen mener det ikke er ”god” 
litteratur. Mange er nok uenige med meg, 
men jeg er en enkel sjel og for meg er 
god litteratur bøker som river meg ut av 
virkeligheten for en periode. Om det er 
en historie om personer som drar revol-

[ SAMLINGSUTVIKLING ]

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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vere usannsynlig fort eller en utleverende 
historie om forfatteren selv, det spiller 
for meg ingen rolle. Og det bør i hvert 
fall ikke spille noen rolle når lesegleden 
skal lokkes frem. Jeg har hørt foreldre si: 
”Nei, ikke les den boka der, det er bare 
tull, ingen skikkelig bok.”, og jeg har hørt 
om bibliotekarer som har sagt lignende. 
Hvilken rett har egentlig vi til å si det? Bør 
vi ikke si: ”Syns du den ser spennende 
ut? Da syns jeg du bør prøve den.” ? I 
dag er jeg ganske alt-lesende, noe jeg 
er glad for. Westernbøkene, mer enn noe 
annet, åpnet for meg dørene inn i bøkenes 
verden. Denne magiske verdenen hvor alt 
kan skje. Så i stedet for å se ned på disse 
bøkene, hvorfor ikke prøv deg? Kanskje 

det viser seg at du liker det likevel? I så fall, 
ikke ha dårlig samvittighet for det, kos deg 
heller med historien! ”Djevelens ryttere” 
er faktisk mulig å finne på samsøk, så nå 
venter jeg på å finne ut om de er like bra 
som jeg husker de var!

Tenk deg om to ganger før du fnyser 
over ”kiosklitteraturen”, kanskje kan ak-
kurat den boka du rekker tunge til være 
nøkkelen for en annen? 
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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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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Lavere lønn 
på grunn av alder
SPØRSMÅL:

Jeg er over 60 år og ble nylig kjent 
med at en kollega på 30 år tjener 
kr. 3000,- mer i måneden enn meg.  
Jeg har lengre ansiennitet og mer 
formell kompetanse enn min kollega. 
Arbeidsgiver har sagt at vi er likestilte 
i organisasjonen.  

Da jeg tok opp dette, sa min 
arbeidsgiver at min kollega er mer 
konkurransedyktig og at de må bruke 
lønn for å beholde ham. Han forhand-
let også høyere lønn da han begynte i 
2008.   Videre sa arbeidsgiver at jeg 
uansett på grunn av min alder ville gå 
av snart og at dette hadde blitt tatt 
hensyn til.

Jeg mener jeg derfor får dårligere 
lønn på grunn av min alder. Dette må 

være diskriminering? 
 

SVAR:
Henvendelsen din reiser to spørs-

mål. For det første er det spørsmål 
om arbeidsgiver kan gi noen høyere 
lønn enn andre for å rekruttere eller 
beholde arbeidstakere. Svaret på 
dette er ja. 

For det andre er det et spørsmål 
om arbeidsgiver kan la være å gi 
deg lønnsøkning på grunn av din 
alder. Her er ikke svaret like klart 
som ovenfor. Den klare hovedrege-
len er at arbeidsgiver ikke kan vekt-
legge alder ved lønnsfastsettelse. 
Dette følger av arbeidsmiljøloven 
§§ 13-1 og 13-2. 

Når arbeidsgiver har begrunnet 

din manglende lønnsøkning i alder 
og at du snart vil gå av med pen-
sjon, vil dette i utgangspunktet være 
i strid med diskrimineringsforbu-
det. I helt spesielle unntakstilfeller 
kan slik forskjellsbehandling være 
lov. Terskelen for at en slik for-
skjellsbehandling skal være lovlig 
er imidlertid svært høy og det er 
arbeidsgiver som må dokumentere 
at forskjellsbehandlingen har et 
saklig formål. 

I ditt tilfelle virker det som om 
alder kan ha blitt vektlagt negativt. 
Derfor anbefaler jeg deg å vurdere 
å klage saken inn til ombudet. Hvis 
du er usikker, kan du ringe og få 
veiledning før du bestemmer deg 
for om du vil klage. 

 
  

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 

Likestillings- og diskrimineringsombud

Likestillings- og diskrimineringsombud  
Sunniva Ørstavik. (Foto: CF Wesenberg)
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Søndag 24. oktober er det klart for årets viktigste søndagstur. 
da skal 100.000 bøssebærere besøke to millioner husstander 
i løpet av noen få timer. For å få til dette jobber 7000 frivillige 
i flere måneder før selve aksjonsdagen. 

I over 25 år har fylkesaksjonskomiteer og kommunekomiteer over hele 
landet støttet tV-aksjonen nRK. de verver bøssebærere, informerer 
om tema, steker vafler, gjennomfører kunstauksjoner, har kollekt og 
mye mer. I tillegg stiller også skoler, barnehager, organisasjoner, 
trossamfunn, bedrifter og engasjerte enkeltpersoner. denne enorme 
frivillige innsatsen gjør tV-aksjonen nRK til verdens største dugnad!

I år skal pengene gå til mennesker på flukt fra krig og konflikt. 
Midlene vi samler inn vil brukes på hjelp og beskyttelse til dem 
som har måttet flykte fra alt de har. Flyktninghjelpen gjør et enormt 
viktig arbeid. 

lykke til med årets aksjon – jeg gleder meg til å jobbe sammen 
med dere!

BLi med! VERdEns sTøRsTE dUGnAd 

Trenger deg
For at årets tV-aksjon skal bli den beste noensinne trenger vi deg på laget! den frivillige 
innsatsen utgjør kjernen i tV-aksjonen. I lokalsamfunn over hele norge legges det ned 
tusenvis av dugnadstimer hvert år, og den frivillige deltakelsen er avgjørende for å heve 
bøssebeløpet i din kommune eller bydel!

Hva kan du gjøre?
• Meld deg som bøssebærer. dette er det viktigste du kan gjøre for å støtte tV-aksjonen.
• Verv bøssebærere i ditt lokalsamfunn og på arbeidsplassen.
• Støtt arbeidet i kommune- eller bydelskomitéer.

Hvordan bli med på dugnaden?
ta kontakt med din fylkesaksjons- eller byaksjonsleder. Kontaktinformasjon finner du på bak-
siden av denne brosjyren. du kan også lese mer om å være frivillig på www.tvaksjonen.no.

SønDag 24. oktober fÅr to Millioner HuSStanDer 
i norge beSøk aV en bøSSebærer.

CHRISTINE SVANæS 
LEdER FOR TV-AKsjOnEn nRK FLyKTninGhjELpEn 2010

Hva er dine oppgaver som 
frivillig for tV-aksjonen nrK i år? 
– Jeg er medansvarlig for å få på 
plass alle bøssebærerne her på 
tromøya. det er en veldig hyggelig 
jobb siden folk er så positivt innstilt til 
tV-aksjonen nRK. tidligere år har jeg 
gått med bøsse.

Hvorfor er du med som frivillig? 
– Fordi det både er sosialt og 
morsomt! Jeg synes også det er 
godt å kunne være til nytte for andre 
mennesker. tV-aksjonen nRK er 
dessuten en seriøs aktør som jeg har 
vokst opp med. 

Hva vil du si til dem som 
vurderer å bli med?
– Bli med på årets viktigste søndags-
tur! det er både sosialt, hyggelig og 
du gjør en god gjerning.

heidi TeLLeFsen, ArendAL
feM År SoM friVillig for tV-akSjonen
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Karis kalender

Det handler om læring
Bibliotek og skole er to sider av 

samme sak.
 I Oslo er myndighetene i ferd med 

å gjøre denne gamle sannheten til sin 
egen, og det er to områder som spe-
sielt gir håp for det kommende året. 
Det ene er det nylig fremlagte bud-
sjettforslaget for 2011, hvor styrking 
av bibliotekfilialer i Oslo øst er løftet 
frem. Det andre er kommunens arbeid 
med en Bibliotekmelding for Oslo; et 
arbeid hvor de blant annet trekker 
på Norsk Bibliotekforenings (NBF) 
lokalavdeling for faglige råd.

Oslo-budsjettet for 2011 
– bibliotek i fokus?

Jeg har bare rukket å se på ut-
valgte deler av budsjettet. Det jeg 
har sett så langt, tyder på at byrådet 
i noen grad ser biblioteket som et 
satsningsområde, ikke bare som 
prestisjebygg i en prestisjebydel, men 
som virkemiddel for politikkområder, 
som utdanning og integrasjon, ute i 
bydelene.  Svært gledelig – og svært 
viktig å følge opp.

I innledningen til kapittel 5 om Kul-
tur og utdanning sies det:

Et nytt hovedbibliotek i Bjørvika er 
nå under planlegging. Samtidig fore-
går en svært viktig del av arbeidet 
med lesestimulering ved filialene i 
bydelene. Særlig bidrar filialene til 
verdifull språkopplæring gjennom 
samarbeid med skolene og barne-
hagene og utgjør en viktig del av 
kommunens integreringsarbeid. Dette 
arbeidet bør intensiveres og byrådet 
foreslår å styrke de nye filialene ved 
Romsås, Rommen og Lambertseter 
med 6,8 mill. i 2011, deretter 3,2 
mill. årlig. (Kap. 5 Kultur og utdan-
ning, s. 4).

Og det blir mer; i budsjettet varsles 
en ny bibliotekstrategi for hovedstaden 
(ibid. s. 44).

Bibliotekmelding for Oslo – igjen
Mange (?) vil huske spetakkelet 

høsten 2005, da daværende byråd 
for Næring og kultur fra Fremskritts-
partiet, Anette Wiig Bryn, la frem sin 
melding Deichmanske bibliotek i det 
21. århundre. Meldingen ble etter 
hvert kraftig omarbeidet, og den pas-
serte omsider bystyret i desember 
– “ble tatt til orientering, men med en 
rekke endringer og tillegg” som det 
diplomatisk heter på Oslo kommunes 
nettsider.  

(Selv husker jeg saken godt; jeg var 
fersk bibliotekarstudent, og dette var 
min første bibliotekpolitiske erfaring. 
Jeg gikk rasende hjem og opprettet 
en blogg; man kan kanskje si at saken 
gjorde meg til “bibliotekaktivist”…?) 

Men nå prøver de altså igjen. Byrå-
dsavdelingen har i mellomtiden kvittet 
seg med næringsaspektet og byttet 
navn til Kultur og utdanning, og det er 
høyrebyråden Torger Ødegaard som 
skal legge frem meldingen. Erfaringen 
med Ødegård er at han har satt seg 
bedre inn i feltet enn sin forgjenger. 
Han har sågar en bibliotekar som 
rådgiver. Vi venter i spenning!

Skolebibliotek 
som satsingsområde

Et annet aspekt som gir grunn til 
optimisme er kulturbyrådens interesse 
for skolene som kilde og arena for kunn-
skap og kultur – og for bibliotekenes 
bidrag. Også her finner jeg interessante 
formuleringer: 

“I samarbeid med Utdanningsetaten 
utvikles nye modeller for bibliotektje-
nester som læringsarena for barn og 
unge, elever og lærere i Oslo-skolen.” 
(ibid. s. 46) 

En av kildene byråden bruker for inn-
spill om skolebibliotekenes rolle, er altså 
NBF Oslo og Akershus, som allerede har 
vært i flere møter, og som denne høs-

ten arbeider med et strategidokument 
som forhåpentlig kan få innvirkning på 
kommunens planer – før saken kommer 
på høring.  

Informasjonskompetanse 
– nøkkelen til Kunnskapssamfunnet

Som alle andre slike dokumenter, er 
budsjettet selvfølgelig fullt av vakre ord 
og gode intensjoner. Som vanlig er det 
bibliotekenes bidrag til lesestimulering, 
språkopplæring og kulturspredning 
som fremheves. Og det er bra.

Men når Oslos byregjering nå 
ser bibliotek og skole – kultur og 
utdanning – i sammenheng, er det 
ett aspekt jeg savner; jeg tenker at 
skolebibliotekene har en annen, og 
kanskje enda viktigere oppgave i lys 
av fremtidens behov: Bibliotekenes 
viktigste bidrag til skolen er å gjøre 
elevene informasjons¬kompetente. 

Erfaringene fra høyere utdanning 
viser at mange studenter vet for lite om 
bruken av kunnskapskilder i en faglig 
sammenheng. Plagiering og man-
glende kildehenvisning er et problem. 
Fra egen erfaring ved Høgskolen i Oslo 
vet jeg at mye av det som kalles fusk, 
har sin rot i manglende kunnskaper. 
Ofte må vi begynne “fra scratch” når vi 
underviser i bruk av digitale kilder.

Burde ikke dette være en hoved-
satsing; biblioteket som skolens 
spisskompetanse i kildebruk og kil-
dekritikk?

Budsjettet viser at det er 3 elever pr 
PC i grunnskolen. Et ord som digital er 
knapt brukt – og informasjonskompe-
tanse er overhodet ikke nevnt.

Connect the dots, Ødegaard!

 Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
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[ TARFIFFOPPGJØRET ]

Justeringsoppgjøret i Oslo er ferdig
Onsdag 9. september ble justerings-
forhandlingene for de ansatte i Oslo 
kommune fullført.

- Dette ble ikke det helt store oppgjøret for oss, men noen har 
i alle fall fått litt i år også, melder BFs hovedtillitsvalgte i Oslo 
kommune Silje Grøtan Torp.

- De som får noe i justeringsoppgjøret, er de med stillingskode 
130 Bibliotekar. Hele 1800-gruppa, som består av stillingskoder 
med mange kvinner og hvor bibliotekar ligger i lønnsramme 
1803, får alle ett lønnstrinn ekstra etter forhandlingene. Det er 
nesten 69 årsverk i stillingskode 130 i Oslo kommune, så det 
er jo faktisk en del som får litt her, sier Silje.

Justeringsoppgjøret i Oslo kommune skulle i år ha en like-
lønnsprofil.

- En del kvinnedominerte yrker har fått litt, men det er nok 
svært få som kommer til å føle dette oppgjøret som et likelønns-
løft, sier BFs hovedtillitsvalgte i Oslo kommune.

(Se BFs nettsider for mer informasjon om Oslo-oppgjøret.)

Silje Grøtan Torp, BFs hovedtillitsvalgte 
for de ansatte i Oslo kommune,  er ikke 
strålende fornøyd med årets justerings-
oppgjør i hovedstaden.

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 kortfattet 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
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Quiz 2: Hvilken bok?

Quiz 4: 
Hvilket år?
Massachusetts lovgivende for-
samling tillot byen Boston å 
kreve inn en egen bibliotekskatt, 
som la grunnlaget for det mek-
tige offentlige bibliotek i denne 
byen. 

Biblioquiz

Quiz 1: Hvem sa?
”Og for å komme tilbake til de personlige 
hensyn vil jeg ikke unnlate å si at det er 
noe bittert at det var dette som skulle bli 
resultatet av min henstilling om bedrede 

arbeidsforhold: bortimot halvparten av 
kontorets saksområde blir tatt fra meg, 
jeg blir stående i samme rangs- og 
lønnsklasse som før, og som plaster på 

såret får byråsjefen lov til å kalle seg 
’bibliotekdirektør’! I sannhet, på denne 
måten blir en ikke nettopp oppmuntret, til 
å gjøre en innsats i statens tjeneste.”

Quiz 3: 
Bibliotek i 
hvilket land?

[ HJERNETRIM ]

Send løsning som epost til redaktøren:  erling.bergan@bibforb.no. 
Premien er fem Flax-lodd. Vinner kunngjøres i neste nummer.
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Se hva vi 
har på deg!

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

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

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

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

Medlemmene finner 
lenken til medlems- 
registeret fra BFs nett-
sider. En knapp på 
høyre side heter ”Oppdatere medlemsinformasjon”. 
Du føres da til innloggings-bildet. Der avkreves 
du medlemsnummer og fødselsdato. Medlems- 
nummer står på adresseetiketten bak på Biblio-
tekaren. 
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Åsnes kommune, 2270 Flisa

ÅSNES KOMMUNE
www.asnes.kommune.no
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Biblioteksjef i Åsnes kommune
100 % fast stilling som biblioteksjef er ledig for snarlig tiltredelse.

Biblioteket har til sammen 3 årsverk. Åpent 6 dager i uka.

Besøk pr. år ca. 40 000. Fullstendig utlysning på www.asnes.kommune.no

For mer informasjon kontakt konstituert biblioteksjef Tora Jervell på 
tlf. 62 95 66 16. E-post: tora.jervell@asnes.kommune.no

Søknad med CV og godkjente kopier av vitnemål sendes:
Åsnes kommune, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa.

Søknadsfrist: 01.11. 2010

Drammen bibliotek har fra 01.12.2010 
ledig fast 100 % stilling som:

Biblioteksjef – (10/12761)
Drammen bibliotek er en del av Drammensbi-
blioteket. Det er et sambibliotek hvor Buskerud 
fylkesbibliotek og biblioteket ved Høgskolen i 
Buskerud, avd. Drammen, er de andre partnerne. 
Biblioteket er en del av Papirbredden Drammen 
kunnskapspark, og har utviklet seg til et fyrtårn 
innenfor bibliotek-Norge.

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema 
finner du på vår hjemmeside: www.drammen.
kommune.no

Søknadsfrist: 25.10.2010
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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

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
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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
Janne Nordlie (fungerende leder)
Skedsmo bibliotek
Telefon:    48 14 29 02
E-post:     jannen@skedsmo.kommune.no
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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 det gjelder e-bøker er mitt utgangs-
punkt at disse ikke kommer dårligere ut 
med moms enn trykte bøker uten moms. 
Kostnader til trykking, lager og distribu-
sjon kan bli minimale ved overgang til 
e-bøker. Ifølge DN har bokhandlerne en 
provisjon på rundt 50 prosent av salgs-
inntektene. Jeg har vanskelig for å se at 
bokhandlerleddet er nødvendig for distri-
busjon av en e-bok, og dermed at disse 
kostnadene ikke kan reduseres kraftig. 
Det er ingen kostnadsmessige grunner 
til at ikke e-bøker med moms skulle bli 
vesentlig billigere enn trykte bøker.”

Statssekretær Roger Schjerva i Finans-
departementet til Dagens Næringsliv 
27. september 2010

Årets sentrale tariffoppgjør er ferdig for 
de fleste. Nå er det lokale forhandlinger 
det dreier seg om. Medlemmer skriver 
krav, tillitsvalgte forbereder forhandlinger 
og BF sentralt bistår. Det er mye kom-
petanse samlet i dette systemet. Og det 
trengs. For en hver som har prøvd kjappe 
oppslag i tariffavtalene for å avklare et 
spørsmål om plassering i stillingskode 
eller riktig lønnsplassering, må – om de 
skal være ærlige - vedkjenne at det ofte 
butter imot. At tariffavtalene ofte er svært 
så innvikla å bruke.

Et eksempel: I kommunal sektor – der 
KS-avtalen er gjeldende – forhandler 
man i tre ”kapitler”. Kapittel 4 er for de 
lønnsmessig midlere og lavere stillinger. 
For dem er det fastsatt minstelønnsnivå, 
varierende etter utdanningslengde og 
ansiennitet. Kapittel 5 er for stillinger der 
lønna fastsettes lokalt, uten noen øvre eller 
nedre grenser. Det samme gjelder kapittel 
3, men dette er kapittelet for sjefene. Er 
det noen logikk i kapittel-nummereringa? 
Overhodet ikke. Og hva med stillingene 
som er plassert i hvert kapittel? Er det 
noen mening i at stillinger som hører 
hjemme i kapittel 3 har stillingskoder som 
begynner med et 9-tall, mens kapittel 
4-stillingskoder begynner med et 6- eller 
7-tall, og kapittel 5-stillinger begynner 
med et 8-tall?

Selvfølgelig ikke. Dette må bare kunne 
forklares som resultat av akkumulert rot 
gjennom flere tariffoppgjørs døgnkonti-
nuerlige innspurter. Når det er viktigere 
å komme fram til et resultat begge parter 
kan leve med, enn at arbeidstakerne ikke 
fremmedgjøres overfor sin egen lønns-
fastsetting.

For det er nettopp det som skjer når 
tariffavtalen i kommunal sektor vokser 
i sidetall for hvert år, og blir mindre og 
mindre pedagogisk å lese.

Et annet eksempel: Tariffavtalen for de 
ansatte i Oslo kommune heter Dokument 

Må det være så innvikla?
25, i seg selv en særhet som kunne trengt 
en revisjon. Verre er det at de rundt 300 
stillingsbetegnelsene som avtalen ope-
rerer med, henviser til over 1300 ulike 
lønnsrammer, de fleste av dem med 16 
ansiennitetsalternativ. Og alle lønnsrammer 
henviser til plassering på lønnstabellen, 
som har 80 lønnstrinn. Overenskomstene i 
Oslo kommune – eh, unnskyld – Dokument 
25 – er så klønete å bli klok på, at etter 
hovedoppgjøret i 2008 tok det tre kvart år 
før redigeringa og trykkinga var ferdig og 
kunne distribueres til bruk blant arbeidsta-
kere og tillitsvalgte. Dette var altså tre kvart 
år etter at oppgjøret var ferdig forhandla, 
og lenge etter at tillitsvalgte hadde behov 
for overenskomsten i sitt arbeid med lokale 
forhandlinger m.m.

Disse eksemplene viser ikke nødven-
digvis at partene er dårlige til å forhandle. 
Men at de for lett glemmer det pedago-
giske aspektet, at lønnsfastsettelse ikke 
må oppleves fremmed for dem det gjelder. 
Arbeidstakere må kunne skjønne hvorfor 
de får lønna de får, og hvorfor kollegaen 
får lønna hun får. Det har med ”empower-
ment” å gjøre. Eller klassebevissthet, som 
sekstiåtterne kanskje ville kalle det.

Går det an å gjøre noe med innviklete ta-
riffavtaler? Ja, ved å starte nå – når nettene 
blir lange og kulda setter inn – lenge før 
den hektiske vårlige forhandlingsinnspur-
ten. Nå bør partene møtes for å drøfte hva 
som kan gjøres for å forenkle og tydelig-
gjøre tariffavtalene. Som forberedelse til 
oppgjøret i 2012. 

Redaktør
Erling Bergan

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo
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