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Lederen har ordet
Konseptet bibliotek er utfordret fra
flere kanter. Fra litteraturhusene, fra
e-bokleverandørene, fra den allmenne
befolkningens økende velstand og
kjøpekraft, fra google, wikipedia og
fremveksten av stadig nye generasjoner teknologikunnige brukere.
Det at man er bibliotekar betyr ikke
at man arbeider i bibliotek, det at
man arbeider i bibliotek betyr ikke at
man er bibliotekar. Dermed er ikke en
utfordring av bibliotekkonseptet, en automatisk utfordring av bibliotekarene.
Men vi oppfører oss som om det var
det. Ikke rart, selvsagt. Siden så mange
bibliotekarer tross alt arbeider i bibliotek, og siden bibliotek er en institusjon som assosieres med bibliotekarer
i overveiende grad. Når man forteller
nye bekjentskaper at man er bibliotekar, opplever man svært sjelden at folk
svarer: ”Åja, så du jobber i Statoil, du
da?” Man assosieres med bibliotek,
selvfølgelig. En bibliotekar, det er en
som arbeider i bibliotek, eller rettere
sagt: folkebibliotek.
Trussel mot egen profesjon?
Dermed er det ikke på noen måte
verken ulogisk eller irrelevant når
bibliotekarer som ryggmargsrefleks
opplever et utfordret bibliotekkonsept
som en trussel mot egen profesjon.
Allikevel er det – som automatisk
reaksjon – ganske skummelt, slik jeg
ser det. Fordi det tar fokus bort fra
den virkelige utfordringen bibliotekarprofesjonen står overfor, nemlig å
definere bibliotekarens rolle i tidene
som kommer.
E-bøkenes inntog er den store nye
utfordringen. Digitaliseringen, som
bibliotekarer ofte ivrer for, innebærer
store endringer i bibliotekarenes ar-

beidsoppgaver. Samlingene blir annerledes, gjenfinningssystemene endrer
seg, tjenestene vi kan tilby og ikke
minst brukernes forventninger endres
raskt. Og så innebærer selvfølgelig
digitaliseringen en stor utfordring for
selve bibliotekrommet.
I artikkelen: ”Hvorfor sage over den
greina vi sitter på?” (Bibliotekaren
11:2010) filosoferte hovedbibliotekaren ved Høgskolen i Lillehammer over
e-bøkenes inntreden i vår bransje og
hva det innebærer for profesjonen.
Sigbjørn Hernes’ sitt hovedpoeng
står som en påle, og har ikke fått den
oppmerksomheten det fortjener. For
han påpeker at vi etterspør den digitaliseringen som sakte men sikkert vil
tømme bibliotekene for fysisk innhold,
og det uten å vite hvor det egentlig
bringer oss.
Randsonen av vår kompetanse
Hvis bibliotekarer svarer på disse
utfordringene gjennom å fylle bibliotekrommet opp med arrangementer og
kulturelle uttrykk som ligger i randsonen av bibliotekarenes kompetanse, og
gjør dette til vår overlevelsesstrategi for
fremtiden, vil vi til syvende og sist ha

oppnådd ingenting annet enn å redde
bibliotekrommet. Selve det fysiske
stedet som har utgjort et bibliotek vil vi
ha reddet. Det vil gradvis bli tappet for
fysiske samlinger, fordi eksemplarer av
litteratur, DVDer, tidsskrifter og musikk
vil være digitalisert. Vi vil ha fylt det og
utviklet det til dataspillsenter, litteraturhus, forfatterscene eller tverrkulturell
myldreplass og cafe. Rommet vil utvilsomt være reddet. Men bibliotekarenes
plass i det rommet, vil – dersom vi ikke
arbeider med å definere vår profesjon
og vår profesjons kjernekompetanse
inn i denne sammenhengen – bli mer
og mer malapropos.
Arrangementsvertskap
Det er ingen tvil om at Aslak Sira Myhre
ikke er bibliotekar, det er heller ingen tvil
om at han er god til å drive litteraturhus.
Bibliotekarer kan på ingen måte påstå
at vår kompetanse er skreddersydd til å
være arrangementsverter. Og det ønsker
vi jo ikke heller. Vi ønsker å tilby arrangement og forfattertreff, invitere til debatt
og sosial og kulturell myldring som et
supplement, som en levendegjøring av
våre samlinger og vårt generelle samfunnsoppdrag.

”

Kanskje er det nettopp i brytningstiden,
som vi nå går inn i, at bibliotekarprofesjonen
bør finne sammen igjen, hente fram profesjonens kjernekompetanse og definere bibliotekarrollene for fremtiden.

”
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[ BIBLIOTEKARER VED EN KORSVEI ]



Det har folkebibliotekene alltid gjort.
Etter internettrevolusjonen på 90-tallet
fikk vi nye verktøy og virkemidler knyttet til den nye teknologien. Dette var en
utfordring bibliotekene snudde til å bli en
suksess. I ettertid kan man se at vi i stedet
for å bli et offer for internett-teknologien,
noe vi kunne ha blitt gitt at endringsviljen
og endringsiveren ikke hadde vært så
stor, gjorde bibliotekene til en naturlig og
nødvendig del av kommunenes internetttilbud til befolkningen, både på nettet,
men ikke minst som tilbydere av nettet, før
det ble allemannseie i form av tilgjengelig
teknologi og kompetanse for folk flest.
Endringsvillige
Nå står vi ved en ny korsvei. Og jeg
ser til min store glede at bibliotekarer er
like endringsvillige som alltid. Utålmodige
etter fremtiden. Digitalisering, sier vi. Ebokutlån, sier vi. Dette må til, dette vil vi,
og dette må skje fort, sier vi.
Samtidig utvikler vi strategier for videreutvikling av bibliotekrommet. For
ryggmargsrefleksen tilsier at rommet må
fylles. Det er i og for seg ikke noe galt i
det. Men vi må være klar over at dersom
vi, for å fylle tomme bibliotekrom, utvikler
aktiviteter i randsonen av bibliotekarers
kompetanse, er det ikke karriereveier for
fremtidens bibliotekarer vi staker ut, vi
lager overlevelsesstrategier for det fysiske
bibliotekrommet.

Samfunnsoppdrag
Bibliotekarer i fagbiblioteksektoren har
arbeidet lenger med de utfordringene digitaliseringen av samlingene innebærer enn
kollegaene i folkebiblioteksektoren. Og de
har gjort det med et annet utgangspunkt.
Folkebibliotekenes eksistens er forankret i
lov om folkebibliotek og begrunnet i formålsparagrefen, Lov om folkebibliotek, § 1 : ”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme
opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet gjennom informasjonsformidling
og ved å stille bøker og annet egnet materiale
gratis til disposisjon for alle som bor i landet”,
en allmenn begrunnelse med utgangspunkt
samfunnsoppdrag og gratisprinsipp.
Instrumentelle bibliotek
Fagbibliotekene er instrumentelle bibliotek knyttet til sine moderinstitusjoners
behov for å løse konkrete oppgaver
av betydning for virksomheten. Dette
innebærer en tydeligere forankring i
egen virksomhet, noe som kan være en
utfordring men også en styrke.
Dette gir disse to bibliotektypene ulike
utfordringer i møte med den omstillingen av
bibliotekkonseptet som vil tvinge seg fram.
Og det gir dem ulike styrker å møte utfordringene med. Men det er ikke nødvendigvis
slik at utfordringene for fagbibliotekarene og
folkebibliotekarene vil være så ulike av den
grunn. Kanskje er det nettopp i brytningstiden, som vi nå går inn i, at bibliotekarprofe-
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I Bibliotekaren 11:2010 filosoferte Sigbjørn Hernes over hva e-bøkene innebærer for vår profesjon. Han påpekte at vi etterspør digitaliseringen
som tømmer bibliotekene for fysisk innhold, uten
å vite hvor det bringer oss. Hovedpoenget hans
har ikke fått den oppmerksomheten det fortjener,
hevder forbundsleder Monica Deildok.

sjonen bør finne sammen igjen, hente fram
profesjonens kjernekompetanse og definere
bibliotekarrollene for fremtiden.
Uavhengig av rom.

Monica Deildok
Forbundsleder

Greie søkertall for bibliotekarutdanninga
Tekst: Erling Bergan

Spenningen er stor hver vår når
søkertallene til neste studieår foreligger. Hvor mange har valgt å prioritere
utdanning innen bibliotek- og informasjonsfag? Det er 120 studieplasser
som skal fylles hvert år på bachelorstudiet, og 10 studieplasser på årsstudiet.
Ettersom rundt halvparten av årsstudentene velger å gå rett fra årsstudiet
til 2. studieår av bachelorstudiet, gir
det mening å se disse to opptakene
samlet, for å vurdere om det er stigende eller synkende interesse for å
utdanne seg til bibliotekar.
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Årets tall viser at det totalt er
229 søkere som har årsstudiet eller
bachelorstudiet som sitt førstevalg,
en svak oppgang fra fjorårets 222
primærsøkere. Det er bachelorstudiet
som drar opp, med 173 primærsøkere
i år sammenlignet med 161 i fjor.
Årsstudiet har 56 søkere i år, mot
61 i fjor.
Søkertallene for bibliotekarstudiet
har vist en synkende tendens de siste
årene, med noen oppturer. I 2003 var
det 295 studenter som hadde studiet
som førstevalg. I 2008 var tallet nede i
201. Men så sent som i 2009 var tallet
oppe i 258 primærsøkere.

- Det er gode og stabile søkertall
for alle utdanninger. Spesielt gledelig er det at det nye bachelorstudiet
i arkiv og dokumentbehandling, som
i år også tilbys på heltid, har fått god
oppslutning, sier dekan Øyvind Frisvold ved Høgskolen i Oslos Avdeling
for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag i en kommentar. Det var totalt
58 studenter som hadde arkivstudiet
som førstevalg.
Søkertallene til masterstudiet kommer vi tilbake til i neste nummer av
Bibliotekaren, ettersom dette er søknader som ikke går gjennom Samordna
opptak.

[ VÅR EGEN ORGANISASJON ]

Bibliotekarforbundets
landsmøte 2011
BFs vedtekter slår fast at ordinært landsmøte skal avholdes
hvert 3. år, og at sted og tidspunkt gjøres kjent med
6 måneders varsel. Forbundsstyret melder med dette fra
om at neste ordinære landsmøte avholdes:

Torsdag 10. og fredag 11. november 2011
ved Gardermoen utenfor Oslo.
Landsmøtet består av delegater fra fylkeslagene, og disse
skal være valgt på fylkeslagenes årsmøter i perioden
1. januar 2011 - 15. mars 2011. Det er også på sin plass
å minne om at vedtektene sier at saker som ønskes
behandlet av landsmøtet skal være levert forbundsstyret
senest 4 uker før landsmøtet. Det vil si at fristen for å
levere saker til neste ordinære landsmøte er torsdag
13. oktober 2011.

Forbundsstyret varsler at det kommende landsmøtet i Bibliotekarforbundet avholdes
10. - 11. november 2011. Her fra forrige landsmøte i 2008. (Foto: Erling Bergan)
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En vei videre for interkommunalt biblioteksamarbeid?

Bibliotekene i Ytre Midt-Troms
prøver vertskommunemodellen
Tekst: Malin Kvam
Foto: Lenvik kommune
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[ INTERKOMMUNALT BIBLIOTEKSAMARBEID ]

Det faglige samarbeidet
mellom bibliotekene i
Midt-Troms har vedvart
siden 1990-tallet gjennom
Regionalt biblioteksamarbeid. Nå skal tre kommuner også utprøve et
organisatorisk samarbeid
gjennom vertskommunemodellen - som de eneste
i landet. Prosjektet har
som mål å samordne og
styrke bibliotektjenesten i
kommunene.
Prosjektmidler
fra ABM-utvikling
I 2008 utlyste ABM-utvikling prosjektmidler for regioner som ønsket å
utrede hvordan vertskommunemodellen konkret kunne gjennomføres i et
interkommunalt biblioteksamarbeid.
Tre regioner ble tildelt prosjektmidler:
Ofotbibliotekene, Bibliotekene i Sunnhordland og fire kommuner i Ytre MidtTroms. Ved avslutning av forprosjektet,
og etter utredninger med veiinger for
og imot, var det bare Senjabibliotekene
som valgte å gå videre med vertskommunemodellen.

Til grunn for dette ligger prinsippet om
at oppgavene skal løses nærmest mulig
innbyggerne. Variasjon i størrelse, både
geografisk og innbyggertall, gir kommunene ulike vilkår for å utøve sine roller
som tjenesteyter, samfunnsutvikler,
lokalt myndighetsorgan og arena for
lokaldemokrati. En utfordring for kommunene er å dekke opp for mangel på
spesialkompetanse. Dette kan være
spesielt gjeldende for mindre kommuner. Interkommunalt samarbeid eller
kommunesammenslutning kan være
løsningen for disse utfordringene.
Vertskommunemodellen er forholdsvis ny, og har utviklet seg fra et behov
hos kommunene for å kunne legge utføringen av ulike tjenesteområder til en
annen kommune. Dette kan være ut fra
et ønske om en rasjonaliseringsgevinst,
å få tilgang til eller samle en spesiell
kompetanse og å heve kvaliteten på
tjenestene.
(Interkommunalt samarbeid 2006).
Det er viktig å poengtere at rasjonaliseringsgevinsten er oppgitt å være
ønsket om å få mer ut av de midlene
kommunene har til rådighet, formålet
skal ikke være å spare penger.
Hjemmel i loven
Lov om folkebibliotek er ikke til hinder for biblioteksamarbeid etter en

Malin Kvam er utdannet bibliotekar
med bachelor fra Høgskolen i Oslo
i 2009. Hun jobber nå på Læringssenteret ved Høgsolen i Oslo.

vertskommunemodell. Gjennom folkebibliotekloven har myndighetene aktivt
ivret for interkommunalt samarbeid
siden 1985:
§4, 2. ledd: Folkebiblioteket kan drives
av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftfellesskap med annen kommune,
fylkeskommunen eller statlig institusjon.
Departementet kan gjøre unntak fra
første ledd for forsøksvirksomhet.
Loven kan altså gjøre unntak fra første

Forankring
Ansvaret for folkebibliotektjenestene
er fordelt mellom stat, kommune og
f ylkeskommune. Kommunene skal
fremdeles ha ansvar for å drive folkebibliotekene, men bør i større grad
samarbeide om bibliotektjenestene,
ifølge St. meld. nr. 23 (2009). I kapittel
1.2 står det: ”I meldinga vert det gjort
framlegg om å prøve ut ei meir fleksibel organisering av bibliotektenestene
på lokalt og regionalt nivå, og å prøve
ut samarbeidsmodellar til dømes etter
vertskommunemodellen.”
Interkommunalt samarbeid
og vertskommunemodellen
Regjeringen.no slår fast om interkommunalt samarbeid at kommunene er en
grunnleggende del av infrastrukturen i
vårt velferdssamfunn, og har et bredt
ansvar for offentlige velferdstjenester.

Bibliotekaren 5/2011
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[ INTERKOMMUNALT BIBLIOTEKSAMARBEID ]

 ledd, som lyder:

§4, 1. ledd: Til formål nevnt i kapittel
I skal alle kommuner ha et folkebibliotek.
Ønsket fra myndighetenes side har
vært at små, ressurssvake kommuner
ville styrke folkebibliotektilbudet for sine
innbyggere (Ericson 2009). Bibliotekreform 2014 (2006) viderefører denne
tankegangen, og dens hovedanliggende
er å iverksette en omorganisering av
den norske bibliotekstrukturen slik at
alle, men særlig de som bor i de mindre
kommunene, vil få et bedre bibliotektilbud. (St. meld. 23 2009).
Grunnlaget for vertskommunesamarbeidet ligger i Kommunelovens paragraf
28 om vertskommunesamarbeid (§ 28a.
Overføring av myndighet til vertskommune):
Paragrafen skal:
1. Lovregulere et interkommunalt samarbeid om kommunale kjerneoppgaver.
2. Imøtekomme et behov for samarbeid om fagmiljøer mellom
kommuner som har vanskeligheter med å etablere den
type kompetanse alene.
Kristin Strand Iden, daværende biblioteksjef i Lenvik kommune, sa ved
Nordnorsk bibliotekkonferanse i 2009
at bibliotek er et slikt område hvor
mange kommuner ikke har fagutdannet
biblioteksjef og/eller det faglige miljøet
består av en eller svært få personer.
Bibliotekets bemanning og kompetanse
slik det er nå, kan vanskelig imøtekomme
dagens og framtidas krav til utviklingen
av bibliotekene i kunnskapssamfunnet,
sa hun.

tjenestetilbud, samordning av funksjoner, systematisk kompetanseheving og
nettverk mellom de ansatte, vil styrke
befolkningens bibliotektilbud og bedre
integrere bibliotekressursene i kommunenes strategi for befolkningsutvikling,
læring og kultur. Forprosjektets prosjektgruppe med representanter fra alle
fire kommunene, tilrådde iverksetting av
vertskommunesamarbeid i en prosjektperiode på to år. Utredningsarbeidet
munnet ut i en felles bibliotekplan som
kommunene i høst skal ta opp til politisk
behandling.”
Implementering av
vertskommunemodellen
Senjabibliotekene søkte på nytt om
prosjektmidler i slutten av 2009 for å
kunne implementere vertskommunemodellen.
De fikk samarbeids- og utviklingsmidler til prosjektet i 2010, men på
grunn av personalsituasjonen har de
ikke kommet i gang før nå. Annie Heitmann, biblioteksjef i Lenvik kommune,
forteller at Arne Harald Steilbu nylig
ble ansatt som prosjektleder i 100 %
stilling, og at oppstart av prosjektet er
27. april 2011. Prosjektet skal vare i
to år. Bibliotekene på Senja og Lenvik
folkebibliotek er foreløpig de eneste i
landet som skal i gang med å utprøve
vertskommunemodellen.
Økonomisk støtte mottok de også
nylig fra fylkesrådet i Troms. Troms

folkeblad skriver 11. april 2011 at
prosjektet er tildelt 600.000 kroner
fra fylkesrådet. I tillegg til pengene fra
ABM-utvikling/Nasjonalbiblioteket, er
med dette ett år av de to prosjektårene
fullfinansiert. Den totale kostnadsrammen vil ligge på 2,5 millioner kroner.
Samarbeidspartnere
De fire kommunene i Ytre Midt-Troms,
som søkte om prosjektmidler, inkluderer
Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Lenvik
kommune fungerer som vertskommune.
I ettertid har Torsken kommune trukket
seg ut av prosjektet av økonomiske
årsaker. – Vi er en veldig liten kommune med mange andre utfordringer
om dagen, sier biblioteksjef i Torsken
kommune Tommy Fallsen. Andre samarbeidspartnere er Pedagogisk Senter
Midt-Troms og Troms fylkesbibliotek.
Den felles bibliotekplanen angir Pedagogisk Senters rolle som tilrettelegger for
kompetansegivende utdanning i bibliotekkunnskap og veiledningspedagogikk.
Fylkesbibliotekets rolle er blant annet å
bidra med årlige midler og vil ha ansvar
for veiledning og opplæring av ansatte
på alle nivåer, i samarbeid med Lenvik
folkebibliotek.
Kompetanseheving
De ansatte blir en del av et faglig
nettverk for erfaringsutveksling og
kunnskapsutvikling mellom alle de
ansatte ved kombinasjonsbibliotekene.
Det skal også ifølge bibliotekplanen –

Bakgrunnen for forprosjektet
Små enheter og vanskeligheter med å
få tilsatt kompetent personale i de små
kommunene, forringer bibliotektilbudet
til innbyggerne. Dette var bakgrunnen
for at bibliotekene på Senja og Lenvik
folkebibliotek søkte om støtte fra ABMutvikling. Man ønsket å få utredet om
bl.a. felles biblioteksjef og samarbeid
om tjenester og funksjoner kunne
styrke befolkningens tilbud. (Lenvik
kommune)
Forprosjektets konklusjon
Senjabibliotekene konkluderer i sin
utgreiing om vertskommunemodellen
at ”Felles biblioteksjef, differensiert
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Tre kommuner i Ytre Midt-Troms inngår et biblioteksamarbeid med Lenvik kommune som vertskommune. Her fra Lenvik folkebibliotek på Finnsnes. (Foto: Jens Chr. Strandos/CC)

[ INTERKOMMUNALT BIBLIOTEKSAMARBEID ]

som forprosjektet munnet ut i – legges
til rette for formell kompetanseheving.
Her blir for eksempel studiene i skolebibliotekkunnskap i regi av Universitetet
i Agder viktig. - Vi ønsker å oppnå høyere kompetanse blant de ansatte og
mer stabilitet, sier biblioteksjef Annie
Heitmann.
Bibliotek- og kommunestruktur
Bibliotekstrukturen i de tre kommunene er tydelig preget av kombinasjonsbibliotek. I Berg kommune ligger
biblioteket på Berg skole i Senjahopen.
Tranøy kommune har også et kombinasjonsbibliotek som ligger på Stongland
skole i Stonglandseidet. Vertskommunen Lenvik har to kombinasjonsbibliotek, Rossfjord og Gibostad, i tillegg til
hovedbiblioteket i Kulturhuset på Finnsnes, som er et rent folkebibliotek.
Berg og Tranøy er betydelig mindre både i innbyggertall og areal
enn vertskommunen Lenvik. Lenvik
har over 11.000 innbyggere, og et
areal på nesten 900 km2 og er med
dette den største kommunen i MidtTromsregionen, og den tredje største
i Troms fylke. Berg har ifølge Statistisk
sentralbyrå 907 innbyggere (2011),
mens Tranøy har noen flere med 1.538
innbyggere. Arealmessig ligger Berg
på knappe 300 kvm, mens Tranøy
kommune er litt over 500 kvm. Grete
Bergh, Nasjonalbiblioteket, mener det
er et godt grunnlag for vertskommunesamarbeid her. – Lenvik er større enn
sine samarbeidskommuner og har både
kompetanse og størrelse som de andre
ikke har, sier hun.
Felles satsingsområder
og felles bibliotekplan
Som en naturlig konsekvens av de
mange kombinasjonsbibliotekene har
kommunene valgt to felles satsningsområder; bibliotektjenester til barn og
unge – skole og barnehage, og bibliotektjenester til voksne under utdanning.
– Overfor disse gruppene skal kvaliteten på tjenestene heves. Med knappe
ressurser har vi innsett at så små
bibliotekenheter ikke makter å skulle
være alt for alle. Tilbudet spisses. Andre
bibliotektjenester fås sentralt, det vil si
ved hovedbiblioteket på Finnsnes, sier
biblioteksjef Annie Heitmann.
Sentralisering av driftsoppgaver står
sentralt i den felles bibliotekplanen.

Bibliotekene på Senja og Lenvik folkebibliotek (bildet) er foreløpig de eneste i landet som utprøve
rvertskommunemodellen. (Foto: Jens Chr. Strandos/CC)

Driftsoppgaver som innkjøp, katalogisering og klassifisering legges til
Lenvik. Det samme gjør ansvaret for
nettverket mellom de ansatte ved
kombinasjonsbibliotekene. Sammen
med Troms fylkesbibliotek har Lenvik
folkebibliotek også ansvar for veiledning og opplæring av ansatte, og
markedsføringsansvar.
Organisasjonsformen er administrativt samarbeid, uten folkevalgt
nemnd.
Mål med prosjektet
Målet med prosjektet, som fremlagt
i søknad to til ABM-utvikling, skal i
samsvar med forprosjektets konklusjon
være å “samordne og styrke bibliotektjenesten i fire kommuner gjennom
vertskommunesamarbeid.”
Dette skal oppnås ved utprøving av
vertskommunemodellen med felles
biblioteksjef.
Kombinasjonsbibliotekene skal utvikles til gode læringsarenaer for barn,
unge og voksne, og bibliotekene skal
etableres som kulturarenaer for barn
og unge i samspill med Den Kulturelle
Skolesekken og lokalsamfunnet.
Modellbibliotek?
Hva vil utredningen og konklusjonen
på prosjektet vise? Det gjenstår å se
i 2013. Men om vertskommunesamarbeidet er velfungerende, vil denne

samarbeidsløsningen kunne fungere
som en overførbar og distriktsvennlig
modell for andre.
Kilder
yy Lenvik kommune. http://www.lenvik.
kommune.no/Meny/Kultur-og-idrett/
Bibliotek/Vertskommunesamarbeid/
(her er også tilgang til relevante prosjektdokumenter)
yy Ericson, A. (2009). Brukeren i sentrum:
En introduksjon til norsk bibliotekvesen.
Oslo: Høgskolen i Oslo. Hentet 24.
februar 2011 fra: http://jbikurs.hio.no/
bibvesen/
yy St. meld. nr. 23 (2008-2009). (2009).
Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid [Bibliotekmeldingen].Oslo: Det kongelege
kultur- og kyrkjedepartement. Henter
24. februar 2011 fra: http://www.regjeringen.no/pages/2176506/PDFS/STM200820090023000DDDPDFS.pdf
yy Ot. prp. nr. 95 (2005-2006). (2006).
Om lov om endringar i lov 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid).
Oslo: Det kongelege kommunal- og
regionaldepartementet. Hentet 24. februar 2011 fra: http://www.regjeringen.
no/Rpub/OTP/20052006/095/PDFS/
OTP200520060095000DDDPDFS.
pdf.
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[ DEN ARABISKE BOKVERDEN ]

Egypterne formulerer seg som aldri før. Her en mann
som har skrevet seg inn på Tahrir-plassen i Kairo.

Mad-Bulis bokhandel i sentrum av Kairo.

Revolusjonen i den
arabiske bokverden
Revolusjonen er god for Egypt, dets forfattere og innholdet i bøkene deres.
Men på kort sikt er den dårlig for boksalget
Tekst & foto: Henrik Byrn
Kairo, Egypt

- Salget av bøker har gått drastisk
ned etter revolusjonen, noen bokhandlere sier med 70 prosent, forteller
Nour Mad-Buli, som er bokhandler et
par steinkast fra den nå legendariske
Tahrir-plassen, episenteret for den
egyptiske revolusjonen. Enten har
folk ikke tid til å lese, fordi de deltar
aktivt i demonstrasjonene, eller de
leser aviser, ser TV og hører radio for
å følge med på de siste nyhetene. Eller
de diskuterer dagens emner og deres
framtid i hundrevis av diskusjonsgrupper overalt i gater og på plasser, eller

10
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over en kopp te på byens mange
fortauskaféer.
- Langt de fleste intellektuelle og
andre lesere av bøker deltar fortsatt
aktivt i revolusjonen, og det krever
deres tid, fortsetter Nour Mad-Buli.
- Kombinert med landets svekkede
økonomi og mindre penger mellom
folk, innvirker det på salget av bøker.
- Til gjengjeld har interessen for
politiske bøker steget kraftig. Allerede
etter to uker kom de første bøkene
om revolusjonen ut, etter en måned
var det mange, og tre måneder etter
var det tjue forskjellige titler. Siden har
det kommet ut et vell av bøker som
beskriver de aktuelle og nå endrede

forhold. De mest populære er om de
tretti årene under Mubarak og hans
folk, hva de har gjort, hvordan de behandlet folk og påvirket den egyptiske
psyken.
- Egyptere vil ha et godt land å leve
i, og de etterspør spesielt bøker om
demokrati og politiske forhold. Det
samme gjør folk som er tett på Det
muslimske brorskap, men de supplerer
bokvalget med bøker om islam, om
muslimske samfunn i Egypt gjennom
historien. Og alle er interessert i fotografiske bøker med bilder av som har
skjedd etter revolusjonen.
I tillegg til de tradisjonelle bokhandlere, er det over alt i byen fortaus-

[ DEN ARABISKE BOKVERDEN ]

Nour Mad-Buli har levd med sine bøker i sju år som bokhandler. - Interessen for politisk litteratur har steget kraftig siden revolusjonen startet,
forteller han.

bokhandlere. Egypt er velsignet med
et varmt klima, hvor folk kan være
utendørs det meste av året, og ofte
er det lagt ut opp til flere hundre
bøker direkte på gateflisene eller de
er oppsatt på enkle stativ. Folk står
samlet over bøkene og diskuterer entusiastisk titler og valg, og målbevisste
lesere kan finne all slags informasjon
her. Utfordringen ligger i å navigere
gjennom overfloden.
- Nu kan vi si hva vi vil og vi kan lese
det vi ønsker, sier en av gate-kjøperne
med et smil etter en god handel.
Men det er en av de berømte egyptiske bloggerne, Maikel Nabil, uenig
i. Han har denne våren fått tre års
fengsel ved en militær-domstol for å
kritisere militæret.
Ringene sprer seg
Mange aspekter av det daglige liv
- om det er å selge bøker eller bare
normale samtaler - har et revolusjonært krydder i seg.
I årevis var forfattere i den arabiske
verden brakt til taushet av undertrykkende mekanismer i de diktatoriske
regimene. Nå er sensurens lenker
brutt i landene som har gjort opp

med fortiden. Regionen befinner seg
på terskelen til en ny politisk tidsalder. Forbudte bøker om eksplosive
politiske emner vender tilbake til
bokhandlernes hyller. Bøker om den
avsatte Hosni Mubarak, hans familie
og deres venner fantes overhode ikke
tidligere, men nå blomstrer de i utstillingsvinduene.
Pennen er sterkere enn sverdet, og
litteraturen inspirerer revolusjonene,
før og nå. Endringene har ikke skjedd
plutselig. Befolkningene har blitt varmet opp og brakt på gaten av ordets
makt, og leserne, deres bøker og
forfatterne har som en pendel skapt
de nye politiske forholdene, som også
bebuder en meget spennende tid for
forleggere.
- Og Egypt er tradisjonelt et senter
for utgivelse av bøker som blir solgt
over alt i de arabiske landene, sier
Nour Mad-Buli.
Når revolusjonene i de arabiske
landene nærmer seg sine mål, skal
intellek tuelle, forfattere, dik tere,
kunstnere, journalister og akademikere mentalt skape en ny scene for
sin kulturelle produksjon. Tidligere
var mange hyklerske med en maskert

dobbeltmoral. I sine hjemland levde
de etter tradisjonelle verdier, men
når de ytret seg i utlandet var de mer
kosmopolitiske og frisinnede.
Så forhåpentligvis er de arabiske
landene på vei til å få en ny slags
intellektuelle.
Bred kulturkampanje
Avskaffelse av sensur er en av milepælene i den egyptiske revolusjonen,
og den nyutnevnte kulturminister,
Emad Abou-Ghazi, har som et av sine
vesentlige mål å fremme ytringsfrihet.
Kreativitet og kollektiv styring av de
kulturelle aktivitetene er andre nære
krav, siden bevilgninger, konkurranser
og stipend tidligere ble anklaget for å
være underlagt nepotisme.
- Skjulte konflikter kommer opp til
overflaten, sier Emad Abou-Ghazi til
det tidligere halvoffisielle dagblad AlAhram, som også har gjort opp med
sin fortid og fått ny styreleder og sjefredaktør, samtidig som regimelojale
journalister har fått sparken.
Kulturministeren har håp og planer
for å utvikle en ny kulturell strategi.
- En gruppe aktive unge i departementet leder et initiativ med kultur-
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Folk deltar aktivt i ”litteraturen”, om det så er å forfatte
et demonstrasjons-banner.

 karavaner,

Sensurens lenker er brutt, og det reklameres det kraftig for. Her på en t-skjorte for ”25.
januar”, da revolusjonen startet.

Utvidet markedsføring og distribusjon av bøker er en annen streng
på den nubiske lyre, kissaren, som
kulturministeren vil spille på. Han har
planer om å åpne nye bokhandler for
departementets utgivelser i 50 forskjellige byer, som samtidig vil skaffe
jobber til et par hundre unge mennesker. De vil til og med få en prosentvis
andel av salget som en økonomisk
oppmuntring. Det er planen å åpne

tilsvarende 10 - 15 bokhandler i landets universitet, samt snarest mulig å
etablere en ”reisende” bokmesse, som
skal besøke lokalsamfunn.

Tahrir-plassen, hvor folk har det travelt med alt mulig annet enn å lese bøker. Den store utendørsaktiviteten har fått boksalget til å dale, umiddelbart.

- Jeg er egypter og stolt av det, viser en representant for
ungdommen, som var initiativtager til revolusjonen.

som skal nå de fjerneste
delene av Egypt, forteller han.
- Hensikten er å åpne rom for kulturelle grupper, inklusive de som har
begrensede økonomiske ressurser.
I revolusjonære tider som disse er
kunst, musikk og teater den beste
måten å nå folk på i en felles visjon for
framtida, og det er lokale kultur-scener
i forsamlingshus, høgskoler og til og
med i museer.

12
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Flere bokmesser
Nour Mad-Bulis har som bokhandler
spesiell interesse for bokmessene, da
de har stor betydning for ny litteratur
og interessen for bøker. I januar kom
forleggere og bokhandlere fra hele
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Rekker av bokelskere studerer en av de mange utlagte bokhandlere på fortauene i Kairo.
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 verden til Kairo for å delta i den årlige

bokmessen, som pleier å samle opp til
et par millioner bokelskere. Innvielsen
av den 43. i rekken av denne eldste
og største bokmessen i den arabiske
verden, skulle vært åpnet av Hosni
Mubarak. Men da revolusjonen rystet
landet, kom kjøp av bøker langt ned
på dagsorden, og messen ble avlyst.
I april ble det holdt en liten bokmesse
på Tahrir-plassen, men interessen
var langt mindre enn normalt, mens
revolusjonen skred frem.

Annerledes klima
Til gjengjeld var klimaet for bøkene
svært annerledes enn under Mubaraks
regime. Da ble messene kritisert for
å være underlagt sensur, og for at
kritiske bøker om regjeringen og om
seksuelle emner var forbudt. I fjor
grep sikkerhetspolitiet inn og fjernet
bøker, og en forlegger ble arrestert
og tilbakeholdt.
- Vi skal ha mange flere messer,
sier Nour Mad-Bulis. Selv opplever
han sitt boksalg som ”ikke godt, men
heller ikke dårlig”. Men boksalget vil
gå opp igjen, spår han, når nye bøker
blir presentert i mediene i forbindelse
med messene. - Men jeg tror det vil
ta et par år, før vi opplever en egentlig stigning i boksalget i forhold til
tidligere.

Overalt i Egypt er det bokhandlere på gaten. Her Abdel
Aziz Oberchy, som også selger
mindre enn tidligere.

Det 73. norske bibliotekmøte
21. - 23. mars 2012 i Stavanger
Hege Newth Nouri i Norsk Bibliotekforening melder om det kommende bibliotekmøtet i Stavanger neste år. Det er
Norsk Bibliotekforening som sammen med BIBSYS ønsker velkommen til Stavanger og Det 73. norske bibliotekmøte
21. - 23. mars 2012. Det er på tide å holde av datoene i kalenderen!
- Bibliotekmøtet er et samlingssted for hele bibliotek-Norge, og byr bl.a. på et bredt, faglig program, sosialt samvær
og flotte kulturopplevelser, skriver Hege Newth Nouri på postlista, og legger til at påmelding til bibliotekmøtet vil skje
fra november, - og at dette vil bli behørig annonsert. Medlemmer av Norsk Bibliotekforening får som tidligere rabatt
på deltakeravgiften.
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Foto: Gunn Kjøndal; "På forvirret leting etter bok"

Publikum vil gjerne finne bøkene selv
Med ”Bokens plassering” gir dere lånerne bedre
mulighet til å finne frem i biblioteket selv. De fleste
av oss ønsker å klare oss selv, og med et godt kart
over reolene i biblioteket finner vi lett frem!
”Bokens plassering” er alltid oppdatert ut fra hva som
er registrert i Bibliofil, og blir derfor en god hjelp
både for lånere og ansatte i biblioteket.
Den lille prikken viser i hvilken hylle (eller område)
boka er plassert.

levert av
Bibliotek-Systemer As. Postboks 2093, 3255 Larvik
Te l e f o n : 3 3 11 6 8 0 0 . Te l e f a k s : 3 3 11 6 8 2 2 . I n t e r n e t t : h t t p : / / b i b l i o f i l . n o E - p o s t : f i r m a p o s t @ b i b l i o f i l . n o

[ TARIFF 2011 ]

- God løsning i Staten
- Vi er meget tilfreds med at vårt hovedkrav om forbedret kjøpekraft for alle er
innfridd ved dagens forhandlingsløsning. Det er også flott at likelønns-profilen er
videreført. Med en ramme på om lag fire prosent vil vi nå kunne hindre at
lønnsforskjellen mellom statlig og privat sektor øker ytterligere, sier leder i
YS Stat, Pål N. Arnesen.
Tekst: Erling Bergan

Fredag kveld 29. april kom LO Stat,
YS Stat, Unio og Akademikerne til enighet med Staten under årets lønnsoppgjør. Dermed blir det ingen runde med
meglingsmannen i dette oppgjøret.
Oppgjørene i kommunesektoren (KS)
og for de ansatte i Oslo kommune,
fortsetter med forhandlinger lørdag
30. april.
- Dette er et resultat vi kan være
fornøyd med. Resultatet i staten følger

opp likelønns-satsingen fra fjorårets
hovedoppgjør innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, understreker
BFs leder Monica Deildok, og legger
til: - Tillegget på a-tabellen gir våre
medlemmer 7200 kr eller mer i generelt tillegg. Likelønnsføringen på det
generelle tillegget treffer mange av våre
bibliotekarer, som da får noe ekstra.
Det blir ikke justeringsforhandlinger i
år. Men det er satt av en pott til lokale
2.3.3-forhandlinger på 0,15 prosent
pr dato.- Det er verdt å merke seg at

selv om potten er liten, er det knyttet
en sterk likelønnsføring til den, sier
Monica Deildok. Hun presiserer at
likelønnsføringen som gjaldt i fjorårets
lokale forhandlinger, også gjelder ved
årets 2.3.3-forhandlinger, som kommer
til høsten.
- Det er godt at vi kom i havn ned en
forhandlingsløsning, legger BF-lederen
til.

Brudd i oppgjøret for Oslo kommune
Lørdag kveld 30. april ble det klart at partene i tariffoppgjøret for de ansatte
i Oslo kommune ikke kom fram til en forhandlingsløsning på egen hånd.
Oslo kommune tilbød lavere lønnsvekst enn øvrig offentlig sektor.
Dermed går dette oppgjøret til megling.
Tekst: Erling Bergan

Tariffoppgjøret i Staten kom i mål på
fredag 29. april, mens KS-oppgjøret
forhandlet seg fram til en løsning lørdag
30 april. Oslo kommune er dermed den
eneste arbeidsgivermotparten som ikke
har maktet å få til en forandlingsløsning
i årets mellomoppgjør.
Ansatte i Oslo kommune hadde en
dårligere lønnsutviklingen enn ansatte i
privat sektor og i staten i 2010. I år mener
Oslo kommune at deres ansatte skal ha
lavere lønnsvekst enn resten av offentlig
sektor. Siste tilbud fra arbeidsgiver var en
ramme for årslønnsveksten på 3,7 prosent. I KS blev resultatet 4,3 prosent.
YS Kommune i Oslo har krevd en
ramme for oppgjøret på i underkant av
4,5 %.
– Vi trodde vi var på vei mot en enighet. Avstanden mellom vårt krav og hva
resten av offentlig sektor har fått var ikke
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avskrekkende stor, sier forhandlingsleder
for YS-K Oslo Sveinung Berger.
–YS-K Oslo forusetter at Oslo kommune er opptatt av å fremstå som en
attraktiv arbeidsgiver. Dette bruddet er

særdeles dårlig reklame i så måte, slår
Berger fast.
Lønnsoppgjøret går nå til mekling. Meklingsdato fastsettes etter at dette nummeret av Bibliotekaren går i trykken.

Oslo rådhus, der tarifforhandlingene foregår i Østre tårn. (Foto: Erling Bergan)

Forhandlingsløsning også i
kommunesektoren
Lørdag 30. april om ettermiddagen
kom også partene i kommuneoppgjøret fram til en forhandlingsløsning. - Alle våre medlemmer får nå
en lønnsøkning på minimum 7000
kroner pr. 1. mai. Arbeidstakere
med høyere årslønn enn omlag 412
000 kroner vil få et tillegg på 1,72
prosent, sier Gunn Olander, leder i
YS Kommune.

Gode nyheter
til alle bokelskere!

10

%

TT PÅ ST
RABAIBOKPLA
OM
I!
øKONHELE MA

Tekst: Erling Bergan

- Dette sikrer en reallønnsvekst for alle våre medlemmer. Det er vi fornøyd med, sier Olander.
Den fremforhandlede løsningen har en økonomisk
ramme omkring resultatet i Staten og bidrar på den måten
til at etterslepet ikke øker.
- Fremover er
det viktig at man
ser nærmere på
hvordan mindrelønnsutviklingen i
KS-området skal
kompenseres. Ansatte i KS-området
kan ikke fortsette å
henge lønnsmessig etter resten
av offentlig sektor
og privat sektor,
sier lederen for YS
Kommune.
YS Kommune
har forhandlet for
de åt te YS -for- Resultatet av årets mellomoppgjør i
bundene Delta,
kommunal sektor sikrer en reallønnsParat, Norsk Skovekst for alle våre medlemmer. Det er
leleder forbund,
vi fornøyd med, sier Gunn Olander,
Bibliotekarforbunleder i YS Kommune. Bibliotekarfordet, Det norske
bundet forhandler for sine medlemmaskinistforbund,
mer i KS-området sammen med YS
Lærernes YrkesKommune, og er der representert med
forbund, STAFO
Hanne Brunborg. (Foto: Kommunalog AVYO.
og regionaldepartementet/CC)

I ditt bibliotekvarehus
www.bseurobib.no finner du
alt som skal til for å spare
bøker og dermed penger.
Her finnes markedets beste
sortiment av bokplast, hjelpemidler og verktøy. I vår
nye katalog og i vår nettbutikk finner du dessuten en
komplett beskrivelse på hvordan man gjør det.
Praktiske tips og råd som både nybegynnere
og profesjonelle kan ha nytte av.
Vi lover at det lønner seg. Ekstra lønnsomt
akkurat nå, siden vi i hele mai gir 10 % rabatt
på den populære økonomibokplasten.

BS Eurobib AS, Postboks 6348 Etterstad, 0604 OSLO.
Sentralbord: 22 08 34 00. Faks: 22 08 98 00.
e-post: kundeservice@bseurobib.no. Nettbutikk: www.bseurobib.no
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Eit skulebibliotek med blikk for den einskilde sine behov

Fanga av tekst !
Skulebibliotekprosjekt ved Dingemoen skule 2010-2011
Tekst:

Foto:

Siri Ingvaldsen
Fagleg leiar i Program
for skulebibliotekutvikling
Kari Heier Nistad/
Dingemoen skule

Dingemoen skule ligg i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane, og er ein 1
– 7-skule med 138 elevar og 14 lærarar.
Det er avsett fast timeressurs på 7 timar
til skulebiblioteket, men skulebibliotekar
går i praksis inn og bidreg på mange
måtar når det gjeld å nytte biblioteket i
leseopplæringa.
Dingemoens utviklingsprosjekt,
Fanga av tekst – i eit skulebibliotek med
blikk for den einskilde sine behov, handlar
om lesing av fagtekst og skulebiblioteket som ressurs i tilpassa opplæring.
Dingemoen har i mange år satsa på
lesestimulering, og har fast lesetid
20 minutt kvar dag på alle steg. Etter
ekstern skulevurdering i 2008 fekk
skulen tilbakemelding om at dei burde
satse meir på lesing av faglitteratur.
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Alle dei 14 lærarane har delteke på
kompetansegjevande kurs (15 studiepoeng) ”Lese og skrive i alle fag ” på
Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det vert
no lese svært mykje fagtekst på skulen,
og skulebiblioteket vert aktivt brukt av
lærarar og elevar. I tillegg til at skulen
deltek i skulebibliotekprogrammet, er
vurdering eit satsingsområde.
Fleksibelt bibliotektilbod
Ein viktig del det fleksible bibliotektilbodet står skulebibliotekaren for. Ho
går inn i leseopplæring og litteraturformidling i høve til fastlagde planar
og der det er behov for det i dagleg
undervisning
  Det vert brukt mykje tid på samlingsutvikling, både til å kjøpe inn bøker og
å finne fram til elektroniske ressursar
i ressursbanken i Fronter. Skulebibliotekaren har god oversikt over fag- og
skjønnlitteratur for barn og unge, og
kjøper inn med elevgrupper og einskildindivid i tankane. Slik vert samlinga

eit viktig verktøy i tilpassa opplæring.
Skulen kjøper heller fleire eksemplar av
nokre titlar som dei veit fungerer godt
enn satsar på å kjøpe mest mogleg
forskjellig. På den måten nyttar dei og
ut formidlingspotensialet som ligg i at
elevar rår kvarandre til å lese dei titlane
dei likar. Når fleire elevar spør etter ei
og same bok, er det ikkje uendeleg lang
venteliste på ho.
Informasjonskompetanse
På alle klassesteg er det laga plan for
utvikling av informasjonskompetanse,
med utvalde mål frå LK06, og der
teamleiarane skal setje inn kva aktivitetar dei vil gjennomføre for å nå måla.
Lærarane skal og skrive inn i planen
kva læringsarenaer dei vil nytte til sine
opplegg, og skulebiblioteket er ein slik
arena. Planen vert drøfta på teammøta
og deretter med rektor.
Kvar lærar har samtalar med elevane
i si gruppe for å kartleggje kva den einskilde eleven forstår og kan nyttiggjere
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Dingemoen nyttar skulebiblioteket som ein fleksibel arena, som består av det fysiske biblioteket, mediateket, og det digitale biblioteket, mellom anna
ein bank med nettressursar i Fronter. Frå den fysiske boksamlinga trekkjer skulebibliotekar og lærarar ut litteratur til depotar kring om i skulen, knytt
til konkrete undervisningsopplegg.

seg av det han eller ho les. Alle lærarane
skal informere foreldra om kvar barnet
står på dette området. Som ein del av
den systematiske satsinga skal også
lærarane drøfte kvar elev med rektor og
skulebibliotekar for å avgjere kva tilbod
eleven skal ha vidare.

når elevane et maten sin. Som del av
satsinga på lesing av fagtekst, er det ofte
fagbøker som vert nytta til høgtlesing.
Det gjev lærarane høve til å kome med
utfyllande litteratur til tema dei held på
med, og gjev grunnlag for samtalar om
fagstoffet.

Lesegruppe
Dei elevane som har behov for mest
oppfølging, får tilbod om å vere med i ei
lesegruppe. Bøkene som elevane i denne
gruppa har til rådvelde, vert og lesne
av lærar, skulebibliotekar og rektor. Det
er dermed tre vaksne som kan samtale
med eleven om boka, samstundes som
det vert lagt opp til samtale mellom elevane i lesegruppa. Dette gjev verdifullt
læringsutbytte ved at elevane vert vande
til å målbere det dei har opplevd og lært
gjennom å lese boka, og – ikkje minst –
det gjev lærar, skulebibliotekar og rektor
eit inntrykk av kva eleven har forstått.
Lærarane les mykje høgt, både i
leseøktene, i vanleg undervisning og

Ressurshyller
I mediateket lagar skulebibliotekaren
ressurshyller på tema som skal gjennomgåast, med aktuelle fagbøker og
skjønnlitterære bøker som kan støtte
opp om fagtekstane. Hyllene vert
merkte med namn på tema, slik at det er
lett også for dei minste elevane å finne
fram til si hylle. Ein heil vegg i mediateket er utstillingsvegg, der bøkene
er oppstilte med fronten fram i rommet. Utstillinga er ordna slik at bøkene
som er lettast å lese står nedst, og så
er det litteratur til å strekkje seg etter
lenger oppe.
Ressursbanken på Fronter består av
ei lenkjesamling ordna på tema, med

fagtekstar, skjønnlitterære tekstar, musikk, undervisningsopplegg, lokalhistoriske ressursar og kontaktinformasjon til
munnlege kjelder i lokalsamfunnet. Alle
klasserom får i løpet av dette skuleåret
active boards, slik at ressursbanken
kan nyttast til samla aktivitet i klassen.
Tavlene kan og nyttast til formidling av
elektroniske tekstar generelt.
Felles møtestader
Skulen framhevar verdien av felles
møtestader i samordna arbeid med
leseopplæring og informasjonskompetanse. Med felles møtestader meiner
dei faste treffpunkt for lærarar, skulebibliotekar og rektor, der kan planleggje
opplegg, drøfte kva utfordringar den
einskilde elev har og avgjere kva tiltak
som bør setjast inn.
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Med politiutdanning og
20 studiepoeng bibliotekfag
- Skolebiblioteket her er veldig fleksibelt. Det følger med der ungene
er. Skolebiblioteket er ikke bare rommet her, det er også en rekke små
blå bokser som vi springer rundt med til klassene. Boksene inneholder
bøker som er tilpasset det klassen holder på med.
- Hvorfor utdannet du deg ikke til bibliotekar?
- Hadde jeg hatt lyst til å bli bibliotekar, hadde jeg tatt bibliotekarutdanning.
Men det var aldri noe tema for meg den
gang.

Tekst & foto: Erling Bergan
Redaktør

Det er Linda Strand som forteller dette.
Hun er skolebibliotekar på Dingemoen
skule i Fjaler. I den statlige satsinga
Program for skolebibliotekutvikling, lagt til
Universitetet i Agder, har de noe som kalles
ressursskoler. Åtte slike skoler landet rundt
får prosjektmidler over to år, og skal være
modell for andre skoler. Dingemoen skule i
Fjaler er en av de åtte ressursskolene.
Linda Strand er ikke fagutdannet bibliotekar, men har sin opprinnelige utdanning
fra Politihøgskolen. På Dingemoen er hun
egentlig kontormedarbeider, men så lenge
de er ressursskole i Program for skolebibliotekutvikling, er hun også en andel
skolebibliotekar. Og mye tyder på at rektor
vil prioritere skolebibliotekarbeid også etter
at prosjektet er over, til sommeren.
For Linda er engasjert. Hun brenner
for at barn skal lære å lese, bli glad i
å lese, få gode leseopplevelser tilpasset det nivået de er på. Og hun har en
rektor som er helhjertet i satsinga på
skolebiblioteket.
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Politifolk og bibliotekarer
Men Linda er altså ikke utdannet bibliotekar, i likhet med de aller fleste andre
med ansvar for skolebibliotekene i landets
nærmere 3000 grunnskoler. Hun er ikke
lærer, som de fleste andre, men altså
utdannet som politi.
- Egentlig er det mye felles mellom
politifolk og bibliotekarer. Jeg har ikke
jobbet i politiet siden åttitallet. Men da jeg
vikarierte som biblioteksjef i Fjaler, føltes
det som jeg aldri hadde vært nærmere det
gamle yrket mitt, ut fra motivene jeg hadde
for å gå inn i politiet den gangen.
- Hva er fellesskapet mellom disse to
yrkene?
- Du er interessert i alle typer folk. Du
er interessert i å finne ut hvem de er,
hvorfor de er der. Og når de skal ha noe,
må du hjelpe dem å finne det. Du må
resonnere deg fram til hva de egentlig
ønsker. Veiledning av bibliotekbrukere
har mye til felles med politietterforskning.
Du har et utgangspunkt og skal finne en
vei fram mot et resultat. Du må ha noen
innfallsvinkler, som gjør at du kan finne
løsninger og oppnå resultat.

20 studiepoeng
Linda Strand er likevel på hugget for å
lære mer innen faget vårt. Når jeg besøker
henne på Dingemoen, har hun akkurat
vært i telefonkontakt med bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo. For
Linda tar et 20 studiepoengs kurs som
fjernundervisning der.
- Da jeg ble midlertidig tilsatt som biblioteksjef i Fjaler, fikk jeg beskjed om at jeg
måtte ta kurs hvis jeg ville bli fast tilsatt.
Da jeg var ferdig på folkebiblioteket og
skulle tilbake til skolen og skolebiblioteket,
tenkte jeg at jeg ville lære mer om bibliotek. Både årseininga og halvårseininga
ble for omfattende og kostbart, sett i
forhold til den lille stillingsbrøken som jeg
har på skolebiblioteket i prosjektperioden.
Jeg startet derfor på 20 studiepoengs
kurs ”Innføring i bibliotekkunnskap”, som
HiO tilbyr. Det er et rent brevkurs, der
de har plukket emner fra alle tre årene
på bachelorstudiet. Jeg holder på med
kurset nå, og det har absolutt svart til
forventningene. Det er midt i blinken for
meg. HiO burde bygge videre på dette,
så ”gamle damer” som meg kunne ta seg
fem studiepoeng i ny og ne.
Da Linda vikarierte som folkebiblioteksjef i Fjaler, merket hun mangelen på
fagutdanning på mange arbeidsområder.
- Jeg måtte satse på det jeg var god
på, i det året jeg skulle være der. Jeg er
kjempegod på å rydde. Og så har jeg
denne store gleden av litteratur.
Bør ha fagutdanning
- Hvis du skulle vært biblioteksjef i Fjaler
i mer enn det ene året du vikarierte, hvor
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ville det butta for deg?
- På en rekke områder. Det var ikke vanskelig å se at du bør
ha fagutdanning for å være biblioteksjef. Og det er kanskje på
katalogisering og klassifikasjon at dette blir mest tydelig.

”Gå til Linda”
Linda er full av lovord om rektors betydning som primus
motor for skolebibliotekutviklinga, for den spesielle satsinga på
å være en del av den individuelt tilpassede opplæringsfilosofien
på Dingemoen. Men Linda har også sine egne smarte løsninger.
For eksempel at hun legger inn små gule stickers på strategiske
plasser i bibliotekbøkene hun låner ut. På lappene står det ”Gå
til Linda”. På den måten kan hun veilede og motivere på det
som kan være kritiske punkt i den enkelte elevs lesing.
- Tidligere sprang jeg etter elever og lærere og anbefalte
bøker. Nå er jeg en integrert del av lærerteamet. Vi er mye
mer bevisst på å gi ungene noe å lese som passer til der de
er i utviklinga si, så blir de mye mer interessert i både faget
og i lesing generelt.
I tillegg til politihøgskolen har Linda et grunnfag i juss og
ex.phil. Og nå tar hun altså et kurs i bibliotekkunnskap på 20
studiepoeng. Hun har utdanningsnivå nok til å kunne bli BFmedlem, men mangler tilstrekkelig med bibliotekspesifikke
studiepoeng til å kunne bli medlem.
Kontaktflate
Og slik vil det nok være i overskuelig framtid med de aller
fleste skolebibliotekarer i norske grunnskoler. Det er urealistisk
med fagutdannet bibliotekar i disse skolebibliotekene, fordi
grunnskolene ikke vil velge å kraftig utvide skolebibliotekarstillingene når de skal prioritere knappe ressurser, samtidig
som bibliotekarutdanningen ikke vil flerdoble kapasiteten sin
med det første.
Linda Strand er en viktig person for skolebibliotekutviklinga
på Dingemoen. Men hvilken kontaktflate er det mellom erfaringene hun høster, og de som har bibliotekarutdanning - det
bibliotekfaglige miljøet?

Vi setter preg
på Nordnorsk
Bibliotekkonferanse!

Helleristninger i Alta

Bibliotekenes Hus med selskapene Biblioteksentralen, Bibliotekenes IT-senter og BS Eurobib
er hovedsponsor for Nordnorsk Bibliotekkonferanse i Alta 24. - 26. mai.
Det forplikter å være hovedsponsor, og det
motiverer oss til å møte deg med mange gode
nyheter, spennende ny kunnskap og trivelig,
sosialt samvær.
Temaet for konferansen er ”En skrivende hånd
når langt”. Sentralt i dette temaet er både fortid
og fremtid.
Vi beveger oss alle fremover i ulike sammenhenger, og vår fremtid er også en del av din.
Derfor gleder vi oss til å vise deg mange
interessante veier inn i fremtiden ...
Vi sees i Alta i mai!
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Ungenes territorium
- Hva synes du er den største forskjellen mellom folkebibliotek og skolebibliotek?
- Skolebiblioteket er der ungene er. Som skolebibliotekar er
du nødt til å forholde deg til territoriet der ungene oppholder
seg en god del av dagen. Et folkebibliotek må drive offensivt om
det skal komme folk. De kan ikke bare ha åpent når folk er på
jobb og elevene er på skolen. Det er ikke alle som kan besøke
folkebiblioteket på formiddagstid. Da jeg vokste opp, var det
ikke data og ikke noe særlig TV. Men biblioteket var en åpen
arena, der kunne du få bøker, du kunne gå inn i historien, du
kunne leve andre sine liv. Når ungene kommer hjem fra skolen
nå, så åpner de en skjerm eller skrur på fjernsynet. Selv om et
bibliotek også skal være digitalt, må du kjempe for at unger
skal bli glad i bøker i dag. For ungene har så mye annet å velge
i, sier Linda, og legger til:
- Etter at prosjektet startet, er skolebiblioteket her mer direkte
involvert i undervisningen. For fagtekster og lesing og skriving
i alle fag, pågår hele tiden. Skolebiblioteket er fleksibelt, og
sender altså rundt disse små blå boksene, med bøker innen
temaene de jobber med.
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Karis kalender

Elefanter er ålreite dyr
En sak har sjelden bare to sider.
I marsutgaven, Elefanten i rommet,
pekte jeg på det ikke-eksisterende
samarbeidet mellom lærere og
bibliotekarer på utdanningsnivå. I
debatten som fulgte, kom det uvanlig
mange kommentarer, hvor flertallet
mente at dette var et viktig tema å
løfte frem.
Flere vinklinger
Mest gledelig var innspill som fortalte
om lokale samarbeid mellom skole og
bibliotek som gir gode resultater, for eksempel samarbeidsprosjektet Samspill
gir synergi i Buskerud og tilsvarende
Den informasjonskompetente lærer i
Hordaland.
Minst overraskende var kanskje
svaret fra bibliotekarutdanningen ved
Høgskolen i Oslo (BIBIN/HiO) på postlisten biblioteknorge.no, hvor dekan og
studieleder avviste at skolebibliotek har
lav prioritet i undervisningen, og mente
at samarbeidet med lærerutdanningen
er tilfredsstillende – og fruktbart. Dette
understøttes av professor Audunson i
siste nummer av Bok og bibliotek (BoB
nr. 2, s. 10), som stiller seg uforstående
til min etterlysning av JBI-deltakelse
i lærerutdanningens Multiplisitetprosjekt.
I kjølvannet av ”elefant-debatten”
laget NBF Skole et eget, utvidet oppslag
på temaet i sin blogg, nbfskole.blogspot.
no (18. mars) hvor de presenterte en
rekke aktiviteter i skjæringspunktet
mellom skole og bibliotek, og avsluttet
med flere spørsmål til bibliotekarutdanningen.
Dette siste skulle vise seg å gi et
uventet – og svært hyggelig – resultat.
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Tre sider av samme sak
For meg har temaet skole/bibliotek
tre hovedperspektiver: praksis, politikk
og profesjon.
Praksisperspektivet omfatter alt det
konstruktive arbeidet som gjøres ute
i ”felten” – der hvor daglig skole- og
bibliotekutvikling foregår. Her blir fruktbare samarbeidsmodeller utviklet av
engasjerte biblioteksjefer og -ansatte
sammen med ditto lærere og rektorer,
alle med blikk for verdifull synergi.
Bakgrunnen er ofte, som NBF Skole
påpeker, at aktørene har gjennomgått
kurs og etterutdanningstiltak hvor slikt
samarbeid er satt på agendaen. Ikke
for alle, altså.
Politikkperspektivet handler om bi-

bliotek som virkemiddel i (blant annet)
utdannings- og kunnskapspolitikken,
og den merverdi samfunnet kan oppnå
ved å tilrettelegge for samspill mellom
skole og bibliotek. Konkret handler
det om prioriteringer av ressurser
for å gjøre samspillet mulig. Når vi
nå nærmer oss et kommunevalg, er
dette saker vi alle kan utfordre våre
politikere på.
Men selv om det er i praksisfeltet det
skjer og i politikkfeltet at rammevilkårene
legges, er det profesjonsperspektivet
som gjør bibliotekarer til bibliotekarer
– og lærere til lærere. Og det er i stor
grad profesjonsutdanningene som
former utøvernes profesjonelle identitet.
Det er her rollen defineres, holdninger

Kari Frodesen argumenterer mot Øivind Frisvolds påstand om at 90 prosent av det som skjer i et
skolebibliotek, skjer i alle bibliotek. For de som er i tvil om hva et skolebibliotek, eller læringssenter,
er, viser hun til artikkelen om Sandefjord videregående skoles nye Læringssenter i Bibliotekarens
aprilnummer (s. 6-9). (Foto: Grethe Fjelldalen)

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Tilrettelegging
av arbeid
SPØRSMÅL:
Etter en tre år lang sykemeldingsperiode er jeg nå på arbeidsutprøving og ønsker å begynne å jobbe
to dager i uka. Men arbeidsgiveren
min ønsker ikke å tilrettelegge arbeidet for meg. Tvert imot vil jeg nå
få tyngre arbeidsoppgaver enn jeg
hadde før sykemeldingsperioden.
Har arbeidsgiver lov til dette?
SVAR:
Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det
er forbudt å diskriminere på grunn
av nedsatt funksjonsevne etter
denne loven, § 4. Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven pålegger
dessuten arbeidgiver en rimelig
tilrettelegging av både arbeidsplassen og arbeidsoppgaver, slik at
du som arbeidstaker med nedsatt

signaliseres og det faglige fellesskapet
sementeres.
Påvirkningen fra landets eneste bibliotekariske grunnutdanning går også
langt ut over studentenes rekker. Overfor politikere, samfunn – og praksisfelt
– vil utdanningens prioriteringer og
profilering ha en signaleffekt. BIBIN er
et ”fyrtårn” i feltet og påvirker hvordan
verden oppfatter oss.
Hva er et skolebibliotek?
Det har lenge gått over min forstand
at utdanningen på Bislet ikke ser nødvendigheten av å skape noe annet enn
stadig nye generasjoner ”allmennpraktikere”. I samme BoB (s. 11) sier dekan
Øivind Frisvold blant annet: ”90 prosent
av det som skjer i et skolebibliotek,
skjer i alle bibliotek”. Et ganske utrolig
utsagn. I industrisamfunnets bibliotek
var det kanskje slik, men dagens virkelighet er ganske annerledes. Dette
dokumenteres grundig av Åsne Hestnes

funksjonsevne skal kunne beholde
jobben. Tilretteleggingen skal også
gi deg samme mulighet som andre
til kompetanseutvikling, opplæring
og fremgang i arbeidet.
Du kan klage til ombudet hvis
du mener at arbeidsgiveren bryter
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Arbeidsmiljøloven § 4-6 berører
også dette, men denne bestemmelsen håndhever ikke Likestillings- og
diskrimineringsombudet. Bestemmelsen sier blant annet at arbeidstaker som har fått midlertidig eller
varig redusert arbeidsevne som
følge av ulykke, sykdom, slitasje
mv. fortrinnsvis skal få anledning
til å fortsette i sitt vanlige arbeid,
eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden.
Hvis det er aktuelt å overføre en
arbeidstaker til annet arbeid, er

i NBF Skole på BoB-bloggen (26. april).
Les og lær!
I tillegg til å stille meg fullt og helt
bak Åsnes oppsummering av dagens
– og morgendagens – skolebibliotek,
vil jeg minne om at alt hun sier, også
gjelder bibliotek i høyere utdannings
institusjoner. Bytt ut ordet skolebibliotek med høgskolebibliotek, så fungerer
teksten like bra.
Med andre ord: et skolebibliotek er
et skolebibliotek er et skolebibliotek
– eller som vi kaller det på Høgskolen
i Oslo: et læringssenter. Er du i tvil?
Les artikkelen om Sandefjord vgs’ nye
Læringssenter i Bibliotekarens aprilnummer (s. 6-9).
En gledelig vending!
Hittil har det sett ut som om vi har
talt for døve ører, vi som ønsker grunnleggende endringer i bibliotekarutdanningen. Men man skal aldri si aldri. I
kjølvannet av NBF skoles videreføring

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

det slik at arbeidstakeren og hans
eller hennes tillitsvalgte også skal
tas med på råd om dette.

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik
Likestillings- og diskrimineringsombud

av ”elefant-debatten”, har Frisvold &
Co gjort temaet til gjenstand for en av
årets eksamensoppgaver for studenter
i 2. studieår!
Hurra!!!, sier jeg. Hvis dere nå kunne
hente frem (det dårlig søkte) Bibliotek
som læringsarena fra valgfag-skyggen
i 3. år og gjøre det obligatorisk og sentralt i et mer spesialisert 2. år, sammen
med dagens knøttlille Bibliotek og læring, ville mye være gjort for fremtidige
referansebibliotekarer i alt fra barnetrinn
til høyere utdanning.
Her er det håp. Go, BIBIN!

Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

Tidligere utgaver av Karis kalender finnes på:
http://kariskalender.wordpress.com/
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Alt du trenger – til en rimelig pris...
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Roboto Helautomatisk
DVD/CD Reparasjonsmaskin
• Helautomatisk – la maskinen gjøre jobben
• Miljøvennlig – du reparerer, i stedet for å kaste
• Effektiv – reparerer opp til 100 skiver om gangen
• Bruk dagen mer effektivt – mens maskinen arbeider for deg
• Brukervennlig – legg skivene på søylen, og maskinen gjør resten
• Maskinen er raskt tjent inn – frigjør medarbeiderne til annet arbeide
• Reparerer alle typer skiver – spill, lydbøker, DVD og CD, inkl. Blue Ray
• Penger spares – du slipper å sette av så mye penger til nykjøp når skivene blir reparert
• Billig i drift – hver reparasjon koster kr 3,37. Hva koster en ny lydbok eller et nytt spilll?
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SCANNERE FOR DIGITALISERING OG LAGRING
Scannere for publikum, med mulighet for direkte utskrift og lagring på USB minnepinne!

OS 14000 Scanner:
For digitalisering og lagring
av egne bøker og dokumenter

OS 12000 Bookcopy:
Publikum scanner selv,
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– direkteutskrift
– lagring på USB pinne
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Til Bibliotekarforbundets landsstyremøte 9. mai 2011

Forbundsleders beretning for landsstyret
16. november 2010 - 14. april 2011
Tariff
I januar startet forberedelsene mot
mellomoppgjøret 2011. 27. april er
oppstart for de sentrale forhandlingene i Bibliotekarforbundets tre
største tariffområder: stat, kommunesektoren (KS) og Oslo kommune.
Det at 2011 er et mellomoppgjørsår
innebærer at det er lønn vi forhandler
om. Andre bestemmelser i tariffavtalene får ligge.
De endelige tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at lønnsoverheng
til 2011 anslås i gjennomsnitt til 1,9
prosent. Dette er 0,7 prosentpoeng
høyere enn til 2010.
For KS sektoren er overhenget
foreløpig beregnet til 2,4 prosent og
i staten 2,3 prosent.
YS har i sitt inntektspolitiske dokument slått fast at vi i år skal ha
et ansvarlig lønnsoppgjør, men sier
samtidig at YS-medlemmene skal ha
sin rettmessige andel av verdiskapningen, og krever reallønnsøkning for
alle grupper.

BF har i beretningsperioden forberedt mellomoppgjøret i alle sektorer. Her er BFs rådgiver Kari Lifjell
sammen med Mette Sæthre fra Norsk Skolelederforbund, under årets forhandlinger i Oslo kommune.
(Foto: Erling Bergan)

I Bibliotekarforbundet har vi forventninger om et mellomoppgjør som
følger opp det arbeidet vi startet i

BFs sekretariat måtte flytte sine kontorlokaler etter at det høsten 2010 ble klart at Lakkegata 21
skulle rives. BF er nå på plass i Øvre Vollgt 11. (Foto: Monica Deildok)
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hovedoppgjøret 2011, der likelønnsutfordringene var et vesentlig element
i oppgjøret. Dette har vi også tydeliggjort i våre krav.
Om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn sier TBU i sin pressemelding at ”Likelønnstiltakene i
lønnsoppgjøret i 2010 kan ha hatt en
effekt. Lønnsstatistikk for alle ansatte,
viser at lønnsforskjellen samlet sett
mellom kvinner og menn (både heltid
og deltid) ble redusert fra 2009 til
2010. Kvinners gjennomsnittslønn
utgjorde 85,0 prosent av menns i
2010, mot 84,7 prosent i 2009. For
heltidsansatte utgjorde kvinners lønn
87,2 prosent av menns i 2010, mot
86,7 prosent året før.”
Forhandlingene i Oslo kommune,
KS-sektoren og staten skal sluttføres
med frist 1. mai. A2-forhandlingene i
Spekter-sektoren i område 10 Helse,
der BF har sykehusbibliotekarene,
starter etter at KS-sektoren er i havn
med sine forhandlinger.
NHO-oppgjøret kom i havn 4. april
innenfor en økonomisk ramme på
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Perioden siden landsstyremøtet 29. november 2010 har vært preget av arbeid med årsregnskapet for 2010, melder forbundsleder Monica Deildok. (Foto: Anders A. Johansen)

3,6 %. NHO-oppgjørets økonomiske
ramme er tradisjonelt sett førende for
oppgjørene i offentlig sektor.
Organisasjon
Bibliotekarforbundet har greid å
opprettholde en jevn medlemsutvikling de siste årene, og det gjelder
også det siste halvåret. Ingen store
hopp, men et jevnt tilsig. De siste tre
årene har vi sett en netto økning på
rundt hundre medlemmer til BF. Det
siste halvåret har vi holdt oss stabilt

rundt 1700 medlemmer. Det må vi si
oss fornøyd med.
Sekretariatet måtte flytte sine kontorlokaler etter at det høsten 2010
ble klar t at Lakkegata 21 skulle
rives. Den 26. februar 2011 flyttet
sekretariatet inn i kontorer i 5. etasje
i NBBL-bygget i Kvadraturen i Oslo
sentrum. BF-sekretariatet deler etasje
med Norsk Skolelederforbund i Øvre
Vollgate 11, slik som vi også gjorde
det i Lakkegata 21.
Det er naturligvis arbeidskrevende

å planlegge og gjennomføre flytting
av sekretariatet, og i en periode rundt
flyttetidspunktet var dessverre servicenivået i sekretariatet noe preget av
dette. Flyttingen ble allikevel gjennomført uten at sekretariatet hadde
stengt.
Den 1. april tiltrådte Kari Lifjell i stilling i som rådgiver for lønn og tariff
i sekretariatet. Kari har i en årrekke
vært tillitsvalgt ved Deichmanske bibliotek, og hun har vært frikjøpt i korte
perioder for å forhandle for BF i sentrale forhandlinger i Oslo kommune.
Kari var forbundsstyremedlem i BF i
perioden 1995 – 1999, og medlem
av kontrollkomiteen i perioden 1999
– 2008.
Perioden siden landsstyremøtet 29.
november 2010 har vært preget av
arbeid med årsregnskapet for 2010.
Regnskapet legges frem på landsmøtet, sammen med regnskapene for
2008 og 2009. Årsregnskapet viser
at Bibliotekarforbundet har en god
økonomi, og går med overskudd på
årsresultatet også i 2010.
I desember valgte forbundsstyremedlem Klaus Jøran Tollan å trekke
seg fra sitt styreverv. Knut Hverven
som var 1. vara til forbundsstyret
har dermed kommet inn som fast
forbundsstyremedlem, og de øvrige
varamedlemmene har rykket en plass
opp. Elisabeth Bergstrøm, som var
vara til arbeidsutvalget har trådt inn
i arbeidsutvalget. Og dette består nå
av henne, samt leder og nestleder, i
tråd med vedtektenes § 9.5. Susanne
Baumgartel er ny vara til arbeidsutvalget.
BFs fylkeslag har avholdt årsmøter
i perioden 1. januar - 15. mars i tråd
med vedtektenes § 12.4, og landsmøtedelegater er valgt.
BF har arrangert grunnkurs for
medlemmer og tillitsvalgte, og forhandlingskurs i KS og Oslo kommune.
Forhandlingskurs i staten som var
planlagt i april, måtte flyttes på grunn
av liten påmelding.
BF avholder sitt landsmøte 10.-11.
november 2011 på Gardermoen og
forbundsstyret har startet planleggingen av dette. Det er nedsatt utvalg
til å arbeide med vedtekter og målprogram, samt det faglige seminaret.
Både vedtekter og målprogram skal
diskuteres på landsstyremøtet, forhå-

Bibliotekaren 5/2011

27



[ BERETNING TIL LANDSSTYRET ]

 pentligvis som en start på en bredere
diskusjon i organisasjonen i forkant av
landsmøtebehandlingen.

Politikk
E-bøker er et stort og viktig tema i
bibliotekene, så vel som i samfunnet
for øvrig. Drammenskonferansen i
november i fjor løftet kunnskapsnivået
blant mange bibliotekarer, som følger
med på utlånsordningen i Buskerud og
det kommende tilbudet fra Biblioteksentralen. Den 4. april ble ”Bokskya”
lansert, som den store, norske ebokløsningen.
BF har, i likhet med mange både i og
utenfor biblioteksektoren, påpekt flere
svakheter ved de tekniske løsningene
som er valgt. BF er svært interessert
i å se resultatene fra forsøk med ebokutlån i folkebibliotek i Buskerud,
og vi etterspør en e-bokdebatt i
norsk biblioteksektor som tydeligere
tar utgangspunkt i bibliotekenes rolle.
Mye i e-bokdebatten har dreid seg
om forlagene og bokhandlerne, lite
om bibliotekene, og deres samfunnsoppdrag, og de rammebetingelsene
som ligger til grunn. E-bøkene åpner
nye muligheter, men også nye trusselbilder.
E-bøker blir en av de viktigste politiske sakene BF må arbeide med i
tiden som kommer. Fordi utviklingstrekkene på dette feltet er vanskelig å
overskue for mange år framover i tid,

Skolebibliotek er et felt det knytter seg stor politisk interesse til, uten at BF er noen premissleverandør.
Det burde uroe oss, påpeker Monica Deildok. Her fra et møte der personalet på Dingemoen skole i
Fjaler drøfter arbeidet på skolebiblioteket. (Foto: Kari Heier Nistad)

vil BF måtte utvikle og agere politikk
underveis i kommende landsmøteperiode. Det vil være vanskelig å lage
gode og levedyktige formuleringer i
et målprogram som skal virke for tre
år fram i tid.
Skolebibliotek er et annet stort og
viktig tema for vår sektor. Men her er
ikke problemet å overskue feltet for en
treårs periode framover, men heller å

E-bøker blir en av de viktigste politiske sakene BF må arbeide med i tiden som kommer,
hevder BFs leder. (Foto: Ownipics-CC)

28

Bibliotekaren 5/2011

konkretisere innholdet i BFs politikk
på området. Det er ikke urimelig å
se for seg tydeligere formuleringer i
målprogrammet om skolebibliotek.
Skolebibliotek er et felt det knytter seg stor politisk interesse til, noe
Program for skolebibliotekutvikling
ved Universitetet i Agder er et synlig
bevis på. Bibliotekarforbundet er ikke
en av premissleverandørene i hva som
skjer på dette feltet. Det burde uroe
oss. Vi er ikke deltakere i satsingen
på utvikling av bibliotek i grunnskolen.
Denne satsingen har som sitt utspring
og fokus i skolen selv. Et utgangspunkt
som det streng tatt er vanskelig å være
uenig i. BFs noe ambivalente forhold
til dette arbeidet er et resultat av at vi
ennå ikke har tatt debatten om hvilke
kriterier som bør ligge til grunn for
et godt utviklet grunnskolebibliotek,
og – ikke minst – hvilken kompetanse
som må befinne seg der. I flere sammenhenger ivrer bibliotekarer for fagutdannet bibliotekar som koordinator
i hver kommune. Det kan være flere
oppfatninger av hvilken betydning
dette kan ha. Men uansett kommer
vi ikke bort fra at førstelinjetjenesten
spiller en vesentlig rolle, at det enkelte
skolebibliotek må ha personale, og
at dette personalet må ha en kompetanse. Det er i alt nærmere 3000

3.0 BIBLIOTEKET
3.0 THE LIBRARY
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Vi må erkjenne hvilke begresninger det har å rette alle ønsker om store bibliotekløft til det nasjonale nivået. Det er vel så viktig å fokusere på at det er den
skolen, universitetet, høgskolen, institusjonen som må komme med hvert sitt bibliotekløft, skriver forbundsleder
Monica Deildok, som registrerer med glede at en slik selverkjennelse er i ferd med å spre seg i flere bibliotekorganisasjoner. Bildet viser det nye kommende
folkebiblioteket i Bodø sett fra havna. (Illustrasjon: drdharchitects)

BIBLIOTEKET
SETT FRA HAVNEN
enkelte kommunen,
fylkeskommunen,
VIEW OF BIBLIOTEKET FROM HARBOUR

nasjonalt nivå i Norge er flyttet fra
grunnskoler i Norge. Det er åpenbart
ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket.
urealistisk med fagutdannet biblioSelv om det er all mulig grunn til å ta
tekar i det enkelte skolebibliotek. Så
dette til etterretning og se framover,
da er spørsmålet om BF vil være en
drdharchitects
Kulturkvartalet
Bodø Kommune, Forprosjektmå
Rapport
vi følge Nasjonalbibliotekets håndaktiv partner
i kompetanseutvikling
tering av dette ansvaret med et kritisk
av dette personalet, eller om et slikt
blikk framover.
engasjement skal gjøres avhengig av
Vi må samtidig erkjenne hvilke beom førstelinjen består av personalet
gresninger det har å rette alle krav om
som kan bli medlem i BF?
bibliotekpolitiske forbedringer – alle
BF har et sterkt behov for en utvidet
ønsker om store bibliotekløft – til det
samarbeidsflate overfor skolesektonasjonale nivået. Bibliotekene i Norge
ren. Bare på denne måten kan vi levere
har mange ulike eiere, som selv må
premisser og delta i diskusjoner som
velge å prioritere biblioteksatsing.
har betydning for mange menneskers
Det er vel så viktig å fokusere på at
opplevelser av bibliotek og bibliotedet er den enkelte kommunen, fylkarer. Bare på denne måten kan vi
keskommunen, skolen, universitetet,
levere bestillingene på vegne av våre
høgskolen, institusjonen som må
medlemmer i sektoren, og ikke bli
komme med hvert sitt bibliotekløft. Vi
henvist til å kjempe mot vedtatte tiltak.
registrerer at en slik selverkjennelse
Det som stenger for utviklingen av en
er i ferd med å spre seg i flere biblioslik samarbeidsflate i dag er våre egne
tekorganisasjoner. Det er positivt. Det
høyst uklare mål på dette området. En
gjør ikke vårt bibliotekpolitiske arbeid
av de viktigste debattene vi kan føre
lettere, men det bør kunne gi arbeidet
frem mot landsmøtet i november er
mer effekt. Hvordan BF helt konkret
debatten om skolebibliotekene.
burde legge opp sitt bibliotekpolitiske
Ansvaret for bibliotekpolitikken på

engasjement i lys av en slik gryende
erkjennelse, fortjener også en debatt
på landsmøtet.
Bibliotekarers profesjonsidentitet
blir viktig i tiden som kommer. Hvilke
holdninger som ligger til grunn hos
den enkelte yrkesutøver, så vel som
i samfunnet for øvrig vil sakte men
sikkert bli styrende for hvilke roller
bibliotekarer inntar og blir tildelt i
utviklingen av et nytt kunnskaps- og
kulturlandskap som dannes som et
resultat av ny teknologi og nye institusjoner. Bibliotekarforbundet er
forpliktet til å aksle det ansvaret som
ligger i navnet vårt i denne sammenhengen.
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Nytt fra dok.vit. i Tromsø
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Tekst:
Førsteamanuensis
Roswitha Skare
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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Hvilken historie skal vi tro på?

En reise tilbake
til fortiden
Murens fall og den tyske
gjenforeningen ligger
allerede 21 og 20 år
tilbake i historien. Likevel
vil mange av oss kunne
huske fjernsynsbildene
fra 9. november 1989,
natta muren falt i Berlin og tusenvis av glade
tyskere falt hverandre i
armene.
I dag finner man rester av muren noen
få plasser i Berlin, men stort sett er det
vanskelig å fastslå nøyaktig hvor muren
gikk og om man befinner seg i Øst eller
Vest der man står og går. En forklaring på
det er selvsagt at muren var selve symbolet på Tysklands deling og på den kalde
krigen. Befolkningen ville ha den fjernet
og gikk til dels selv til verks med hammer
og meisel. Biter av muren selges fortsatt
i de mange suvenirbutikkene – man kan
bare lure på hvor mange ganger den har
blitt solgt de siste 20 årene.
Men selv om muren i dag er historie,
finnes det selvfølgelig spor etter denne
fortiden. Bare i Berlin finnes det en rekke
minnesmerker, museer og utstillinger
som forteller om livet i DDR, overvåkningen gjennom det hemmelige politiet
Staatssicherheit (Stasi) og livet i en delt
by med en mur rett foran husdøra eller
like rundt hjørnet.
Bevisst unngått
Selv oppvokst i DDR – jeg kom til
Norge i august 1989, noen få måneder
før muren falt – har jeg ved tidligere
besøk i Tyskland, mer eller mindre bevisst
unngått disse museene og dokumentasjonssentrene. Men etter å ha vært på
en konferanse i fjor høst om hvordan
DDR-historien er til stede i befolkningens
hukommelse, ble jeg nysgjerrig på hvor-

dan man forteller denne historien og ikke
minst hvilke historier som fortelles.
En reise til Berlin ble altså planlagt og
på programmet stod:
1. Muren: Gedenkstätte Berliner
Mauer (www.berliner-mauerdokumentationszentrum.de)
2. DDR: DDR-Museum (www.
ddr-museum.de) og
3. Stasi:
yy ved et av de tidligere fengslene
i Berlin-Hohenschönhausen: Das
STASI-Gefängnis (www.stiftung-hsh.
de) og
yy ved en utstilling som åpnet i 2010:
Stasi. Die Ausstellung zur Staatssicherheit (http://www.bstu.bund.
de/cln_012/nn_712462/SharedDocs/Ausstellungen/Region-Berlin/
bln__stasi__ausstellung.html)
Godt besøkt
Forskjellige deler av tysk eller østtysk
etterkrigshistorie fremstilles på de ulike
stedene på mange måter. Noen ligger
midt i sentrum av Berlin og i nærheten
av andre turistattraksjoner, andre som det
tidligere Stasi-fengselet i Hohenschönhausen må oppsøkes mer bevisst og
planlagt. Men felles for alle var at de på
helt vanlige ukedager i mars var godt besøkt, og at publikum var sammensatt med
hensyn til alder og nasjonalitet. Spesielt
DDR-museet står nok på programmet til
mange skoleklasser, også utenlandske,
som besøker Berlin.
Så hvordan gjør man et lite stykke
historie levende for et sammensatt publikum? Hvilke historier forteller man, og
på hvilken måte?
Reise tilbake i tid
Jeg skal her bare gå inn på 2 av eksemplene på grunn av forskjellene: DDRmuseet og Stasi-fengselet.
På samme måte som man ønsket å
kvitte seg meg muren, ville man høsten
1989, og i tiden frem mot gjenforeningen,
ikke bare kvitte seg med Stasi, men også
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med alle de produktene som var knyttet
til DDR-tiden. Det mest påfallende som
skjedde var kanskje at østtyske bilmerker
som Trabant veldig fort var erstattet av
vestlige modeller. Men også konsumvarer
– alt fra matvarer til klær, møbler og til
og med bøker og aviser – ble fort byttet
ut i denne tiden. Med dette i bakhodet
og med over 20 års avstand, oppleves
besøket i DDR-museet som en reise tilbake i tid. Museet presenterer seg selv
som ”Geschichte zum Anfassen” der de
besøkende blir oppfordret til å åpne skuffer og skap og til å bruke alle sansene til
selv aktivt å oppleve historien:
”Vergessen Sie, was Sie über Museen
wissen! Das DDR Museum ist anders:
Werden Sie selbst aktiv, benutzen Sie
alle Sinne und erleben Sie Geschichte
zum Anfassen!”
Originale gjenstander
I forskjellige rom møter vi dagliglivet
og DDR-produktene, men også livet som
soldat og ikke minst Stasis overvåkning
med forskjellig utstyr. Fra skuffer og
skap dukker det frem alt fra klær til vaskemiddel, men også medlemsbøker og
utmerkelser. Man kan sette seg inn i en
Trabant, og man kan gå inn i en ”typisk”
DDR-leilighet med stue, kjøkken og toalett. Museet reklamerer med tusenvis av
originale gjenstander som man tydeligvis
har tatt vare og samlet på.
Samlet ett må man vel kunne beskrive
dette museet som nøytralt eller objektivt,

Østtyskerne ville ikke bare kvitte seg med Stasi etter murens fall. De ville også veldig fort kvitte
seg med produkter som var knyttet til DDR-tiden. Blant annet ble det østtyske bilmerket Trabant
veldig fort erstattet av vestlige modeller. (Foto: Indy Slug)

i den grad man mener at utstillinger i
det hele tatt kan være det. Men selv
om tekster forteller om livet i DDR og
gir noen forklarende kommentarer, er
det meste overlatt til publikum, som for
eksempel ved å ta på klærne i skapet
kan kjenne på materialet og kvaliteten.
Svært uavhengig av den besøkendes
bakgrunn og alder vil en kunne oppleve
alt fra gjenkjennelse til forundring eller
kanskje også en form for underholdning.
Hvor mye forteller så en samling av gjen-

stander om det ”virkelige” livet i DDR?
Kanskje ikke så mye fordi det er opp til
publikum å få det man ser til å stemme
overens med historier man enten har hørt
eller opplevd om DDR. Samtidig som jeg
var der, var det også flere skoleklasser
som hadde guidet omvisning i museet,
noe som nok er ganske viktig for denne
aldersgruppen. Livet bak muren og en
produktverden langt fra dagens, oppleves nok for dagens 16-åringer som et
steg tilbake til oldtiden.

Tre ganger daglig kan man bli vist rundt av enten tidsvitner eller historikere i Stasi-fengselet i BerlinHohenschönhausen. Roswitha Skare, selv vokst opp i DDR, valgte et tidsvitne som guide da hun besøkte
fengselet. Men hun savnet avstanden og refleksjonen som en historiker ville gitt. (Foto: Jurjen/CC)

Tidsvitner eller historikere
Mens DDR-museet er åpent daglig og
kan besøkes individuelt, må man delta i
en guidet tur på Stasi-fengselet i BerlinHohenschönhausen. Tre ganger daglig
blir man vist rundt av enten tidsvitner
eller historikere. Det som i dag står igjen
etter dette fengselet er først og fremst
bygningene som man kan gå inn i og en
del rom med sin opprinnelige innredning. Tidens tann har satt tydelige spor
på vegger og gulv, og deler av fengslet
var under oppussing. Enkelte plasser
er det satt opp informasjonstavler, men
veldig mye av informasjonen publikum
får, blir gitt av den personen som står for
omvisningen. Vår guide var et tidsvitne
og fortalte at han selv hadde tilbrakt til
sammen 6 år i fengslet i DDR-tiden. Første gang ble han fengslet som 17-åring
fordi han hadde banket opp en medelev
som hadde foreldre i Stasi.
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 Dype spor

Etter en stund – omvisningen varte
i over 2 timer – stilte jeg meg selv
spørsmålet om jeg ville ha foretrukket en historiker fremfor et tidsvitne.
Og svaret der og da ble ”ja”, fordi jeg
savnet avstanden og refleksjonen.
Selv om fortellingen om livet bak murene ikke bare var svart-hvitt, hadde
nok opplevelsene satt så dype spor
at vi fikk dem presentert som svært
subjektive fortellinger, som like godt
kunne ha skjedd i går som for over 20
år siden. En del av historiene vi fikk
fortalt, handlet også om tiden før Stasi
overtok dette fengslet i mars 1951. I
noen av bygningene hadde det under
andre verdenskrig vært et storkjøkken.
Etter andre verdenskrig overtok den
sovjetiske armeen området og gjorde
det til en spesialleir preget av svært
vanskelige forhold, med kulde, sult og
sykdommer og nattlige forhør.
To historiske perioder
fløt over i hverandre
Mangel på avstand og refleksjon
gjorde at disse to periodene i tysk
historie fløt over i hverandre, og det
kunne være vanskelig å skille hvilken
tid den ene eller andre fortelling skulle
illustrere. Jeg antar at dette ikke er
hensikten, og jeg har ingen opplysninger om de som viser rundt blir skolert
eller har noen tanker bak måten de
presenterer historien på. Alle som vet
litt om DDR og om overvåkningen og
forfølgelsen gjennom Stasi, blir neppe
overrasket over å se fengselet og å få
høre historier over vilkårlig behandling
og sjikane. Det som derimot får meg til
å tenke, er spørsmålet om hvordan det
var mulig å ha et område i en bydel av
Berlin så hermetisk avsperret at ingen
som bodde i nærheten, kunne vite at
dette var et fengsel og enda mindre hva
som foregikk.
Ulike tilnærming
Vi vet i dag at det er svært vanskelig
å formidle historie på en objektiv måte.
Uansett hvor mye vi prøver, så vil vi
alltid måtte foreta valg og fortelle en
eller flere historier på grunnlag av det
materialet vi har tilgjengelig. Det kan
derfor være lurt å oppsøke flere utstillinger om samme tema, men med ulik
tilnærming og forskjellige innfallsvinkler.
Men hvilken historie skal vi tro på?
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I dag finnes rester av muren bare noen steder i Berlin. Men biter av muren selges fortsatt som suvenirer.
Man kan lure på hvor mange ganger den har blitt solgt de siste 20 årene. (Foto: Brams og Scapler/CC)

[ PERSONVERN OG DEMOKRATI ]

Datalagringshæ?
Det kan se ut til at Datalagringsdirektivet (DLD) har
kommet for å bli, et lite pust
fra ”1984” snikende over oss.
Vi har ett år på oss før det
skal settes ut i livet, kanskje
det har blitt funnet grunnlovsstridig før den tid? Jeg håper
i hvert fall det.

Slik Jan-Egil ser det

DLD er vel ikke en ting folk flest tenker
på, men kanskje det er noe vi bibliotekarer burde tenke på? Personvern er jo en
ganske stor greie for de fleste bibliotekarer, vi er oftest imot sensur og vi ønsker ikke å dele ut låneinformasjonen til
noen. Bruker man Bibliofil på biblioteket
så slettes jo til og med lånehistorikken,
har ikke brukt Micromarc eller noen av
de andre så jeg vet ikke hvordan de
gjør det.
”Men hva har dette med DLD å
gjøre?” spør du kanskje? For dere som
ikke helt husker hva DLD går ut på, så
betyr det kort sagt at informasjon om alle
telefonsamtaler, meldinger, eposter, når
du går på nett, hvor lenge du er logget
på m.m. skal lagres i minst 6 måneder.
Uansett om du er mistenkt for noe eller
ikke. Intet av dette bør vel plage oss på
bibliotekene, vi låner jo bare ut ting.

De fleste norske bibliotek låner ut tilgang til internett. Noen krever registrering med lånekort for å bruke
publikums-PCene, andre tilbyr ”drop-in”. Vil datalagringsdirektivet (DLD), et lite pust fra ”1984” som
kommer snikende over oss, føre til at all bruk må registreres, og at bibliotekene kan måtte utlevere
låneropplysninger?, spør spaltisten. (Illustrasjonsfoto fra Sør-Aurdal bibliotek. Foto: Erling Bergan)

Apropos utlån, vi låner ut internett
også, gjør vi ikke? Jeg tror jeg trygt kan
si at gratis bruk av internett er ganske
så standard på norske bibliotek. Hos
oss er det i hvert fall veldig populært!
På noen bibliotek må man bruke lånekortet for å bruke publikums-PCene. Det
betyr jo at man lett kan finne hvem som
brukte PCen på et gitt tidspunkt. Vil vi
bli bedt om å utlevere disse opplysningene? Hva med bibliotekene hvor man
ikke trenger å bruke lånekortet for å få
bruke publikums-PCene, må disse endre
systemet? Må bibliotekene slutte å ha
”drop-in”-publikums-PCer?
Jeg har alltid vært stolt av bibliotekarenes rolle i kampen om personvern
og demokrati. I Norge var bibliotekarer
med på å dele ut ulovlig litteratur under
2. verdenskrig, og de fleste har vel
hørt om tøffe bibliotekarer i USA som
nekter å gi fra seg lånerinformasjon til
myndighetene uten rettsordre (ihvertfall
før ”The Patriot Act” trådte i kraft). Jeg
kan nok finne mange flere eksempler fra
mange områder i verden. Hvorfor hører
jeg da ikke flere bibliotekarer snakke og
diskutere om hva DLD kan komme til
å ha av følger for oss? Hvorfor får jeg
nesten ingen relevante treff når jeg søker

på ”bibliotek” og ”datalagringsdirektivet”
på internett? Og det i flere kombinasjoner! Er det fordi vi er så sikre på at DLD
ikke vil ha konsekvenser for oss? Fordi
mange ikke har giddet å sette seg inn
i DLD? Eller fordi man ønsker å innføre
DLD?
Nå skal man ikke ta sorgene på forskudd, det kan jo være at vi ikke får
DLD likevel, eller at det blir satt ut i livet
uten at vi i bibliotekene vil bli belemret
med det. Personlig syns jeg det virker
urealistisk at dette ”smutthullet” vil bli
værende så lenge, spesielt med tanke på
hvor mange det er som benytter seg av
publikums-PCene på norske bibliotek.
Jeg har flere ganger lurt på hva jeg ville
gjort hvis noen fra KRIPOS eller PST kom
(uten rettsordre) og ba om å få utlevert
informasjon, ville jeg stått i mot slik de
jeg har lest om gjorde? Eller ville jeg gitt
fra meg alt? Jeg håper jeg slipper å finne
det ut! Vi har et spennende år foran oss,
det er i hvert fall sikkert.
Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen
er utdannet bibliotekar fra 2008 og
jobber nå som avdelingsleder på
barneavdelingen ved Horten bibliotek.
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[ DIGITALISERTE AVISER ]

Avistjeneste i alle bibliotek
Nasjonalbiblioteket lanserer nå en tjeneste for digital tilgang til en del norske aviser.
Tjenesten erstatter dagens bruk av mikrofilm, og i tillegg til å kunne bla i digitale
utgaver av avisene kan man også søke i teksten.
Det er inngått avtaler med Aftenposten, Stavanger Aftenblad, TrønderAvisa, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen,
Snåsningen, lokalavisa Verran Namdalseid og Asker og Bærum Budstikke.
Disse avtalene gir Nasjonalbiblioteket
mulighet til å gjøre digitale utgaver av
avisene tilgjengelige i norske bibliotek.
Nasjonalbiblioteket er også i dialog
med flere andre aviser om tilsvarende
avtaler.
Hva som er inne i tjenesten nå
Vi er nå inne i en fase der det genereres påsynsutgaver av vår digitale
avissamling, og dette er en jobb som tar
litt tid. Det kommer daglig inn mellom
200 og 300 nye avishefter, og det er
derfor vanskelig å si nøyaktig hva som
ligger inne i tjenesten til en hver tid.
Følgende skal imidlertid nå være ganske komplett:
yy Alle utgaver av A-magasinet fra første utgave 31. desember 1926 fram
til det ble nedlagt i sin opprinnelige
utgave i april 1993. Det var også en
pause i utgivelsen av A-magasinet
i perioden 1942 (siste utgave kom
21. mars) – 1963 (første utgave kom
4. januar 1963). 21. oktober 2005
ble A-magasinet igjen relansert, og
perioden fra 2005 og framover ligger i tjenesten som en del av selve
Aftenpostenutgivelsen.
yy Alle tilgjengelige utgaver av Aftenposten fra 1870 – 2006 er digitalisert og
vil bli tilgjengelige i tjenesten i løpet
av første halvår 2011. Vi jobber nå
med å lage visningskopier av dette

Nytt fra Nasjonalbiblioteket
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[ DIGITALISERTE AVISER ]

De utmattende søkene i mikrofilmen er snart over for lokalhistoriker, Morten Stene i Steinkjer. De digitaliserte avisene vil revolusjonere søkemulighetene, smiler han fornøyd. (Foto: Erling Koldaas)

materialet, og disse legges fortløpende ut i tjenesten. Vi vet derfor ikke
hvilke årganger som til enhver tid er
tilgjengelige i tjenesten mens denne
konverteringen pågår. Siden 2007 er
Aftenposten avlevert i et høykvalitets
PDF-format, og perioden fra 2007
og fram til løpende nyutgivelser vil
også bli tilgjengelige i tjenesten i
løpet av året.
yy Stavanger Aftenblad fra 1953 –
2009. I løpet av året vil også utgavene
fra 1920 – 1952 komme inn i tjenesten, og vi jobber også med en løsning
som gjør at vi fortløpende kan legge
nye utgivelser avlevert som høykvalitets PDF-filer inn i tjenesten.
yy Trønder-Avisa fra 1970 – juli 1996
samt fra 1.1.2008 – t.o.m. februar
2010. Her vil også periodene fra
29.5.1940 – t.o.m. 1969 samt august
1996 – t.o.m. 2007 komme inn i tjenesten i løpet av året. Vi jobber også
med å etablere digital avlevering av
denne avisen, og da vil nye utgivelser
fortløpende komme ut i tjenesten.

Ingen utgaver av Asker og Bærum
Budstikke er i tjenesten foreløpig. Her
vil utgivelser fra perioden 1948 – 2004
komme inn i tjenesten i løpet av året.
Avtalene med Inderøyningen, lokalavisa Verran Namdalseid, Snåsningen og
Steinkjer-Avisa er nylig inngått, så det
finnes foreløpig ingen digitale utgaver
av disse avisene i tjenesten.
Hele avishistorien
Digitalisering av avisenes historiske
utgaver er et kostbart og tidkrevende
prosjekt. Det vil derfor ta tid før tjenesten blir komplett i forhold til den norske
avishistorien. Et foreløpig estimat er at
det vil ta ca 25 – 30 år å gjennomføre
digitaliseringen av hele avishistorien.
Så langt har Nasjonalbiblioteket ca 250
000 digitale avishefter i sin samling. Dette
tilsvarer ca 4 500 000 sider, og det utgjør
ca 6 % av den totale avissamlingen.

tekenes lokaler, trenger vi en oversikt
over unike IP-adresser fra bibliotek som
ønsker tilgang til tjenesten, samt e-post
og telefonnummer til en kontaktperson
i biblioteket. Hvis biblioteket ikke har
unike IP-adresser kan det tildeles brukernavn og passord, men en slik ordning
vil kreve litt mer innsats fra de ansatte
i biblioteket, siden de da må logge på
tjenesten hvis en bruker ønsker å bruke
den.
En del bibliotek har vært pilotbrukere
av avistjenesten. Disse bibliotekene vil
få videreført sin tilgang på permanent
basis, og de trenger derfor ikke å sende
oss ny informasjon.
Informasjonen vi ber om kan sendes
til avistjeneste@nb.no. Dere vil da få
tilbakemelding når vi har etablert tilgang
til tjenesten for dere. Hvis dere har
noen spørsmål kan de rettes til samme
adresse.

Til bruk i bibliotekenes lokaler
Siden avtalen vi har med avisene
begrenser bruken av tjenesten til biblio-
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Minneord for Gunnvor Schei
Vår gode kollega Gunnvor Schei har gått bort. 20. april 2011 døydde
ho av kreft, 58 år gamal.
Gunnvor var godt kjend i bibliotekmiljøet i Sogn og Fjordane. Ho var
fødd og oppvaksen i Førde, og flytta heim igjen etter eksamen ved
Statens bibliotekhøgskule i Oslo i 1977. Sidan har ho hatt sitt virke
i heimbygda og heimfylket. Ho jobba først ved Førde bibliotek, der
ho også ei tid var biblioteksjef. Sidan 1984 var ho fast tilsett ved
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, i ein periode også som konstituert
fylkesbiblioteksjef.
I eit fylke med mange små folkebibliotek har dei tilsette ved fylkesbiblioteket vore viktige kollegaer og faglege rådgjevarar for biblioteksjefane og dei bibliotektilsette. Gunnvor Schei kjende dei fleste
og ga dei bibliotekfagleg råd og rettleiing, med stor fagleg tyngde
og kjennskap til lokale forhold. Ho har vore fylkesbiblioteket sin viktigaste kapasitet innan lokalhistorisk litteratur, og ho har hatt ansvar
for bokval og klassifisering. Spesielt oppteken var ho av å bruka
nynorske emneord i bokbasen til Førde bibliotek/Sogn og Fjordane
fylkesbibliotek. Ho tok også sin tørn med bokbuss og bokbåt, og
inngjekk i alle år i vaktplanen for bokbåten Epos. Alle som kjende
Gunnvor veit kor kjekt det var for ho å reise med bokbåten rundt i
fylket, for å spreie litteratur og kunnskap, saman med båtmannskap
og bibliotekkollegaer.

Gunnvor ved markeringa av 25 år som
tilsett i fylkeskommunen i 2009.
(Foto: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek)

Gunnvor Schei har også gjort ein innsats for organisasjonsarbeidet i
biblioteksektoren. Ho har hatt fylkesverv både i Bibliotekarforbundet
og i Norsk bibliotekforening, og har fleire gonger representert Sogn
og Fjordane på landsmøte.
Gunnvor hadde eit spesielt godt lag med det munnlege. Du slapp
sjeldan unna med toskeskap eller tomprat i møte ho var med på. Det
vanka ofte ein kvass observasjon eller ein velplassert ironisk replikk.
Men sjølv om dei var treffande, var dei alltid godmodige. Hadde vi
samla mellom to permar alle gullkorna som Gunnvor strødde om
seg gjennom eit langt yrkesliv, hadde biblioteket fått enda ei god
bok på hylla!
Gunnvor har alltid vore ein god ven, ein lojal og seriøs fagperson
og ein svært godt omtykt kollega. Vi som har hatt gleda av å jobba
saman med Gunnvor kjem til å sakna ho.

Reidun Koksvik
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Ingrid Dræge

Erling Bergan

Gunnvor lastar inn bøker på bokbåten.
Biletet er frå rundt 1980.
(Foto: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek)
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Tilskudd til poesiformidling i bibliotekene, 2011–12

POETISK PRAKSIS
Lyrikk • visuell poesi • rap
poesi-slam • sanglyrikk • haiku
Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk og utenlandsk
poesi overfor et allment publikum. Det kan eksempelvis søkes midler til
seminarer, opplesninger, konserter, utstillinger, samtaler eller nettbasert
formidling. Tema og innhold bestemmes av søkeren selv.
Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner
som har avtale med bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes
til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør
gjennomføres høsten 2011 eller i løpet av 2012. Søkere oppfordres
til å utforme prosjektutkast som gjør rede for tematikk, aktivitet og
tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.
Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og
lesing og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena.
Søknader leveres via skjema på nett, se www.fritt-ord.no og koblingen
Søknadssenter. Innsendelsen merkes med Poesiformidling i tittelfeltet.

Søknadsfrist 20. juni 2011.
Vedlegg kan leveres per post til:
Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo
Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord,
tlf. 23 01 46 44 og e-post: oskar.kvasnes@fritt-ord.no

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste
formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i
Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde
bruk av det frie ord.
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Stange
kommune
Bibliotekar ved
Stange bibliotek
Stange bibliotek holder til i moderne lokaler i Stange sentrum, og har i tillegg ansvar for drift av fengselsbiblioteket
på Ilseng fengsel. Biblioteket har 9 ansatte i 6,25 årsverk.
Biblioteket bruker Mikromarc 2 sentral drift.
Kommunen har 50 % fast stilling som bibliotekar ved
Stange bibliotek ledig fra 01.09.2011.
Arbeidsoppgaver:
• Litteraturformidling til og arrangementer for barn
og unge, inkludert skole- og barnehagebesøk
• Utlåns- og referansearbeid
• Fjernlån og lånerveiledning
• Deltagelse i samlingsutvikling
Endring i arbeidsoppgaver må påregnes.
Arbeidstiden omfatter kvelds- og lørdagsvakter.

Stipend til
studentmedlemmer

Kvalifikasjoner:
• Godkjent bibliotekfaglig utdanning fra Høgskolen i Oslo
eller tilsvarende norsk eller utenlandsk utdanning
• Bakgrunn innen litteraturformidling til barn og unge
• Selvstendighet og fleksibilitet, utviklings- og serviceorientering
• Gode samarbeids- og formidlingsevner
• Gode IT-kunnskaper
• Kjennskap til Mikromarc biblioteksystem er ønskelig
• Førerkort er ønskelig
• Personlig egnethet vektlegges

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 10.000
i 2011 til stipend for studentmedlemmer av BF ved Høgskolen
i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Vi tilbyr:
På Stange bibliotek blir du del av et meget godt arbeidsmiljø preget av frihet, lagånd og arbeidsglede. Vi legger
vekt på at alle ansatte skal kunne utvikle sin kompetanse
gjennom jobben. Fleksibel arbeidstid.

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

Stillingen lønnes i stillingskode 7026 Bibliotekar.
Pensjonsordning i KLP.

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.

Kontakt
Biblioteksjef Per Olav Sanner,
tlf. 62 57 31 00 / 91 60 71 90,
e-post: perolav.sanner@stange.kommune.no
Søknad
Benytt elektronisk søknadsskjema på www.stange.
kommune.no. De som inviteres til intervju må være
forberedt på å legge frem attesterte vitnemål og attester i intervjuet. Hvis søknadsskjemaet ikke benyttes må søknad sendes Stange kommune, postboks
214, 2336 Stange og merkes med ref.nr. 11/1846.
Søknadsfrist: 20. mai 2011.
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VIK KOMMUNE
Vik kommune er ei mangfaldig verksemd med ulike arbeidsstader og
yrkesgrupper. Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver byr på ein spanande kvardag for dei tilsette.

Ledig stilling som biblioteksjef
Vik kommune har ledig:
100 % stilling som biblioteksjef frå 1. august 2011..
For meir informasjon om stillinga, kontakt oppvekstsjef John Ole Vange, tlf 57 69 82 55
eller mobil tlf 971 96593.
Søknadsfrist: 25. mai 2011.
Fullstendig stillingsannonse finn du på kommunen sine internettsider: www.vik.kommune.no
Søkjarar vert oppfordra til å nytte vårt elektroniske søknadsskjema!
Du kan også få annonsen tilsendt ved å ta kontakt med Tenestetorget, tlf. 57 69 82 81.
										

NBF-stillingsannonse
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Rådmannen

[ STILLING LEDIG ]

Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993 og er det største
landsomfattende fagforbundet for bibliotekarer.
Forbundet er tilsluttet YS og har i dag ca 1700 medlemmer.
Våre yrkesaktive medlemmer jobber både i offentlig og
privat sektor, de fleste i bibliotek i offentlig sektor.
Medlemmene har sine lønns- og arbeidsforhold regulert
av lover og avtaler innen tariffområdene KS, Staten,
Oslo kommune, Spekter og HSH/HUK.
Forbundsleder er leder av sekretariatet,
som har sine kontorer i Oslo.

BF søker konsulent
Til varierte og spennende arbeidsoppgaver søker vi konsulent
i 100% fast stilling til Bibliotekarforbundets sekretariat.
Arbeidet vil blant annet være å utføre daglige rutiner og utviklingsarbeid i sekretariatet knyttet til post, arkiv, telefon, medlemskontakt,
medlemssystem, samarbeid med lokale ledd i organisasjonen,
arrangementsadministrasjon, møtevirksomhet, informasjonsarbeid,
med mer.
I Bibliotekarforbundets sekretariat må medarbeiderne regne med å ta
også andre arbeidsoppgaver enn de som i hovedsak ligger til stillingen.
Vi søker etter en person med utdanning og erfaring som passer til
utfordringene i stillingen. Evner og interesse for å utnytte muligheter
innen IKT for å løse BFs arbeidsoppgaver er viktig. Bakgrunn fra
organisasjonsarbeid vil bli tillagt vekt. Kjennskap til bibliotek og
bibliotekarer vil være en fordel.
Du må ha evne til å arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner og
evne til å uttrykke deg godt skriftlig og muntlig. Noe reisevirksomhet
må påregnes.
Lønn etter avtale. Pensjons- og ulykkesforsikring.
Tiltredelse snarest mulig.
Ta gjerne kontakt med BFs forbundsleder Monica Deildok (41 21 23 57).
Søknad med CV sendes Bibliotekarforbundet, bf@bibforb.no
innen 25. mai 2011.
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Sporbarhet

Gjenfinning

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

Centerpoint AS er et konsulent- og rekrutteringsselskap, og opererer innen olje/gass/energiog 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.centerpoint.no
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Stipend for
BF-medlemmer
Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 58.000
til stipend for medlemmer av BF i 2011. 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. Det er ingen søknadsfrist, søknader kan
sendes hele året. 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 kan være en del av gjenytelsen for tildelt stipend.
Søknad sendes til bf@bibforb.no

www.egyptreiser.no
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ISDN

ISBN

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

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

tlf: 02360

www.xtra.no

Ny postadresse!
Bibliotekarforbundets sekretariat
har flyttet, og dermed har vi også
fått ny postadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum,
0103 Oslo

Godt lesestoff:
www.dagogtid.no

Se hva vi
har på deg!
Som BF-medlem er det du som sjekker og
oppdaterer opplysningene om deg selv i medlemssystemet vårt.
Dermed blir forbundets kunnskap om bibliotekarers 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 medlemsinformasjon’ til høyre!
Siden 2005 har medlemmene kunnet oppdatere 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 utsending 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 opplysninger om seg selv på denne måten, havner
de i et såkalt ”venteregister”. BFs sekretariat sjekker manuelt hver enkelt opplysning for å luke ut
åpenbare misforståelser og feilskrivinger. Dette
blir gjort daglig.
Medlemmene finner
lenken til medlemsregisteret fra BFs nettsider. En knapp på
høyre side heter ”Oppdatere medlemsinformasjon”.
Du føres da til innloggings-bildet. Der avkreves
du medlemsnummer og fødselsdato. Medlemsnummer står på adresseetiketten bak på Bibliotekaren.

!
s
i
t
a
r
g
r
e
k
e
v
Fire
ID!

Foto: John O’Neill

OG T
G
A
D
d
d me
Bli kjen

Bibliotekaren 5/2011
neste
i
dei fire
ID, ei fr
Du får
G OG T
k
e av DA

45

[ KURS I BF ]

Bibliotekarforbundets kurs i 2011
19.-20. MAI:
12. SEPTEMBER:
13. SEPTEMBER:
17.-18. OKTOBER:

FORHANDLINGSKURS – SPEKTER + HSH
TEMAKURS TILSETTING
TEMAKURS ARBEIDSTID
KURS FOR BIBLIOTEKLEDERE I KOMMUNER – ARBEIDSLIV OG LEDELSE

I tillegg vil det i samarbeid med fylkeslag bli arrangert jobbsøkerkurs for studenter.
Påmelding sendes bf@bibforb.no senest 14 dager før kursstart. NB! Det er viktig at du oppgir e-postadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi om du trenger hotell, har eventuelle
matallergier eller det er andre hensyn vi skal ta. Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter for medlemmer.
Du bestiller selv reise, enten direkte eller fra VIA
travel. Bibliotekarforbundet bestiller hotell.
Kontakt sekretariatet dersom det er noe
du lurer på i forbindelse med kurset, BF tlf
48020900.

Forhandlingskurs
for medlemmer og tillitsvalgte
i Spekter og HSH 19.-20. mai
Innholdet i kurset vil bl.a. være:
yy Forhandlinger – roller og forventninger
yy Ulike forhandlingssituasjoner
yy Kravskriving og tips ved lønnsforhandlinger
yy Beregning av lønnskrav, bruk av tall og statistikk
yy Tvisteløsninger og protokollskriving
yy Erfaringsutveksling
Dette kurset gir deg kunnskap om egen lønn, ulike forhandlingssituasjoner (for eksempel når du søker ny
jobb) og lokale forhandlinger. Det er ingen forutsetning at du skal forhandle i lokale lønnsforhandlinger, kurset
vil være nyttig for deg som ansatt uansett.
Praktiske opplysninger:
Torsdag 19.mai kl 10-17 + frivillig felles middag etterpå.
Fredag 20.mai kl 9-15
Sted: NITO konferansesenter, Lakkegata 3, Oslo
Kursansvarlige: Monica Deildok, leder i BF og Hanne Brunborg, nestleder i BF
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Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
Leder:		
Postadresse:		
		
		
Besøksadresse:
		
Telefon:		
E-post:		
URL:		

Monica Deildok
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum,
0103 Oslo
Øvre Vollgt 11, Oslo
(øverst i Tollbugata)
48 02 09 00
bf@bibforb.no
www.bibforb.no

Forbundsstyret

Innmeldingsskjema

Navn

Født

Adresse

Tlf.

Mobil

Postnr.

E-post:

Yrkesaktiv

Poststed

Innmelding på nett:
www.bibforb.no
Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Student

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
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Longyearbyen bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek og byarkiv
Henriette Primberg, Forus videregående skole
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Varamedlemmer
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Fjaler folkebibliotek
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kari Angelsen, Bodø bibliotek

yrkesativ
I Ikke
mai
2009 åpnet BF for å ta imot
Fra og med januar-nummeret 2010 har
innmeldinger
på
nett.
Både
studenter
og
vi
derfor tatt
innmeldingsskjema av
Arbeidsgiver
Sektorut
(Komm/Stat/Fylke/Priv)
ferdig utdanna bibliotekarer kan fylle inn et
Bibliotekaren. Det har stått jevnlig i bladet
Arbeidssted
skjema
på våre nettsider og klikke Sendsiden startenTlf.i 1993. Men nå er dette altså
knappen.
Så
er
de
registrert
som
medlem.
ikke lenger nødvendig.
Adresse
Faks.
Ferdig utdanna bibliotekarer må sende
Trenger du hjelp med innmelding på
Postnr.
Poststed
dokumentasjon
på bibliotekarutdanning
i
nett, tar du kontakt med BF-sekretariatet
posten til BF. Ellers er alt elektronisk.
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no.
Ansiennitet fra
Stilling
BF
- sek ret ariatet har
mottatt
70
innmeldinger
Stillingskode
Årslønn 100% / Lønnstrinn
Stillingsandel
på denne måten fra mai til
desember 2009. Av disse
Dato 18 studentmedSignatur
gjaldt
lemskap og 52 bibliotekarmedlemskap.
Rutinen
Kontingentsatser:
Yrkesaktive:
1,32 %nå
av bruttolønn.
virker
godt, og bør
være (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive:
kr. 250 pr. år.
Studenter:
pr. skoleår.
tilgjengelig
forkr. 100
alle
som
ønsker
medlemskap.
Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo, vedlagt dokumentasjon av bibliotekarutdanning.

Fylkeslag
Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon: 46 40 03 16
E-post: ragnhild.maso@tana.kommune.no

Sogn og Fjordane
Gry Hatlelid
Årdal bibliotek
Telefon: 47 26 18 61
Epost: gha@ardal.kommune.no

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon: 41 85 46 59
E-post: richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Troms
Marit Somby
Troms fylkesbibliotek
Telefon: 47 30 40 49
Epost: marit.andersen.somby@tromsfylke.no

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest kompetansesenter
Telefon: 41 93 16 04
E-post: kasper.vejen@statped.no

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon: 90 77 85 46
E-post: bror.krogh@skole.bfk.no

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon: 95 06 65 26
E-post: grete.g.josefsen@rana.kommune.no

Rogaland
Elisabeth Haug
Hetland videregående skole
Telefon: 95 16 16 86
Epost:
elihaug@gmail.com

Hedmark og Oppland
Monica Skybakmoen
Elverum bibliotek
Telefon: 41 61 08 78
Epost: monica.skybakmoen@elverum.folkebibl.no

Trøndelag
Morten Haugen
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Telefon: 41 51 76 33
Epost: morten.haugen@flink.no

Agder
Mari Haug
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Telefon: 99 16 12 78
E-post: mari@aabk.no

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon: 97 70 10 20
E-post: lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Møre og Romsdal
Hilde Gjessing
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 90 79 92 45
E-post: hilde.gjessing@mr.fylkesbibl.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon: 93 21 58 41
E-post: karim@porsgrunn.folkebibl.no

Oslo/Akershus
Britt Helen Bjørnback
Universitetet i Oslo
Telefon: 91 53 09 07
E-post: bhelenb@gmail.com
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B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Biblioteksentralen og de
store endringene i bransjen
lever av bibliotekenes behov for fysiske
eksemplarer, for å vurdere dem, kjøpe dem,
plaste dem, ryggmerke dem, katalogisere
dem, klassifisere dem, gjenfinne dem, låne
dem ut gjennom et biblioteksystem, oppstille
dem i fysiske hyller, transportere dem fysisk
mellom bibliotekene i fjernlånssamarbeid,
osv. Biblioteksentralens forretningside kan
nærmest sies å være produkter og tjenester
for bibliotekenes fysiske eksemplar. Men i
frykten for ikke å følge med i tiden, står alle
BS-sjefene med hver sitt lesebrett i hånda.
At regnskapene fremdeles ser forbausende
stabile ut, kan ikke skyldes annet enn at
BS-sjefene – foreløpig, på bildene– ligger
et hestehode foran bibliotekene, og bibliotekenes brukere.
Og så litt om størrelsen til slutt. For Biblioteksentralen er et stort konsern. Vi snakker
om en halv milliard i omsetning. Riktignok
står morselskapet bare for rundt 20 % av
omsetninga. Og det relativt nyervervede datterselskapet, som inntil videre heter BS Norli
Skole AS, bidrar med 80 % av konsernresultatet. BS Norli Skole er ledende leverandør
av skolebøker i Norge.
Ebøker på engelsk har vært å få kjøpt
en god stund. Ebøker på norsk kom denne
våren. Og nå er snart Biblioteksentralens
BS Weblån underveis. Så er spørsmålet: Vil
BS lykkes med denne tjenesten? Og: Vil det
være tilstrekkelig økonomi i weblån til å kompensere for omsetningstapet når volumet av
fysiske bøker synker?
Jeg er allerede spent på neste årsmøte i
Biblioteksentralen!

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet
Foto: Sunneva Trondsdatter Minken

Jeg har vært på årsmøte i Biblioteksentralen. Som observatør, vel å merke. Som
journalistisk observatør. Det var min første
gang på et BS-årsmøte. Jeg kjente for så
vidt Biblioteksentralen fra før. Trodde jeg.
Men etter årsmøtet er jeg ikke så sikker.
Ikke fordi det kom fram så mye dramatisk
nytt der. Det gjorde det nemlig ikke. Men
størrelsen på BS-konsernet, og dets plassering midt i alle de store dilemmaene som
bransjen vår står overfor, kan jeg - med
hånden på hjertet - ikke si at jeg var godt
nok kjent med. Jeg var heller ikke klar over
hvor stemoderlig Biblioteksentralens eiere
behandler sin bedrift.
For å ta det siste først: Vet du hvem som
eier Biblioteksentralen? Ikke det, nei. Men du
er nok ikke alene. Svaret er like enkelt som
det er mangslungent: BS er et andelslag,
der 419 kommuner og 14 fylkeskommuner
har andeler. I tillegg har KS og NBF noen
symbolske andeler. Hver andelshaver kan gi
fullmakt til en representant på årsmøte i BS.
Noen gir fullmakten til en politiker, noen til
sin kultursjef, andre til biblioteksjefen. Men
av de 435 andelshaverne, møtte kun 22 på
årsmøtet som ble avholdt i Oslo 28. april.
Mange av disse møtte også mest for å se og
høre, uten å gjøre noe vesen av seg. Greit
nok det. Noen tok ordet for å komme med
meldinger som like mye var fra et kundeperspektiv som fra et eierperspektiv. Greit
nok, det også.
La meg si noen ord om hvordan Biblioteksentralen merker ett av de store dilemmaene i bransjen. Årsmeldinga viser nemlig
administrerende direktør Børge Hofset stående med en iPad i hendene. Det samme
gjør nemlig bibliotekfaglig direktør Kjartan
Vevle og flere av de andre direktørene
også. iPaden er gjennomgangsmelodien
i årsmeldingas visuelle uttrykk. Samtidig
viser årsmeldinga for øvrig at konsernet

”Vi blir først i Norden med en helautomatisk innleveringsrobot i tre etasjer.
Den leser av en radiobrikke vi har
montert i hver bok, og bøkene, lydbøkene eller dvd-ene sendes ved hjelp av
en paternosterheis automatisk tilbake
til riktig etasje og riktig seksjon”
Lørenskogs biblioteksjef Berit Bjørklid
til NTB 25. april 2011, i forbindelse
med åpningen av det 2000 kvadratmeter store nye folkebiblioteket i
Lørenskog.

