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Delingskultur! Det er nøkkelordet

- Om det lukter framtid av folkebibliotekene? 
Ja, så absolutt. Delingskultur er nøkkelordet. I 
alt det nye som velter fram med sosiale medier 
og hele den teknologiske utviklinga, er det ele-
menter som ligger veldig tett opp til den gode 
gamle folkebibliotektankegangen. Det har med 
deling å gjøre, sier Trond Minken.
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Øst og vest i Oslo 
- forskjeller i bibliotekbruk? 
Toril Høimyr presenterer funn fra en undersøkelse 
av bibliotekene på Furuset og Røa i Oslo, som del 
masteroppgaven hennes ved Høgskolen i Oslo. 
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Tenk deg at du hadde brukket beinet og 
kom på jobb. Tenk deg at du fikk beskjed 
om å klatre i gardintrappa for å henge opp 
plakater til forfatterbesøket. Tenk deg at 
kollegene dine ble irriterte når du sa at 
akkurat det var litt vanskelig. 

Helt søkt, selvfølgelig! Det kunne aldri 
ha skjedd. Og allikevel skjer det, i alle fall 
nesten. Heng med!

Jeg kjenner noen som ikke er helt frisk. 
Men det synes ikke utenpå. Og det er 
egentlig litt dumt. For hvis jeg hadde sett at 
hun ikke var helt frisk, hvis hennes fremto-
ning hadde minnet meg på det, i form av 
litt halting, kanskje, eller en krykke, så ville 
jeg ha husket det. Slik som det er nå, så 
glemmer jeg hele tiden at hun er syk. Jeg 
forholder meg til henne som om hun var 
frisk. Og det er jo egentlig bra!, tenker du 
kanskje, og – ja det er vel egentlig det. 
For ingen ønsker å være identifisert med 
sykdommen sin. Og det er fort gjort: Å BLI 
diagnosen. Jeg ER ikke epileptiker, sier en 
annen jeg kjenner, Jeg HAR epilepsi. For 
han er det viktig å ikke være diagnosen 
sin. Forståelig nok.

Men min andre venninne, hun som ikke 
har en eneste skavank, eller bandasje. Hun 
som ikke halter. Hun får gjennomgå fordi 
jeg glemmer at hun er syk. Da planlegger 
jeg nemlig som om hun var frisk. Turer vi 
skal gå, eller steder vi skal være. Gjerne 
mange sammen, og hennes sykdom har jeg 
glemt, så den er ikke med i planleggingen 
min. Også blir det hennes ansvar, hennes 
problem at hun må begrense et helt sel-
skap, en hel utflukt gjennom stillferdig å si 
at ”Det kan jeg ikke”, eller ”Jeg beklager, 
men akkurat den aktiviteten kan jeg ikke 
delta på” 

Dermed blir hun det vi i gamle dager 
kalte ”festbrems”, en som stopper moroa, 
en som begrenser en sosial aktivitet som 
alle andre har glede av.  Vi rister av oss 

irritasjonen, naturligvis. Gjør gode miner, 
og sier: ”Naturligvis, da tar vi en pause!”, 
men den negative følelsen, skuffelsen inni 
oss forblir, og det er hun som assosieres 
til det negative. Bremsen.

Derfor er det litt dumt, at det ikke synes 
utenpå at hun er syk.

Det er et problem for flere, har jeg hørt. 
Man snakker om belastningen ved de 
usynlige sykdommene. Det finnes med 
andre ord flere slike sløvinger som meg 
her i verden. Som glemmer deres sykdom, 
og dermed belaster dem med ansvaret 
for hele tiden selv å måtte begrense sine 
omgivelser.

Forferdelig urettferdig når man tenker 
etter. Tenk deg at du har brukket beinet 
og en tulling av en venn (meg) inviterer til 
fjellklatreparty, også – som om ikke det var 
nok – egentlig blir litt skuffet når du sier at 
du helst vil sitte og vente til folk kommer 
ned igjen! Det kan jo selvsagt aldri skje! 
Men det er jo det som hender ustanselig 
med mennesker med de usynlige sykdom-
mene.

De arbeider. De skal i arbeid. Og vi i 
Norge har et godt redskap for å få til nett-
opp det. Avtalen om inkluderende arbeids-
liv. Det heter seg at arbeidsplassen skal 
tilrettelegge. Og det gjelder ikke bare for 
dem med krykker eller andre åpenbare syk-
dommer. Det er godt og riktig. Det er godt 
for den enkelte å kunne bidra i samfunnet. 
Forskning viser at det er helsefremmende å 
stå i jobb, så sant dette er mulig. Samfunnet 

har behov for arbeidskraft. Det er en vinn-
vinn situasjon. Folk trenger jobben, jobben 
trenger folk. Redskapet – tilrettelagt arbeid 
og/ eller redusert arbeidstid ligger der. 

Og allikevel er det vanskelig. Allikevel 
opplever mange og særlig dem med de 
usynlige sykdommene at arbeidslivet 
forsures av stadig å måtte minne kolleger 
og ledere om at de ikke kan yte riktig så 
mye, eller gjøre akkurat den oppgaven 
som de andre på jobben gjør. De opplever 
å bli baksnakket og fryst ut av kolleger, 
som synes det er feil at noen skal ”slippe 
billigere”. De opplever å bli sett på som 
unnasluntrere eller late og lite villig til å yte 
noe for arbeidsplassen. 

Fort gjort, selvfølgelig, for vi kan ikke se 
sykdommen, og vi merker den ikke. Så da 
glemmer vi den. Forholder oss simpelthen 
ikke til den. Forholder oss bare til det at 
noen er ”vanskelige” fordi de ikke kan bidra 
på samme måte som andre. 

Men sykdommen er der allikevel for den 
det gjelder, hele tiden og høyst uvelkom-
men. Og gjennom vår tankeløshet legger 
vi stein til byrden. 

Tenk deg at du hadde brukket beinet og 
kom på jobb. Tenk deg at du fikk beskjed 
om å klatre i gardintrappa for å henge opp 
plakater på barneavdelingen. Tenk deg at 
kollegene dine ble irriterte når du sa at ak-
kurat det var litt vanskelig. 

Lederen har ordet

Det heter seg at arbeidsplassen skal tilrette-
legge. Og det gjelder ikke bare for dem med 
krykker eller andre åpenbare sykdommer. ”
”

Monica Deildok
Forbundsleder
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Delingskultur! 
Det er nøkkelordet

- Om det lukter framtid av folkebibliotekene? Ja, så absolutt. Delingskultur er 
nøkkelordet. I alt det nye som velter fram med sosiale medier og hele den 
teknologiske utviklinga, er det elementer som ligger veldig tett opp til den gode 
gamle folkebibliotektankegangen. Det har med deling å gjøre.

Tekst:  Erling Bergan
Foto:   Håkon Knappen

Det er Trond Minken som sier dette. 
Han må ta sin del av æren for at Buske-
rud fylkesbibliotek er regjerende mester 
i grenen ”Årets bibliotek”. De er i front 
på mange av bibliotekenes utviklingsom-
råder for tida, enten det gjelder ebok-
utlån, samlingsutvikling og kassering, 
utforming av bibliotekrommet eller bruk 
av nettet. De følger med i tida, og det 
er ikke alltid så lett når store krefter er i 
sving og framtida fortoner seg usikker. 

På begynnelsen av 90-tallet var Trond 
leder for Norsk bibliotekforening. Han har 
alltid vært aktiv i bibliotekpolitikken, og 
er en aktør man lytter til når det gjelder 
utvikling av bibliotek i Norge.  

Vi har invitert Trond Minken til en bredt 
anlagt samtale, for å justere vårt biblio-
tekpolitiske kompass før et nytt arbeidsår 
skal settes i gang.  

Jobber godt sammen
- Hvordan er det å være årets bibli-

otek i 2010?
- Det føles veldig godt og oppmun-

trende. Det er et klapp på skulderen til 
oss og måten vi jobber på. 

- Hva er det med måten dere 
jobber på som gjorde at dere fikk 
prisen?

- Vi jobber for det første veldig godt 
sammen. Og vi jobber sammen på en 
måte som stimulerer gode ideer, hvor 
det er åpent for å tenke høyt, hvor det 
er åpent for å gå på trynet, hvor det er 
åpent for å være friske og nytenkende, 
hvor det er mye humor. Og så mener jeg 
at vi er ganske modige. Vi gjør ting som 
andre kanskje ikke tør.
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- Som for eksempel? 
- E-lån. Å stikke hodet fram i det 

vepsebolet der, det er ikke bare en-
kelt. Mange bibliotekarer holder en lav 
profil. Vi blir etterlyst i samfunnsdebat-
ten. Men når vi sier fra i saker hvor 
det finnes interessemotsetninger, må 
en regne med kritikk. Og det har vi 
fått. For eksempel fikk kasseringsge-
riljaen vår så ørene flagret av Håkon 
Gundersen i Morgenbladet.  I sånne 
sammenhenger står vi på det vi mener 
og legger ikke skjul på det. Tvert imot. 
Vi har en ambisjon om å være åpne 
og tydelige, en ambisjon om å dele 
mest mulig. 

- Dele med hvem?
- Dele med resten av bibliotek-Norge, 

og med kollegaer i andre land for den 
saks skyld. Vi mener delingskultur er 
nøkkelordet for bibliotekets – særlig fol-
kebibliotekets – virksomhet. Og det har 
aktualitet på mange måter. Man tenker 
kanskje først på sosiale medier.  Men 
det bør gjennomsyre vår måte å tenke 
på også når det gjelder faglig utvikling. 
Jeg synes ikke vi har vært gode nok til 
det i Norge. Danskene har vært flinkere 
til å eksperimentere og utvikle, og så 
dokumentere og la andre ha nytte av 
det. Ved Buskerud fylkesbibliotek prøver 
vi å bidra til en slik arbeidsmåte ved å 
legge mye ut på nett. Det er lettere å 
gjøre dette nå enn det har vært før, 
for nå er teknologien på vår side. Men 
ikke desto mindre er det en jobb som 
må gjøres. 

For dårlige til å dele
- Er det norske bibliotekmiljøet 

for dårlige til å dokumentere utvi-
klingsarbeid?

- Ja. Men det gjelder ikke bare doku-
mentering. Bibliotekmiljøet er for dårlige 
til å dele. Dette til tross for at hele biblio-
tekvesenet er tufta på å dele.  

- Hvorfor deler vi ikke?
- Jeg vet ikke. Ved Buskerud fylkes-

bibliotek prøver vi i hvert fall å dele. Vi 
viser at det går an, og vi viser hvordan 
det går an. Nå kan det selvfølgelig være 
noen forståelige grunner til at bibliotek 
vegrer seg for deling. For eksempel når 
det gjelder enkelte medietyper, kjøpt inn 
for noen snaue lokale penger, som man 
holder igjen fra fjernlån for å unngå at 
andre bibliotek snapper mediene foran 
nesa på en. Eller når det gjelder utvi-
klingstiltak: Man ønsker æren for en god 

ide. Det er litt paradoksalt, for hvis andre 
ikke blir kjent med den gode ideen, får 
man heller ikke æren. 

- Buskerud fylkebiblioteks bevis-
ste delingskultur har gjort dere til 
årets bibliotek, et eksempel på at 
deling kan kombineres med ære? 

- Ja, vi har gode erfaringer med å dele, 
kan du si. 

- Fylkesbibliotek er en biblio-
tektype som stortingsmeldinga gir 
en tøff framtid. Hvordan ser du på 
framtida til fylkebibliotekene?

- Det er så absolutt behov for oss, 
gitt at vi følger med i timen. Men jeg ser 
selvfølgelig signalene, både i stortings-
meldinga og i arbeidet som nå pågår 
med endring av biblioteklova. Jeg husker 
forrige runde, da daværende kulturminis-
ter Valgerd Svarstad Haugland foreslo 
å stryke lovkrav om fylkesbibliotek. Det 
er tydelig at noen vil ha det bort. Men 
jeg synes i så fall at det ville være synd. 
Mange av oss har gode forutsetninger 
hos våre eiere, fylkeskommunene, til 
fortsatt å få albuerom og gode ram-
mevilkår, selv uten å være lovpålagt. 
Men det er nok noen som risikerer å 

bli så små og svake at de ikke får vist 
seg å ha livets rett. I så fall må vi bruke 
tid og krefter på å kjempe kampen om 
fylkesbibliotekene på 19 steder samtidig, 
i stedet for å slippe det. 

Noen løft for store
- Hvis fylkesbibliotek skulle nyopp-

rettes i dag, hva ville vært hovedbe-
grunnelsen?

- Det samme som for fylkeskommunen, 
at det finnes et regionalt ledd mellom 
stat og lokalsamfunn. Vi ser at noen løft 
er for store for enkeltbibliotek, eller for 
vanskelige selv om flere bibliotek gikk 
sammen om å få det til. Bibliotekenes 
utviklingsressurser er små og i konstant 
press fra daglig drift. Til og med et så 
stort bibliotek som Drammen bibliotek 
er uten utviklingsavdeling. Så skal det 
gjennomføres en statlig bibliotekpolitikk 
rundt omkring i landets bibliotek, med 
stor avstand mellom lokalsamfunn og 

staten. Enten det er Nasjonalbiblioteket 
eller andre som taler på statens vegne, 
har de ikke noen sjanse til å følge med 
og kjenne på pulsen det livet som leves 
ute i kommunene. Fylkesbibliotekene er 
et nødvendig mellomledd. Vi kan for-
midle og tolke og tilpasse og oversette 
begge veier, både nedenfra-opp og 
ovenfra-ned. 

- Nasjonalbiblioteket kan ikke 
kjenne hva som foregår på lokalt 
plan?

- De vil i hvert fall ha stor nytte av et 
samarbeid med oss. Og det er allerede 
i gang, blant annet ved at AU i Fylkes-
biblioteksjefkollegiet er med på å drøfte 
kriteriene for prosjektmidlene, sammen 
med bibliotekutvalget i Universitets- og 
høgskolerådet.

- Skal fylkesbibliotek bare være 
en utviklingsaktør? Er det ikke også 
operative oppgaver som bør løses?

- Vi mener det er viktig med bakke-
kontakt for å kunne bidra til utvikling. 
Men da skal det være bakkekontakt med 
formål å drive utviklingsarbeid. Vi skal 
ikke erstatte drifta som kommunene har 
ansvar for. 

- I utredninga ”Bibliotekreform 
2014” ble konsolidering foreslått 
som et viktig grep. Kunne ikke 
fylkesbibliotek være en aktør som 
dekket opp en del av de operative 
behovene? 

- Det går jo an å se for seg en helt 
annen modell, for eksempel mer likt Eng-
land, der ”fylkeskommunene” har ansvar 
for å eie og drive bibliotekvesenet i fylket. 
Men med den sterke vekta vi har på kom-
munal sjølråderett i Norge, tror jeg ikke 
vi er modne for en slik modell. 

Tilnærminga er feil
- Etter stortingsmeldinga er det 

vertskommunemodellen som er det 
mest aktuelle grepet. Hvordan står 
det til med konsolideringsbehovet i 
Buskerud?

- Det er like stort hos oss som i andre 
fylker. Vi har store avstander med en klas-
sisk grisgrendt-problematikk. Men jeg tror 

[ LUKTEN AV BIBLIOTEKFRAMTID ]
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[ LUKTEN AV BIBLIOTEKFRAMTID ]

I utviklingsarbeidet må vi stå skulder 
ved skulder, de lokale bibliotekene og vi 
som utviklingspartner. Det holder ikke 
at vi inviterer til kurs i Drammen, hvor 
deltakerne etterpå drar hver til sitt for å 
bruke det de har lært i hverdagen. Vi må 
drive utviklingsarbeid sammen med de 
bibliotekansatte ute i deres hverdag. Det 
er hovedtanken i måten vi prøver å endre 
jobbinga vår. 

- Hvordan passer fylkesbibliotekets 
bokbuss-tjeneste inn i dette?

- Vi hadde to bokbusser i fylket, nå er 
det kun én. Den kjører i 11 av fylkets 21 
kommuner. Fylkeskommunen har fatta 
politisk vedtak om at bokbussen skal 
avvikles i løpet av 3-5 år. I stedet skal vi 
utvikle en ny type oppsøkende tjeneste, 
hvor vi skal bruke det beste fra bokbus-
sen sammen med annen oppsøkende 
virksomhet vi driver med. For eksempel 
litteraturformidling, blant annet gjennom 
Den kulturelle skolesekken. Vi ønsker å 
utvikle brukerdrevet innovasjon, å trekke 
brukerne tettere inn i utvikling av tjenes-
tene ved å være med på å produsere ting i 
biblioteket. Vi må utvikle et konsept for en 
ny form for oppsøkende virksomhet som 
samler flere av fylkesbibliotekets aktivite-
ter. Det kan godt hende vi investerer i et 
kjøretøy i den sammenhengen. Men blir 
ikke en 12 meters bokbuss av den gamle 
sorten. Her er det også et poeng at vi må 
gjøre dette på en måte som synliggjør 
bibliotekene der publikum befinner seg, 
enten det er på festivaler, på stranda eller 
andre steder. 

Buskerudgeriljaen
- Hvordan står det til i de faste bi-

bliotekene i fylket? Dere er blitt kjent 
for Buskerudgeriljaen, som reiser 
rundt og kaster bibliotekbøker, for 
deretter å publisere bilder av romsli-
gere hyller. Håkon Gundersen raljerte 
kraftig over dette i Morgenbladet. 
Sigbjørn Hernes var også skeptisk til 
at bibliotekene sagde over greina de 
satt på, ved å være for kjappe med 
å renske i bibliotekhyllene. I denne 
overgangen fra papirbøker til digitalt 
innhold, ser du at kasseringsgeriljaen 
kan etterlate for mye ledig plass i 
bibliotekrommet, som andre aktører 
i kommunen, høgskolen eller univer-
sitetet kan komme inn og overta?

- Nei, dette er overhode ikke pro-
blemet for bibliotekene i Buskerud. 
Overfylte hyller har ført at brukerne ikke 

- I Buskerud prøver vi å finne andre veier 
fram mot bedre samordning og samarbeid. 
Vi kaller det ikke konsolidering, sier fylkes-
biblioteksjef Trond Minken, som påpeker at 
fylket har like mye grisgrendt-problematikk 
som andre fylker. Men han tror den organi-
satoriske tilnærminga er feil, for da møter 
man  motstand. - Det blir ofte en blindvei, 
sier han. (Ill.: Statens kartverk)

at tilnærminga er litt feil. Man nærmer seg 
saken organisatorisk – og møter motstand. 
Det blir ofte en blindvei. I Buskerud prø-
ver vi å finne andre veier fram mot bedre 
samordning og samarbeid. Vi kaller det 
ikke konsolidering. Men vi trenger så 
absolutt et høyere nivå på samarbeidet, 
både bibliotekene imellom, og mellom oss 
og bibliotekene.  

- Hvordan oppnår dere dette? 
- En hovedstrategi er faglig praksisfel-

lesskap. Vi kan også kalle det kompetan-
sefellesskap eller kompetansenettverk. 
Vi bygger samarbeid gjennom faglig 
interesse og faglige behov. Vi har kommet 
lengst på dette innen litteraturformidling. 
Her har vi en kjerne av folk som jobber 
med og søker opplæring innafor litte-
raturformidling.  Vi har utvikla kurs og 
opplæringstilbud for dem, kobla til oss 
regissører for eksempel, og systematisk 
forsøkt å rekruttere flere til denne gruppa. 
Vi slipper dem ikke ved endt kurs, men 
holder kontakten. Vi tilbyr arenaer hvor 
det er muligheter til å praktisere litte-
raturformidling, for eksempel Bokgildet 
i Drammen. Dermed jobber man på 
tvers av hvor man er ansatt. De blir en 
fylkesgruppe basert på faglig interesse 
og faglig praksis, de kan gå litt mer om 
hverandre i forskjellige sammenhenger. 
Litteraturformidling er det første området, 
men vi jobber systematisk med å utvide til 
flere områder, for eksempel det som har 
med biblioteket som læringsarena å gjøre, 
å legge til rette for læring i folkebibliotek. 
Der knytter vi samarbeidet tett opp mot 
skolebibliotekarer, for vi har gjensidig mye 

å lære hverandre – ulike tilnærminger til 
å være ”bibliotekpedagog”. Og vi gjør 
det på område som har med digitale 
tjenester å gjøre. For eksempel har vi 
et internt prosjekt som kalles WebLøft, 
der bibliotekarer i alle deler av fylket 
settes i stand til å fylle sine nettjenester 
med spennende og aktuelt innhold, i til-
legg til å kommunisere med hverandre. 
Bibliotekene skal ikke bare ha hvert sitt 
separate nettsted, de skal også henge 
sammen, dele innhold og chatte med 
hverandre. Dette skal bygges ut som 
intern kommunikasjonskanal, en slags 
regional Biblioteknorge. I første omgang 
for folkebibliotekene, men vi ønsker også 
å knytte skolebibliotekene til dette.

Enkle brosjyrer lagt på nett
- I den ferske statusrapporten ”Luk-

ter det framtid” om folkebibliotekene 
i Buskerud, står det at bibliotekenes 
internettilbud er utdatert?

- Ja, sånn som det har vært her i fylket. 
Nettsidene har egentlig vært enkle bro-
sjyrer lagt på nett, om hvordan ting var 
på et spesielt tidspunkt. Men det skjer 
mye med dette nå. Vi legger til rette 
den tekniske infrastrukturen ved å lage 
noen maler, tilpasset sammen med de 
lokale bibliotekene, basert på den frie 
programvaren Wordpress. Vi har begynt 
i Hallingdal, men har som ambisjon at 
alle bibliotekene i fylket skal få tilbudet. 
Dette er et verktøy som er mye enklere 
å bruke og å følge opp enn tradisjonelle 
nettstedverktøy. Dette viser dessuten 
en annen side ved måten vi jobber på: 
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finner fram, at de ikke ser skogen for 
bare trær. Erfaringene med kasseringa 
er soleklar. Besøk og utlån har steget.  
Etterspørselen har blitt større fordi bø-
kene kommer til syne. Neste skritt er at 
vi hjelper dem med ominnredning, for 
å utvikle nye modeller eller forsøke oss 
med ulike tilnærminger. På biblioteket 
ved St. Hallvard videregående skole 
kjøpte vi for eksempel inn nytt inventar 
fra Ikea, inspirert av barnebiblioteket i 
Ålborg. Det bryter med noen tradisjoner 
i bibliotekene, når møblene ikke kjøpes 
inn for å vare i 50 år. De var rimeligere, 
og de skapte mer farger og liv. Og i 
dag er tre ”geriljamedlemmer”, sammen 
med lokalt bibliotekpersonale, på Åmot 
filial i Modum kommune. De har slitt 
med både kassering og bemanning. Vi 
hjelper med kassering for å gi rom for 
nye ting, ikke minst en klarere innretting 
mot ungdom og mer selvbetjening. På 
den måten legger vi ganske mye arbeid 
i noe som for så vidt er ansvaret til det 
enkelte biblioteket, men som har et klart 
utviklingsperspektiv ved seg. 

Ebøker til eldre
- Dere har som de første i landet 

startet med ebok-utlån, gjennom tre 
folkebibliotek i Buskerud. Hvilke er-
faringer har dere høstet så langt?

- Det er stor etterspørsel, og den 
kommer fra alle slags folk. Mest over-
raskende er at mange eldre har vært 
ivrige etter å prøve ut ebøker. Vi trodde 
i utgangspunktet at dette ville være 
et ungdomsfenomen, men det er det 
ikke. 

- Tilbudet er foreløpig på under 
hundre titler og kun fra ett forlag. 
Hvorfor tar ikke dette av? 

- Vi var lovet at dette raskt skulle 
komme opp i 500 titler med ny norsk 
litteratur fra forlagene, første og fremst 
fra Cappelen Damm som vi samarbeider 
med. Grunnen til at dette ikke skjer, er 
at norske forlag holder veldig igjen. 
Vi ønsker å utvide dette, både i antall 
titler og i hvor mange bibliotek som har 
tilbudet. Dette har også et nasjonalt 
perspektiv. Utlån av ebøker bør ikke 
være noe som ordnes pr fylke, det bør 
bli nasjonale ordninger. Det forutsetter 
avtaler, lovgiving eller bestemmelser på 
statlig hold. Det viktigste fra vår side var 
å prøve ut noe nå, å komme i gang, å få 
bibliotekene på banen. Men her er det 
mange aktører som er mye tyngre enn 

bibliotekene, så det er vanskelig å si hva 
som kommer til å skje videre.

- Vil du regne ebøker som den 
største faktoren som påvirker biblio-
tekenes framtid?

- Jeg er ganske sikker på at ebøker 
vil ha stor betydning for bibliotekene, 
og for hele litteratur-Norge. Det kan ta 
flere år før dette løsner skikkelig, og det 
blir nok aldri enerådende. Men allerede 
nå er digital litteratur dominerende i 
fagbibliotekene, i form av lærebøker og 
tidsskriftartikler. Det er avgjørende at 
bibliotekene får ordninger å leve med 
når det gjelder ebøker. Det er helt avgjø-
rende for framtida for norske bibliotek. 
Men det er også viktig for norsk kultur og 
språk. For hvis ikke de norske forlagene 

kommer på banen med fornuftige løs-
ninger i tide, kan mange nordmenn som 
etterspør ebøker allerede ha vendt seg til 
å lese aktuell litteratur på engelsk, til en 
rimelig penge. Da kan noe av grunnlaget 
for norsk litteraturproduksjon falle bort. 
Det er ikke bare trist for norske forfattere 
og forlag, det vil jo være trist for Norge 
som kulturnasjon. 

Kan ikke vente
- Forlagene sager over greina de 

sitter på?
- Det er fare for det, ja. Norske bibliotek 

bør jo ha som ett av sine kjerneformål å 
bidra til at norsk litteratur og språk utvikler 
seg friskt og freidig. Men bibliotekene 
kan ikke vente på at noe blir tilgjengelig  

- Jeg er ganske sikker på at ebøker vil ha stor betydning for bibliotekene, og for hele litteratur-
Norge. Det kan ta flere år før dette løsner skikkelig, og det blir nok aldri enerådende, sier Buskeruds 
fylkesbiblioteksjef Trond Minken. 
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på norsk før man formidler kunnskap og 
informasjon om et aktuelt tema. Hoved-
formålet vårt er jo å dele kunnskap, å dele 
kulturuttrykk. 

Grep om digitale tjenester
Trond Minken har sin bibliotekar-

utdanning fra Oslo i 1981, og har tatt 
videreutdanning i bibliotekvitenskap 
ved Aberystwyth University i Wales. 
Han har vært bibliotekleder for Nor-
ges Geologiske Undersøkelser (NGU), 
Trondheim folkebibliotek og Lillehammer 
bibliotek. Nå er han fylkesbiblioteksjef i 
Buskerud. 

- Med din varierte bibliotekbak-
grunn, hva ser du som de viktigste 
endringene på bibliotekfeltet nå? 

- Det er de digitale tjenestene, elek-
tronisk litteratur og bibliotekenes behov 
for å få et grep om digitale tjenester. 
Dette er et kjempefelt med stort behov 
for å løftes opp på nasjonalt nivå. Jeg 
ser at danskene har kommet mye lenger 
enn oss. 

- Er dette en kritikk av Nasjonal-
biblioteket?

- Nasjonalbiblioteket spiller, og kom-
mer til å spille, en viktig rolle for oss. 
Det er et faktum. Det er de som får 
brorparten av de statlige midlene og 
som har et stort apparat. Så håper jeg 
Nasjonalbiblioteket er åpne nok til å kor-
rigere kursen sin noe, ved for eksempel 
å se på Danmark. 

Vi må jobbe nedenfra opp
- Hva burde de se på?
- Ikke minst hvordan danskene hånd-

terer utvikling av fellestjenester og 
digitale tjenester på nasjonalt plan. Det 
er mye å si om dette, og det er ikke 
bare et spørsmål om bibliotekene. Et 
eksempel kan illustrere hva jeg tenker 
på: I Danmark har de en utredning 
om bibliotekenes framtid – ”Folkebi-
bliotekerne i vidensamfundet” – der de 
analyserer utviklingen av folkebibliote-
kene med utgangspunkt i utfordringer 
som hele det danske samfunnet står 
overfor. Det er også laget utredninger 
fra den danske staten som identifiserer 
hovedutfordringer for dansk velferd 
og næringsliv, hvor innovasjon er et 
nøkkelord. De innser at Danmark ikke 
kan fortsette å produsere industrielt 
slik de har gjort tidligere. De må være 
innovative, og dyrke dette som globalt 
fortrinn. De har blant annet tatt mål av 
seg til å bli ledende på design. Denne 
utfordringen gjenspeiler seg direkte i 
samfunnsoppdraget som bibliotekene 
får, og helt konkret i hvordan man tenker 
videreutvikling av danske bibliotek. Jeg 
savner denne typen sammenhenger 
mellom samfunnets nivåer og virksom-
hetsfelter i Norge.  Men Norge er an-
nerledes enn Danmark. Vi kunne ønske 
at ting var annerledes, men må jobbe 
på en annen måte. Vi i bibliotekbransjen 
må spille forslag og ideer oppover, til 

Nasjonalbiblioteket, og håpe at de tar 
det til seg. Der våre danske og finske 
kollegaer i større grad kan ta utgangs-
punkt i analyser og prioriteringer som er 
gjort på nasjonalt hold, må vi jobbe mer 
nedenfra og opp. Det er vårt utgangs-
punkt, så får vi gjøre det beste ut av det. 
Det betyr at det blir desto viktigere for 
oss på grunnplanet å drøfte oss fram til 
enighet om innspill til nasjonale organer. 
Det er på en måte også en styrke ved 
det norske samfunnssystemet.  

- Til slutt: Lukter det framtid av 
bibliotekene?

- Ja, så absolutt. Delingskultur er nøk-
kelordet. I alt det nye som velter fram 
med sosiale medier og hele den tekno-
logiske utviklinga, er det elementer som 
ligger veldig tett opp til den gode gamle 
folkebibliotektankegangen. Det har med 
deling å gjøre. Vi ser at det dannes et 
utall ”communities” på nett, i Facebook 
og andre steder. Dette er en kommuni-
kasjonsmåte som gir kjempemuligheter 
til bibliotekene. Er ikke den gode gamle 
lesesirkelen er en community, da? Det er 
bare opp til fantasien å sette grenser for 
mulighetene vi kan benytte oss av der. 

Problematisk vanetenkning
- Hva er den største trusselen mot 

folkebibliotekene?
- Vanetenkning. Både internt, blant 

eierne våre og blant brukerne våre. 
Det er selvfølgelig også en kamp om 

Buskerud fylkesbibliotek var 
en av arrangørene bak den 
viktige ebok-konferansen 
i november i fjor. Live 
twitring på storskjerm og 
video-streaming i kombi-
nasjon med tradisjonelle 
foredrag og paneldebatter, 
i den gamle papirfabrikken 
på Grønland i Drammen, 
gjorde at arrangementet 
luktet framtid og tradisjon 
på en gang. Ikke ulikt hva 
bibliotekene må strebe 
etter. (Foto: Erling Bergan)

[ LUKTEN AV BIBLIOTEKFRAMTID ]
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ressursene, og vi er i de fleste sam-
menhenger små og svake. Vi blir ofte 
kverna mellom skole, eldreomsorg og 
alle mulige andre behov. Men i dette 
spillet må vi være smarte. Vi må i stor 
grad tenke på vegne av brukerne, som 
er en uensartet og uorganisert interes-
segruppe. Det er ingen andre enn vi, 
som jobber i bibliotekene, som kan 
tenke framover, være i forkant, utvikle 
tjenester og tilbud som er aktuelle nok, 
og som svarer til det som etter hvert 
blir til etterspørsel. Vi kan ikke vente 
på at verken brukerne eller eierne skal 
formulere hva vi skal gjøre i morgen. 
Det er mange i bibliotekvesenet som 
er inne på gode spor i forhold til sånne 
ting, , så vidt jeg kan se, for eksempel 
BF-leder Monica Deildok og NBF-leder 
Svein Arne Tinnesand. Og så er det ikke 
minst en ny generasjon bibliotekarer 
som begynner å gjøre seg gjeldende på 
veldig spennende måter rundt omkring. 

Du finner dem på Deichman, i Bærum, i 
Rogaland, i Ålesund, og her i Buskerud, 
osv. Ingen flere nevnt, ingen glemt. De 
tar gjerne utgangspunkt i digitale tjenes-
ter og interessen for dem. Det er mange 
yngre folk som virker veldig lovende, og 
som borger bra. 

Bekymra for ledervegring
- Er det håp for bibliotekarene 

oppi dette? Det er en tendens til å 
ansette et videre spekter av kompe-
tanser i bibliotekene nå enn før. Har 
bibliotekarene tøffere tider i vente 
enn bibliotekene?

- Det er utviklingstrekk som peker i 
begge retninger. Jeg ser at flere unge, 
dyktige, fremadstrebende bibliotekarer 
i Rogaland har gått til næringslivet hvor 
de får vesentlig bedre betalt. Det borger 
for at kompetansen blir mer etterspurt, 
selv om det dessverre er andre steder 
enn i bibliotekene. På den andre sida har 

jeg selv vært med på å ansette folk som 
ikke er bibliotekarer i bibliotekene. Så 
dette peker i flere retninger. Men jeg er 
veldig bekymra for ledervegringa i yrket 
vårt. Bibliotekledelse er en vesentlig del 
av jobben til veldig mange, ikke minst 
i de små bibliotekene der du omtrent 
er din egen sjef. Det å drive fram en 
utvikling i disse bibliotekene, enten det 
er noen nye tjenester eller for biblioteket 
som helhet, krever et pågangsmot som 
vi dessverre må etterlyse litt for ofte. 
Dette er litt bekymringsfullt, sier Trond 
Minken til slutt. 

[ LUKTEN AV BIBLIOTEKFRAMTID ]

- Jeg er veldig bekymra for ledervegringa i yrket vårt. Bibliotekledelse er en vesentlig del av jobben til veldig mange, ikke minst i de små bibliotekene der 
du omtrent er din egen sjef. Det å drive fram en utvikling i disse bibliotekene, enten det er noen nye tjenester eller for biblioteket som helhet, krever et 
pågangsmot som vi dessverre må etterlyse litt for ofte, sier Trond Minken.
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[ ARBEIDSLIVET ]

- Vi vet at tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte og bedre 
samarbeid mellom alle berørte parter er avgjørende for å få sykmeldte 
raskere tilbake i jobb, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

De viktigste endringene er:
Oppfølgingsplan skal være klar senest innen fire uker y
Dialogmøte skal være gjennomført innen sju uker y
Sanksjoner for manglende oppfølging  y

- Noen er så syke at de ikke skal være på jobben, men mange kan 
delta litt dersom arbeidsoppgavene legges til rette. Slik tilretteleg-
ging forutsetter et godt samarbeid mellom ansatt, arbeidsgiver og 
lege. Oppfølgingsplanen og dialogmøtene er verktøy for å få dette 
til, sier statsråden.

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig tilrettelegging slik at en 
sykmeldt arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis 
så raskt som mulig. Manglende oppfølging fra arbeidsgiver kan 
sanksjoneres med gebyr. På samme måte kan lege/sykmelder ileg-
ges gebyr ved uteblivelse fra dialogmøter. Arbeidstaker kan miste 
retten til sykepenger dersom vedkommende ikke medvirker i opp-
følgingsarbeidet. Både arbeidsgiver og arbeidstaker vil bli varslet før 
sanksjon iverksettes.

- Målet er ikke å straffe, men å få innarbeidet en oppfølgingskultur 
hvor de ulike aktørenes oppgaver i sykefraværsarbeidet løses som 
forutsatt, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.  

Tidligere og tettere oppfølging 
av sykmeldte
Nye regler om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den 
som er syk, for arbeidsgivere og for legene. Kravene om tidligere og tettere 
oppfølging skjerpes. Det gjør også reaksjonene overfor de som ikke følger 
opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet.
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- Folk langs paraderuten sa det betyr 
mye at YS var representert, sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim, som var med og 
gikk i tog under Skeive dager i juni.

- Vi går under den samme parolen som for to år siden: Like-
verd i arbeidslivet. Kanskje høres det ikke så spennende ut, men 
egentlig er det et svært budskap, sier likestillingsrådgiver Hege 
Herø. Her noen av deltakerne fra YS samlet på Rådhusplassen 
under Skeive dager i juni.

Stemningen var på topp da en god gjeng på 30-40 stykker 
stilte fra ulike YS-forbund i paraden under Skeive dager i Oslo, i 
fargerike t-skjorter der det sto: Blanda drops. Lik rett til å være 
forskjellig. 

YS var med på 
Skeive dager
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Stadig flere går over til Mikromarc 3 – det 
helt nye og banebrytende systemet for 
nordiske bibliotek.
Med et helt nytt og behagelig brukergrense-
snitt er Mikromarc 3 svært enkelt å forstå. 
Den pedagogisk riktige oppbygningen leder 
deg gjennom de ulike funksjonene på en 
intuitiv og ukomplisert måte – nesten som 
om systemet selv aner hva du ønsker eller 
hvor du vil gå. Mikromarc 3 møter dine behov 
på en enestående måte; helintegrert, intuitivt 
og moderne. 

Ta kontakt med oss, så får du vite mer om 
bibliotekenes aller beste venn!

www.bibits.no • Tlf.: 22 08 98 97
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Mikromarc 3 
brukere 
ser seg 
ikke tilbake!

Nye verktøy for leger: 
Økt bruk av gradert 
sykmelding
En ny faglig veileder og et tilbakemel-
dingssystem for den enkelte leges syk-
meldingspraksis skal bidra til økt bruk 
av gradert sykmelding. – Målet er å 
forebygge utstøting fra arbeidslivet, sier 
statsråd Hanne Bjurstrøm.

Som et ledd i opp-
følgingen av IA-avtalen 
lanseres det 1. juli en 
faglig veileder for syk-
meldere. Veilederen er 
et elektronisk oppslags-
verk til hjelp i hverda-
gen. Den er utviklet av 
Helsedirektoratet og 

Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med legenes og 
de andre sykmelderprofesjonenes organisasjoner.

Av og for sykemeldere
- Veilederen er laget av sykmeldere for sykmeldere, og er 

tilpasset sykmelderes behov. Vi tror at denne veilederen vil 
være en god støtte for landets sykmeldere, og den vil gi hjelp 
i sykmeldingsarbeidet, sier konstituert helsedirektør Bjørn 
Guldvog. –Veilederen vil ikke gi diagnosespesifikke råd om 
sykmeldingslengde, men heller gi sykmelder hjelp til å utøve 
sitt faglig skjønn.

Veilederen omhandler temaer som sykmeldingsvurdering, 
utfordrende situasjoner, samarbeid med NAV og andre aktører 
og alternativer til sykmelding. Veilederen skal være et levende 
verktøy, der alle sykmeldere oppfordres til å komme med inn-
spill og dele ny kunnskap og erfaringer. Tilbakemeldingene blir 
mottatt av en redaksjonsgruppe bestående av fagpersoner 
som fortløpende vurderer og oppdaterer innholdet.

Oversikt over egen sykmeldingspraksis
Et nytt system for regelmessige tilbakemeldinger til leger 

og andre sykmeldere vil bli tilgjengelig innen utgangen av 
året. En papirversjon har vært i bruk for fastleger siden i 
vår. Nå utarbeides en elektronisk løsning for alle sykmel-
dere. Her får sykmelder oversikt over sin egen sykmel-
dingspraksis sammenlignet med andre 
sykmeldere i samme kommune/fylke, 
eller på landsbasis. Man får statistikk 
etter varighet og gradering, og kan også 
sortere statistikk etter diagnose, kjønn, 
alder og næring. 

[ ARBEIDSLIVET ]
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– At ledigheten holdt seg stabil i juni 
henger sammen med at det var flere 
personer på arbeidsmarkedstiltak enn 
det som er vanlig. Tallene viser at etter-
spørselen etter arbeidskraft er litt lavere 
nå enn den var for noen måneder siden, 
sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim 
Lystad.

I juni var 2,5 prosent av arbeidsstyr-
ken registrert som helt arbeidsledige 
hos NAV.

Ledige jobber
Antall ledige stillinger er nå på om lag 

samme nivå som for ett år siden, men 
det er store variasjoner i etterspørselen 
mellom ulike yrkesgrupper.

– Det er nå høyere etterspørsel etter 
arbeidskraft i privat sektor, mens etter-
spørselen i offentlig sektor har gått noe 
ned det siste året, sier Lystad.

Størst økning i etterspørselen etter 
arbeidskraft er det innen ingeniør- og 
IKT-fag og bygge- og anleggsyrker, hvor 
det ble lyst ut henholdsvis 35 og 23 
prosent flere stillinger nå sammenlignet 
med i fjor.

Innen butikk- og salgsarbeid har det 
blitt 16 prosent færre stillinger og innen 
barne- og ungdomsarbeid 13 prosent 
færre.

Ingeniører og IKT-personell
Det siste året har ledigheten falt mest 

for ingeniører og IKT-yrker og indus-
triarbeid, hvor det har blitt 20 og 19 
prosent færre ledige enn det var for ett 
år siden.

Ledigheten har økt mest innen helse-, 
pleie- og omsorgsyrker med 10 prosent 
og barne- og ungdomsarbeid med 9 
prosent. Innen helse-, pleie- og om-
sorgsyrker er imidlertid ledighetsnivået 
fortsatt svært lavt med 1,2 prosent 
arbeidsledige.

Lavest ledighet er det innen undervis-
ning med 1,0 prosent arbeidsledige og 
innen lederyrker og ingeniør- og IKT-fag, 
begge med 1,1 prosent. Høyest ledighet 

Stabil arbeidsledighet
I løpet av juni i år gikk ledigheten ned med 
100 personer, justert for normale sesongvariasjoner. 
65 500 personer er nå registrert som helt ledige hos 
NAV. Det er 9 prosent færre enn for ett år siden.

er det innen bygge- og anleggsyrker 
med 3,7 prosent, industriarbeid med 3,6 
prosent og reiseliv og transport med 3,6 
prosent.

Færre ledige menn
Ved utgangen av juni var det 14 pro-

sent færre ledige menn på samme tid i 
fjor. Ledigheten har falt mest for menn i 
aldersgruppene 20-29 år og 60 år og 
oppover. Innenfor begge disse to grup-
pene er det nå 17 prosent færre ledige 
enn det var for ett år siden.

Blant kvinner er antallet ledige ufor-
andret. Dette henger sammen med at 
ledigheten har økt noe innen kvinnedo-
minerte yrker i offentlig sektor, mens det 
motsatte har vært tilfelle i store deler av 
privat sektor.

Lav ledighet på Vestlandet
I 14 av 19 fylker er det nå klart færre 

ledige enn det var for ett år siden. Ledig-
heten har falt mest i Sogn og Fjordane 
med 21 prosent, etterfulgt av Oslo med 
16 prosent. Fem fylker har kun hatt små 
endringer i ledighetsnivået det siste 
året.

Det er lavest arbeidsledighet i Sogn og 
Fjordane og Rogaland, med henholdsvis 
1,7 og 1,9 prosent arbeidsledige, mens 
Telemark og Østfold har det høyeste le-
dighetsnivået, begge med 3,2 prosent.

Oppgangskonjunktur
- Norsk økonomi er i en oppgangskon-

junktur og arbeidsmarkedet blir bedre. 
Mulighetene for arbeid har blitt bedre 
det siste året. Arbeidssøkere må nå aktivt 
søke arbeid, sier statssekretær Jan-Erik 
Støstad i Arbeidsdepartementet i en kom-
mentar til NAVs nye tall for juni måned.

- Nivået på arbeidsløsheten har nå 
kommet godt under det som er snittet for 
de siste tretti årene. Samtidig har veksten 
i sysselsettinga kommet opp på nivået 
vi så før finanskrisa i 2008. Regjeringa 
forventer at veksten i sysselsettinga vil 
fortsette, sier Støstad. 

Apple har funnet en 
måte å hevne seg på 
brukere som har åpnet 
sin iPhone ved ”jail-
breaking”.

iPhone og iPad bruker operativ-
systemet iOS som i prinsippet ikke 
kan åpnes og tilpasses, men som 
hackere har funnet en måte å åpne 
likevel. Slik ”jailbreaking” gir flere 
bruksmuligheter, blant annet kjøp 
og bruk av apps også utenom Ap-
ples egen appstore. Men samtidig 
mister man garantien på en i-dings 
etter at den er jailbroken. 

Apple er naturlig nok interes-
sert i at sine iPhoner og iPader 
ikke blir åpnet, for da  mister de 
kontrollen både med programva-
reutviklingen og pengestrømmen 
gjennom sin egen appstore. Nå 
har de funnet en måte å hevne seg 
på jailbreakerne, skriver nettstedet 
Apple Lunch. Apple skal ha instal-
lert en sjekk i operativsystemet, 
som registrerer om iPhonen er 
jailbroken. Dersom det er gjort, 
vil du ikke lenger kunne lese din 
e-bøker på iBooks. Det melder 
brukere av den utbredte jailbreak-
programvaren Greenpois0n. Etter 
slik jailbreaking vil en iPhone-eier 
som åpner iBooks få en feilmel-
ding og bli bedt om å gå til iTunes 
for å gjenopprette instillingene og 
laste ned iBooks på nytt. Apple 
har altså fått iBooks-appen til 
å sperre tilgangen til dine egne 
kjøpte e-bøker, hvis de registrerer 
at operativsystemet på leseinn-
retningen din ikke følger Apples 
spilleregler.

Men hackere er selvfølgelig al-
lerede i ferd med å utvikle svaret 
på dette: et tillegg til jailbreak-
redskapene som gjør at man 
kommer rundt iBooks-sperren som 
Apple har satt opp. 

Når Apple 
kan slette 
dine ebøker...

[ BOKBRANSJE, DATABRANSJE OG  ARBEIDSLIV ]



Nå tilbyr vi nok en variant av selvbetjening i
biblioteket. Mjølner er en ren innleveringsenhet for
plassering  i vegg. Den kan brukes både for lesing av
strekkoder og for RFID (radiobrikker), samt som
hybrid, dvs. for en blanding av RFID og strekkoder.
Mjølner monteres enkelt i et hull i veggen, og blir
et rimelig alternativ til store sorteringsanlegg.
Vi tilbyr også Sif bokvogn, med fjærbelastet bunn,

som kan plasseres slik at materialet faller ned i den i
enden av transportbåndet.

Vi har nå en hel rekke selvbetjeningsenheter og
sikringsutstyr, med blant annet Odin, Thor, Sif, Ask,
Alma, Knut og Mjølner.  Kontakt oss gjerne, eller se
våre nettsider for mer informasjon!

Mjølner – selvbetjent innleveringsenhet
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Tekst: Toril Høimyr
 Avdelingssjef
 Utviklingsenheten
 Deichmanske bibliotek
 Kulturetaten, Oslo kommune

Storbyundersøkelsen
Studien følger opp ”Storbyundersøkel-

sen”, som med støtte fra ABM-utvikling, 
kartla bruken av hovedbibliotekene i 
Norges fem største byer. Målet med un-

Øst og vest i Oslo
- forskjeller i bibliotekbruk? 
En undersøkelse av to lokalbibliotek

dersøkelsen var å finne ut hva brukerne 
gjorde på biblioteket utover det å låne 
og levere bøker. Metoden som ble brukt 
var observasjon.

Et hovedfunn i ”Storbyundersøkelsen” 
var at bare ca. halvparten av bibliotek-
besøkene dreide seg om lån. Brukerne 
benyttet biblioteket på varierte måter. 
Mange brukte Internett, aviser og tids-
skrift, eller de satt og leste og studerte. 
En god del brukte biblioteket til sosialt 
samvær. Kartleggingen viste at personer 
med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn 
utgjorde en større andel i biblioteket 
enn de utgjorde i befolkningen. Funnene 
tydet også på at biblioteket i noe større 
grad fungerer som et uformelt møtested 
for folk med innvandrerbakgrunn enn for 
de som har norsk bakgrunn. 

Undersøkelsen av to 
lokalbibliotek i Oslo

Undersøkelsen av de to lokalbibliote-
kene ble gjort i løpet av to uker høsten 
2008. De to bibliotekene er filialer av 
Deichmanske bibliotek, Oslos folke-

bibliotek.. 
Jeg ville sammenligne bibliotekbruk i 

to demografisk og sosioøkonomisk ulike 
bydeler. Røa filial ligger i en typisk mid-
delklassebydel med svært liten andel 
ikke-vestlige innvandrere. Furuset filial 
ligger i en utpreget flerkulturell bydel, 
der utdannings- og inntektsnivå er 
betydelig lavere enn i den første. Men 
på ett punkt er de to bydelene ganske 
like, det er når det gjelder befolkningens 
alderssammensetning. Dette ga et godt 
utgangspunkt for å se etter forskjeller 
som var knyttet til andre bakgrunnsva-
riabler enn alder.

Undersøkelsen hadde to problemstil-
linger: Den første tok sikte på å kart-
legge og sammenligne brukergrupper 
og bruksmåter ved de to filialene. Den 
andre tok sikte på å belyse hvordan 
biblioteket brukes som sosialt rom. 
Jeg var særlig interessert i å se etter 
forskjeller basert på språklig bakgrunn. 
Når betegnelsen innvandrerbakgrunn 
brukes her, menes ikke-vestlig innvan-
drerbakgrunn. 

Artikkelen presenterer noen av funnene fra en undersøkelse av bibliotekene 
på Furuset og Røa  i Oslo. Undersøkelsen var en del av min masteroppgave 
ved Høgskolen i Oslo. Den var tilknyttet forskningsprosjektet PLACE, som har 
som målsetting å utforske hvordan biblioteket som institusjon og møteplass 
kan bidra til å styrke den sosiale kapitalen i samfunnet. 

[ BIBLIOTEK I OSLO: ØST OG VEST ]
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Metode
Metoden som ble brukt var obser-

vasjon supplert med korte intervju. 
Observatører ”skygget” et systematisk 
tilfeldig utvalg av brukere gjennom hele 
besøket. 

Det er viktig å legge merke til at denne 
typen undersøkelser gir et dekkende 
bilde av bruken, men ikke et tverrsnitt av 
brukerne. De som bruker biblioteket ofte 
vil i stor grad prege resultatet.

Hvem var brukerne?
60 % av de besøkende på Furuset 

hadde innvandrerbakgrunn. Dette er 
et høyt tall siden bare 38 % i bydelen 
hadde denne bakgrunnen. I nærmiljøet 
er riktignok andelen 57 %.  På Røa 
bibliotek hadde 2 %  ikke-vestlig inn-
vandrerbakgrunn. Dette var en mindre 
andel enn i bydelen.      

Den store andelen besøkende med 
innvandrerbakgrunn på Furuset bibli-
otek stemmer godt overens med sur-
veyundersøkelser foretatt av Statistisk 
sentralbyrå i 2009 og 2010, som viser 

at personer med ikke-vestlig innvan-
drerbakgrunn bruker biblioteket i større 
grad enn befolkningen som helhet. 
Andelen brukere er noe større, men 
først og fremst ser en at folk i denne 
gruppa bruker biblioteket mer intensivt. 
De oppsøker i gjennomsnitt biblioteket 
ca. dobbelt så mange ganger i løpet av 
et år som norskfødte uten innvandrer-
bakgrunn. 

Den største forskjellen mellom de 
to bibliotekene var at andelen barn og 
unge blant de bibliotekbesøkende var 
betydelig større på Furuset enn på Røa, 
til tross for at andelen i befolkningen var 
den samme. 20 %  var i alderen 5-19 
år i begge bydeler. På Furuset bibliotek 
var 32 % av de besøkende i denne 
aldersgruppa, mens det bare var 14 % 
på  Røa bibliotek.

Hvorfor var andelen barn blant de 
bibliotekbesøkende så mye større på 
Furuset enn på Røa? Undersøkelsen gir 
ikke noe svar på det, men det er rimelig 
å anta at det henger sammen med at 
barna i dette området i stor grad har 

ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Det 
er sannsynlig at barn og unge her er 
mer avhengige av folkebiblioteket både 
for fritidslesing, for å finne materiale til 
skoleoppgaver og som sted å oppholde 
seg enn tilsvarende aldersgruppe i 
middelklassebydelen Røa. De to biblio-
tekenes plassering i bomiljøene spiller 
sannsynligvis også inn. Furuset filial 
er plassert i et boområde med mange 
gangveier, og  boligene ligger tettere 
enn på Røa. 

En surveyundersøkelse fra 2009 om 
kultur- og mediebruk blant personer 
med innvandrerbakgrunn viste at det på 
landsbasis er liten forskjell etter etnisk 
bakgrunn når det gjelder andelen som 
bruker folkebiblioteket i alderen 9-15 år. 
Antall besøk er også relativt lik. Blant 
de besøkende i de to lokalbibliotekene 
oppga likevel hele 76 %  av de med 
innvandrerbakgrunn i gruppa 5-18 år at 
de hadde hatt sitt forrige bibliotekbesøk 
i løpet av siste uke, mens bare 52 % 
av de med norsk bakgrunn svarte det 
samme.

     

Toril Høimyr har undersøkt forskjeller i bibliotekbruk mellom østkant og vestkant i Oslo. På Røa filial (vest) hadde 2 % ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, 
mens denne gruppa utgjorde 60 % av de besøkende på Furuset filial (øst).  Her fra Røa filial en sommerdag 2011. (Foto: Erling Bergan)
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[ BIBLIOTEK I OSLO VEST: RØA ]
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Bildene på denne siden er fra Røa filial av Deichmanske bibliotek i Oslo (Alle foto: Erling Bergan)
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[ BIBLIOTEK I OSLO ØST: FURUSET ]
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Bildene på denne siden er fra Furuset filial av Deichmanske bibliotek i Oslo (Alle foto: Erling Bergan)
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Forskjeller i bruk
På Røa lånte eller leverte 62 % av 

brukerne noe i forbindelse med besøket. 
På Furuset var det bare 45 % som lånte 
eller leverte.

På Furuset var det en større andel enn 
på Røa som leste og gjorde lekser på bi-
blioteket. Denne aktiviteten ble definert 
ved at en satt og leste/skrev/arbeidet 
i 30 minutter eller mer. I aldersgruppa 
5-18 år var det 14 % blant dem med 
innvandrerbakgrunn som arbeidet på 
biblioteket, mens det bare var  5 % blant 
dem med norsk bakgrunn. 

En større andel blant dem med ikke-
vestlig bakgrunn brukte datamaskiner. I 
denne gruppa var det også en betydelig 
større andel som brukte noe av tida på bi-
blioteket uten medier, dvs at de ikke brukte 
bøker, datamaskiner eller titta i hyller.

Sosial bruk av biblioteket
33 % av de besøkende var sammen 

med andre på biblioteket på Furuset, 
mens det gjaldt 22 % på Røa. De aller 
fleste kom sammen, mens noen møtte 
andre i løpet av besøket. 

I aldersgruppa 5-18 år var andelen 
som var sammen med andre på biblio-
teket like stor på Røa som på Furuset. 
Men en vesentlig forskjell var at yngre 
barn stort sett kom i følge med voksne 
på Røa, mens de i stor grad kom alene 
eller sammen med jevnaldrende og søs-
ken på Furuset. I alle aldersgrupper fra 
19 år og oppover var det en større andel 
blant de ikke-vestlige som var sammen 
med noen på biblioteket enn blant dem 

med norsk bakgrunn.
Blant ungdom i alderen 15-18 år var 

det nærmere 40 % som var sammen 
på biblioteket. Andelen var den samme 
på begge bibliotek. Dette tyder på at 
biblioteket er en viktig sosial arena i 
denne aldersgruppa. 

Oppsummering
I den flerkulturelle bydelen var per-

soner med ikke-vestlig bakgrunn svært 
godt representert på biblioteket og 
andelen barn var stor. 

Forskjellene i måten biblioteket ble 
brukt på skal ikke overdrives, men 
noen tendenser var tydelige. Røa filial 
var i større grad enn Furuset filial et 
sted for lån av bøker og andre medier. 
Furuset bibliotek ble i noe større grad 
enn Røa brukt som et værested for 
studier, skoleoppgaver, pc-bruk og 
sosialt samvær.  Forskjellene ser ut til 
å ha sammenheng med at behovene 
er ulike i en middelklassebydel og en 
flerkulturell bydel. Undersøkelsen tyder 
på at biblioteket spiller en større rolle 
i hverdagslivet til barn og unge med 

innvandrerbakgrunn enn til dem med 
norsk bakgrunn.

  Litteraturliste
ABM-utvikling (2008) Hvem er de  y
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Bransje som forsvinner?
Journalist Pål Nisja-Wilhelmsen i 

Nettavisen innrømmer at det vanskelig 
å spå, men drister seg likevel til å liste 
opp de ti forretningsmodellene som 
begynner å slite. - Når bransjene blir 
borte? Vel, de aller fleste vil gjennomgå 
en forandring til noe annet. Andre vil 
forsvinne helt. Om fem år. Om ti år. 
Alt kommer an på forbrukeren, skriver 
Nisja-Wilhelmsen. 

Og det er bokforlag som topper 
lista hans. Han trekker fram den 26 
år gamle forfatteren Amanda Hocking 

som eksempel på hvordan fremtidens 
forfattere vil publisere sine bøker. - Hun 
har ingen avtale med noe forlag, og 
publiserer sine bøker direkte på Ama-
zons Kindle-butikk. Hver eneste måned 
selger hun rundt 100 000 bøker, og 
beholder 70 prosent av alt salget selv. 
Til sammenligning: En forfatter hos et 
forlag kan få mellom 10 og 20 prosent 
av bøkenes pris, skriver han.

Nisja-Wilhelmsen hevder at forlage-
nes ekspertise kan forfatterne kjøpe 
annetsteds, at distribusjon er noe man 

ikke trenger ved digitale bøker, og at 
markedsføring kan forfatterne gjøre 
selv, for eksempel gjennom egen blogg, 
slik Amanda Hocking har gjort det. Han 
innrømmer at det selvfølgelig er en liten 
stund før alle bøker er digitale - om de i 
det hele tatt blir det, men minner om at 
Amazon også lar forfattere selge sine 
trykkede bøker som man publiserer 
selv. Nisja-Wilhelmsen mener bokforla-
gene i Norge er desperate, at de ikke 
aksepterer hvordan den digitale verde-
nen faktisk ser ut, og at de i  samme 
slengen vil ta med seg mesteparten 
av bokhandlerne, som de i stor grad 
også eier. 
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Når man går inn i en bilfor-
retning regner man med at 
selgeren kan en del om bi-
lene man ser på, hastighet, 
komfort osv. Går man inn i 
en elektronikkforretning på 
jakt etter en TV forventer 
man at personen man blir 
henvist til vet hva han eller 
hun snakker om. Og slik 
er det vel på de aller fleste 
områdene i livet.

En person klarer ikke å sette seg inn i alt 
om alle områder. Hvis man da ikke befinner 
seg i en TV-serie, der er det nærmest å 
regne med at minst en person har et kunn-
skapsområdet som strekker seg utover 
det kjente universet. Derfor ønsker man 
å snakke med en person som kjenner sitt 
område når man går inn i en butikk. Dette 
gjelder vel spesielt butikker med veldig 
variert vareutvalg, og hvor det er veldig 
subjektivt hva man syns om de forskjellige 
varene. Som for eksempel Vinmonopolet. 
Hvis jeg går inn på et Vinmonopol for å 
finne en flaske vin så blir jeg stående og 
stirre litt tomt foran meg et par minutter, 
før jeg finner en ansatt og får han/hun til 
å komme anbefalinger. Siden jeg selv ikke 

En dag, gi meg en dag!

liker vin er det ikke så rart at jeg trenger litt 
hjelp. Så for at jeg skal bli fornøyd trenger 
jeg profesjonell hjelp av de som jobber der. 
Egentlig akkurat som på et bibliotek da!

På barneavdelingen min observerer 
jeg ofte foreldre med akkurat det tomme 
blikket som sklir over hyllene våre. Lettere 
panisk tar de innover seg det store antallet 
bøker, og det faktum at de ikke har en peil 
på hva de var ute etter. Kanskje de vis-
ste det da de gikk inn døra vår, men ofte 
forsvinner det når de blir overveldet av alle 
bøkene. Hodene virrer frem og tilbake, til 
jeg kommer og redder dem. De går ut i 
fra at jeg vet hva jeg snakker om, at jeg 
kjenner bøkene og vet hva som passer 
for barna deres ut i fra alder og interesse. 
Slik er det både på barnebibliotek og på 
voksenbibliotek, og alle som bruker oss 
går ut i fra at vi skal kunne komme med 
tips og forslag til gode bøker.

Noen ganger lurer jeg på om lånerne våre 
tenker over hvor mange bøker det blir gitt ut 
hvert år i Norge. For å sitere Petter Solberg 
”it’s not only only, but but”! Jeg vet at hvis 
man jobber for en bilforretning så får man 
kjøre bilene for å bli kjent med dem, jobber 
man i en elektronikkforretning blir man ofte 
kurset godt i det området man har ansvaret 
for. Jeg tviler på at de ansatte på Vinmono-
polet blir oppfordret til å teste ut alle varene, 
jeg tror kanskje ikke det er lov til å oppfordre 
de ansatte til å drikke på heltid. 

Til gjengjeld er det mange kurs å ta, og de 
får mye informasjon om hver enkel vinsort 
slik at de skal kunne ha noe å si. Alle disse 
får mesteparten av dette i løpet av arbeids-

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber nå som avdelingsleder på 
barneavdelingen ved Horten bibliotek.Sl
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tiden. Hvor mange bibliotekarer vet du om 
som har lesedager på jobben? Jeg vet at de 
finnes. Litt som Loch Ness-monsteret, - man 
har hørt rykter om dem. Man kjenner noen, 
som har hørt noen fortelle om noen de 
møtte på et seminar for noen år siden osv. 
De aller, aller fleste leser seg opp på fritiden. 
De leser på senga, ved middagsbordet, ved 
bassenget under ferieturen. Det er ikke et 
stort offer for de fleste, siden vi som regel 
er lesehester.

Det finnes kurs vi kan dra på, IBBY for 
bilde-, barne- og ungdomsbøker er utrolig 
kjekt for oss barnebibliotekarer å få med 
seg. Bokgilder for de forskjellige aldersgrup-
per er det gjennom året, og vi har mulighet 
til å lese bokanmeldelser i aviser og på In-
ternett. Likevel er det ikke det samme å lese 
en bok selv, som å høre om den, og med det 
store antall bøker som kommer oss i hende 
i løpet av året er det en god del vi ikke får 
sett på. En lesedag i ny og ne hadde vært 
kjekk å ha for å hjelpe litt på dette.

Nå vet jeg selvfølgelig at lesedager ikke 
er mulig på de aller, aller fleste bibliotek. Det 
har med økonomi, personalbruk osv. å gjøre, 
og er ute av våre hender. Men jeg ønsker 
meg det likevel, kanskje et par timer hver 
uke, eller en dag i måneden. Alle monner 
drar, som det heter. I mellomtiden så ofrer 
jeg meg gjerne, og leser på senga. 

[ LESETID ]
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•  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
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– navnet på god service

RIMELIGE PRISER PÅ SYSTEM 
OG VEDLIKEHOLD...

SCANNERE FOR DIGITALISERING OG LAGRING

– navnet på god service

OS 14000 Scanner:
For digitalisering og lagring

av egne bøker og dokumenter
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EasyLoan Slim! 
Utlånsautomat

•  Passer for alle moderne biblioteksystem/Bibsys

•  Produksjon, salg, service og support  i Norge

•  Klare svar og rask hjelp når du trenger det 
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• Slank, stilrent og elegant design

• Ingen løse deler eller ledninger
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•  Lagervare/Kort leveringstid

• Skjult kabelføring

• Norsk produkt

• Plug and play

• Støyfri

Selvbetjeningsautomat med touchscreen
– til en rimelig pris!
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Tekst:  
Førsteamanuensis
Andreas Vårheim
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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Japansk folkebibliotek-
sektor har siden 1960-
tallet gjennomgått en 
rivende utvikling. 
Bibliotekstatistikken 
viser kraftig vekst for 
alle relevante indikatorer, 
antall bibliotekbygninger, 
utgifter til materiale, 
antall brukere, 
sirkulasjon og antall 
bibliotekarer. 
Fra 1997 endrer 
glansbildet seg 
på et vesentlig punkt: 
Antallet fast ansatte 
stagnerer, mens antallet 
midlertidig ansatte øker 
kraftig. 

Hva betyr så denne utviklingen for 
det enkelte bibliotek og den enkelte 
bibliotekansatte? Intervjuer med biblio-
tekarer,  biblioteksjefer,  og ansatte i 
prefekturene (fylkesbiblioteksjefer,  og 
ledere i etatene for «Social Education» 
hvor biblioteksektoren inngår) og le-
dere i avdelingen for «Social Education” 
i MEXT (Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science & Technology) gir 
innblikk i situasjonen på mikroplanet, 
samtidig som de gir input til å forstå 
utviklingen i biblioteksektoren innenfor 
de tunge trendene i japansk økonomi 
og samfunnsutvikling.

Midlertidige ansatte
i klart flertall

Et typisk eksempel er en biblio-
tekfilial i den etter japanske forhold 

Krise for konstruksjonsstaten og bibliotekarene 

Hvor går japanske 
folkebibliotek? 

mellomstore byen Shizuoka (724000 
innbyggere) 180 km vest for Tokyo. 
Filialen har 25 ansatte, fire i fast stil-
ling, mens 21 midlertidige ansatte er 
ansatt på fem-årlige kontrakter som 
ikke kan fornyes. De kan imidlertid 
søke på «sin» stilling når den lyses 
ledig, men må først ha avsluttet an-
settelsesforholdet og konkurrerer på 
like fot med andre søkere. Av de fire 
fast ansatte har to bibliotekutdan-
ning. De midlertidige ansatte er alle 
bibliotekarer. I mindre byer er andelen 
ufaglærte noe større, men det overvei-
dende flertallet midlertidig ansatte er 
utdannede bibliotekarer. Siden 2005 
har ingen blitt ansatt i fast stilling ved 
filialen. Lønna for midlertidig ansatte 
er halvparten av hva fast ansatte får 
selv om utdanning og arbeidserfaring 
er den samme. Midlertidig ansatte 
beholder samme lønnsplassering i hele 
kontraktsperioden. I et mindre bibliotek 
i Japans minste prefektur, Tottori, var 
det i tillegg til biblioteksjefen en ansatt 
med bibliotekutdanning. Begge hadde 
arbeidet i biblioteket siden oppstarten i 
1987. Den ene i fast stilling som biblio-
teksjef og den andre som midlertidig 
ansatt med samme lønnsplassering 
som da hun ble ansatt 1987.

Hvordan skal vi forstå 
denne utviklingen? 

Siden «the Bubble economy» sprakk 
tidlig på 1990-tallet har veksten i 
japansk økonomi vært svært lav og 
sågar i tilbakegang på tross av utallige 
tiltak for å stimulere til vekst i form av 
store skattelettelser fra et allerede 
svært lavt skattenivå (lavest blant 
OECD-landene), en momssats på kun 
fem prosent, et rentenivå under en pro-
sent ned mot null og store offentlige 
arbeider i form av nye veier, rådhus, 
idrettshaller, og annen infrastruktur 
inkludert folkebibliotekbygg. 

Den japanske politiske økonomien 
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har i etterkrigstiden hvilt på to grunn-
pilarer.  Velferdstjenester som i de 
fleste vestlige land er vært knyttet 
til velferdsstaten har i Japan vært ar-
beidsgivers ansvar. Når økonomien har 
hatt nedturer og det har vært behov 
for for eksempel arbeidsledighets-
trygd og sysselsettingstiltak, har den 
japanske måten å løse dette på vært 
å sette i gang storstilt utbygging av in-
frastruktur (derfor «konstruksjonsstat» 
framfor velferdsstat).  Veistandarden 
i Japan er slik enestående, også der 
det knapt er behov for veier bygges 
det, gjerne parallelt med en allerede 
eksisterende førsteklasses vei etter 
norske forhold. 

Ikke krav på ytelser
Også veksten i bibliotekbygg kan 

ses i dette velferdsperspektivet.  
Byggingen gir arbeidsplasser og 
velferdsytelser via arbeidsgiver. Etter 
1990 fortsetter konstruksjonsstaten å 
bygge, men arbeidsgiverne er i stadig 
mindre grad villig og i stand til å yte 
pensjoner, sykeforsikringer, skoletilbud 
etc. til sine ansatte.  Midlertidige an-
satte har ikke krav på disse ytelsene og 
ansettes derfor i store mengder i privat 
sektor som i offentlig sektor. Og det 
er ikke slik at midlertidig ansatte først 
og fremst er ufaglært arbeidskraft. 
Bruken av midlertidig ansatte er på 
den ene siden et kostnadsbesparende 
tiltak, men samtidig et klart brudd 
på forutsetningene for den japanske 
samfunnsmodellen. At arbeidsgiverne 
har fått aksept for i økende grad å ta 
i bruk midlertidige ansettelser, kan 
forstås ut fra et rent økonomisk per-
spektiv. På den annen side ble krisen 
på 1990-tallet av mange i den politiske 
eliten forstått som et uttrykk for at den 
japanske økonomiske modellen var 

underlegen den amerikanske liberale 
markedsmodellen og at oppmykning 
av den japanske modellen var nødven-
dig.  Dersom en ser den økonomiske 
utviklingen over et lengre tidsrom, har 
ikke amerikansk økonomi vært spesielt 
suksessrik sammenlignet med atskillig 
mer regulerte europeiske økonomier 
og også Japan. Enkle løsninger for 
økonomisk vekst er vanskelig å finne, 
og nettopp det betyr vel kanskje at de 
ikke finnes. 

Kan tvinge fram løsninger
brukerne ikke er tjent med 

Hva det japanske eksempelet deri-
mot forteller oss er at i økonomiske 
nedgangstider, som i finanskrisens 

etterdønninger sprer seg hurtig i Sør-
Europa, er heller ikke biblioteksektoren 
beskyttet. Økonomisk krise kombinert 
med generell usikkerhet rundt biblio-
tekenes framtid og ny teknologi, kan 
tvinge fram løsninger bibliotekbrukere 
ikke er tjent med. Kutt i bibliotektje-
nester i andre land kan fort spre seg 
til også i utgangspunktet sterke økono-
mier, og særlig dersom de framstilles 
som på parti med framtida. Så her 
gjelder det for bibliotekarene å være 
utstyrt med argumenter. 

Det er tøffe tider for ansatte i japanske bibliotek. Andreas Vårheim forteller om en bibliotekfilial i 
Shizuoka har 25 ansatte, hvorav 4 er faste og 21 midlertidige ansatte. Bildet viser forfatteren foran en 
utstilling av norske barnebøker i Urayasu folkebibliotek like øst for Tokyo. Biblioteksjefen til venstre. 
Utsendte fra fylkesbiblioteket til høyre. (Foto: AV)

Det er mange nye bibliotekbygninger i Japan, her representert ved folkebiblioteket i Urayasu. Men selv om det satses på infrastruktur, blant annet bibliotek, 
i dårlige tider, står ikke ansettelsespolitikken i forhold til satsinga på bygninger. De midelrtidig ansatte er i klart flertall blant bibliotekpersonalet.
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonens hukommelse: 
fra nettavstemning til utstilling

Tekst:   Daniela Büchten
          Utstillings- og arrangements-
          ansvarlig

I år markerer vi at det er 200 år siden 
Universitetsbiblioteket – og dermed også 
Nasjonalbibliotekets samling – ble grunn-
lagt. Universitetsbiblioteket fungerte som 
Norges nasjonalbibliotek frem til 1990, og 
sørget for innsamling av alle trykksaker 
utgitt i Norge. Deler av denne samlingen 
ble overtatt av Nasjonalbiblioteket.

Men hvem vet egentlig hva som finnes i 
Nasjonalbibliotekets samling? At det ikke 
bare er bøker, aviser og tidsskrifter, men 
også tv/radio, film, fotografier, håndskrif-
ter, småtrykk, lydopptak og mye mer? 
Med dette som utgangspunkt ønsket 
vi å vise et tverrsnitt av samlingen i en 
jubileumsutstilling. Vi ville prøve å nå nye 
målgrupper og få publikum til å delta mer 
aktivt i utformingen av utstillingen. Derfor 
tester vi nå ut hvordan bruk av internett, 
facebook, blogg og andre sosiale media 
kan brukes i formidlingsarbeidet.

Publikum bestemmer!
Nasjonalbiblioteket skal være en viktig 

kilde til nasjonens hukommelse. Men 

Hvem vet egentlig hva 
som finnes i Nasjonalbi-
bliotekets samling? At det 
ikke bare er bøker, aviser 
og tidsskrifter, men også 
tv/radio, film, fotografier, 
håndskrifter, småtrykk, 
lydopptak og mye mer? 
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hva er nasjonens hukommelse? IKEA-
katalogen fra 1979, Datarocks diamant-
minnepinne fra 2011, Svarteboken fra 
1600-tallet eller Big Brother fra 2001? 
Fra 8.–26. juni 2011 kunne publikum 
stemme på nett over hvilke gjenstander de 
ville ha med i utstillingen. De kunne velge 
gjenstander i ti kategorier: bøker, aviser, 
blader og tidsskrift, musikk, film og teater, 
reklame og plakater, radio og tv, kart og 
bilder, originale håndskrifter og bilder og 
utvandringen til Amerika. Hver gjenstand 
er presentert med bilde eller lyd/film og 
en forklarende tekst. 

I disse dager er vi i ferd med å telle de 
avgitte stemmene. De gjenstandene som 
får flest stemmer innenfor hver kategori, 
vil komme med i den fysiske utstillingen 
(for eksempel 10 av 20 plakater/reklame-
brosjyrer). 24. august åpner utstillingen på 
Solli plass. Samtidig legger vi resultatene 
ut på nettet.

Hva har vi valgt ut?
180 gjenstander er lagt ut til av-

stemning og alle deler av samlingen er 
representert. For å få et bredest mulig 
resultat måtte en rekke kriterier oppfylles: 
det skulle være både kjente og ukjente, 
kostbare, sære, morsomme gjenstander, 
kronologisk og geografisk spredt. Samti-
dig skulle en rekke viktige temaer dekkes, 
som blant annet unionsoppløsningen, 
sport, underholdning, politikk, sakprosa 
som hadde stor innflytelse (alle husker sin 
Pontoppidan!). Norge som oljenasjon var 
viktig, Ibsen skulle være med – men ikke 
nødvendigvis med en publikasjon eller 
manuskript. Derfor er han representert 

på et bilde av Norges første paparazzi-
fotograf, Carl Størmer. 

Det spesielle ved Nasjonalbiblioteket – 
i motsetning til museer, men parallelt med 
andre biblioteker – er nettopp, at det ikke 
er vår oppgave å tolke, verken fortid eller 
samtid. Med utgangspunkt i dette ønsket 
vi å avgrense oss fra rangeringslister à la 
”de beste 10 romanene på 1990-tallet” 
eller den omdiskuterte ”hall of fame”-
ideen fra Rockheim. Dette er altså ingen 
”top 100”-liste over hva som vi mener er 
det viktigste innenfor litteratur, musikk, 
film eller historie. 

Hvordan fungerte avstemningen?
Alle som ville stemme måtte regis-

trere seg med alder og kjønn. De kunne 
stemme på så mange gjenstander i så 
mange kategorier som de ønsket. Etter 
å ha stemt, kunne de lagre sitt valg som 
nettutstilling med selvvalgt tittel. En liten 
del av brukerne, rundt 130, benyttet seg 
av denne muligheten. Disse nettutstillin-
gene kunne man dele med sine venner 
på facebook. Titler som Et tverrsnitt 
av Norge?, Egne minner vekkes til live  
eller Den norske ryggsekken vitner om 
at de som lagret sine valg, har gjort seg 
tanker om både begrepet Nasjonens 
hukommelse og hva den betyr for dem 
personlig.

Hva har vi oppnådd?
Vi er fornøyde med responsen vi 

har fått. De statistiske dataene åpner 
for en rekke koblinger: Fikk Karl Ove 
Knausgårds Min kamp flere stemmer av 
kvinner enn av menn? Hvor mange ty-
veåringer stemte på Kongeriget Norges 
Grundlov? Hvem ville egentlig ha med 
Eli Hagens selvbiografi? Alle tallene – og 
de delvis morsomme konklusjonene – 
må selvsagt tas med en klype salt. Her 
er det ikke snakk om representativitet på 
noen måte. Tvert imot ser vi de første 
resultatene fra lobbyarbeidet på nett: 
når vi har bedt en facebookgruppe om 
å mobilisere sin interessegruppe ser det 
ut til å virke – plutselig kan et oppslag 
om oljefritt Lofoten i Bladet Vesterålen 
få mange stemmer. Vi er først i begyn-
nelsen av å se hvordan vi egentlig kan 
benytte oss av de mange mulighetene 
som sosiale media byr på. Men det lover 
ikke så verst! 

Vi lekker jevnlig fra de statistiske 
data: følg med på nettsidene våre og på 
facebook. http://www.nb.no/nasjonens-
hukommelse/ 

NBs spalte forrige måned var skrevet av 
Marte-Kine Sandengen, ikke Grete Bergh.
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Tekst:   Morten Haugen
          Biblioteksjef
          Ørland kommune

Bokanmeldelse
Vilborg S. Hovet
Den illustrerte boka, historia 
om norsk bokillustrasjon
Unipub 2011

Vilborg Stubseid Hovet (f 1939) er 
tidligere høgskolelektor ved Høgskulen i 
Sogn og Fjordane og NRK-medarbeider, 
og tok doktorgrad i 2006 på en avhand-
ling om Frøydis Haavardsholms (1896-
1984) bokillustrasjoner, med særlig vekt 
på Hans-Henrik Holms «Jonsoknatt». 
Denne boka som kom ut nå i vår er en 
videreføring av interessen for norske 
kunstnerlige illustrasjoner i skjønnlittera-
tur for voksne, og presenteres av forlaget 
som den første større presentasjon av 
forholdet mellom kunst og litteratur. 

Det har på mange måter blitt en slik 
bok som jeg gleder meg over å lese, eie 
og bla i – og jeg tror at vi er mange av oss 
i vår bransje som vil bli glade i den. 

En svakhet er bokas totalambisjon om 
å forstå og forklare hele det litterære 
feltet i Norge. Derfor inneholder boka 
halvannen side om lydbokas historie, en 
definisjon av joik, avsnitt om julehefter 
i mellomkrigstida og bokbransjen under 
krigen. Av og til bryter boka sine egne 
rammer: illustrasjoner i skjønnlitteratur 

Bokillustrasjonenes historie

DEN ILLUSTRERTE BOKA

VILBORG S. HOVET

Historia om norsk bokillustrasjon

En solid dose lesefryd, bedre som småstykker enn som helhetlig historie

for voksne; for plutselig kommer et av-
snitt om Rasmus Lies «Lita grøn grasbok» 
(1972). Den er jo viktig i barnelitteratur-
historien med sine politiske dikt, men er 
den egentlig en milepæl i illustrasjons-
historien? Jeg ville heller nevnt Reidar 
Aulies bilder til Johan Borgens «Anes 
eventyr» (1941) eller «Norsk billedbog 
for børn» (1888). 

Bokas emne utgjør et utsnitt av littera-
turhistorien, og et utsnitt av kunsthisto-
rien. Dens styrke ligger i møtet mellom 
disse to feltene: hvordan billedkunstnere 
forholder seg til tekstens nivåer når bil-
dene skapes. Bokas svakhet er at den 
ikke lykkes fullt ut med å skildre trender 
og tendenser i verken litteratur eller 
kunst. De mange illustrasjonsprosjektene 
og billedlesningene som beskrives kan 
derfor føles som et litt tilfeldig utvalgte 
enkelthendelser mer enn som en sam-
menhengende tradisjon. For er det 
egentlig snakk om én sammenhengende 
illustrasjonstradisjon? Kanskje er det 
snakk om flere overlappende trender, 
eller om hendelser uten et overordnet 
mønster? Hovet kunne gjerne ha drøftet 
dette tydeligere. Fraværet av perioder/
trender har ført til at boka er disponert 
tiår for tiår, med innledende forsøk på å 
oppsummere illustrasjonstendensene i 
det aktuelle tiåret.  

Sagastilen ved forrige århundreskifte 
beskrives grundig. Det gjør inntrykk å 
se motivet ”Gjevjon pløyer” fra Ynglin-
gesagaen i Gerhard Munthes stiliserte 

uttrykk satt sammen med Louis Moes 
naturalistiske versjon av samme motiv. 
Det blir tydelig at sagastilen var en be-
visst og konsekvent stil. Hans Gerhard 
Sørensen og de andre som arbeidet 
med tresnitt i etterkrigstida blir også 
behandlet bredt.  Og ikke minst nevnes 
alle de illustrerte bokklubbøkene. Bok-
klubben var den største oppdragsgiveren 
for bokillustrasjoner for voksne like fra 
starten på 60-tallet og helt fram til den 
nye bokbransjeavtalen endret Bokklub-
bens rammevilkår.

Boka er solid og tykk (361 sider) og litt 
traust formgitt. Det er 2-3 illustrasjoner 
på hvert omslag. Ca 90% av bildene 
gjengis som bokoppslag, ikke som fritt-
stående bilder. Dette understreker at 
vi snakker om billedkunst satt inn i en 
sammenheng; knyttet til ord, skrifttyper, 
bokdesign. 

På sitt nest beste inneholder boka rike-
lig med kåserivennlig kunnskap om bøker, 
forfattere, billedkunstnere, kunstteknikker 
og illustrasjonsprosjekt. Alt fra illuminerte 
håndskrifter fra 1200-tallet til Gro Dahle 
og Lars Ellings bok «Album» fra 1999. 

På sitt beste inneholder boka mange 
fine lesninger av illustrasjonene som gjør 
at vi føler oss som klokere lesere; vi forstår 
hvilke valg en illustratør må gjøre i møte 
med tekstens budskap og fortellermåte. 
Spesielt liker jeg omtalen av 1990-tallets 
bilder til Amalie Skrams romaner: av Karl 
E. Nilsen, Gabrielle Kielland, Ingun Bøhn 
og Therese Nortvedt. 

Hefte om sosial dumping 
i offentlig sektor
- En rekke avsløringer, blant annet Adecco-
skandalen, viser at vi har fått tilbake uverdige 
arbeidsforhold i Norge. Denne utviklingen blir 
drevet fram av kommuner som konkurranse-
utsetter velferdstjenester og presser prisene 
stadig nedover. Nå krever fagbevegelsen at 
det ryddes opp, sier utgiveren Forlaget Ma-
nifest om dette heftet, som kan bestilles fra 
manifest.no. 

[ BOKANMELDELSE ]
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Notér deg at landsmøtet 
arrangeres torsdag 10. 
og fredag 11. november 
2011 ved Gardermoen 
utenfor Oslo. 

Hold av dagene!

Er du valgt til delegat 
til BFs landsmøte?

Grønn økonomi skal sikre fornyet vekst, 
basert på langsiktighet og ressurseffek-
tivitet, samtidig som den skal redusere 
karbonutslipp og forurensing. 

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
sa på et seminar tidligere i sommer at 
forandring ikke er en trussel for arbeids-
plasser, men en mulighet til å skape nye 
arbeidsplasser. 

- YS er enig med ministeren og mener 
det er viktig å starte omleggingen av 
norsk industri og næringsliv i en grønnere 
retning så raskt som mulig. Vi må sikre 
utviklingen av fremtidens arbeidsplasser 
og ta del av fremtidig verdiskapning, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Et av hovedfokusene i rapporten vil 
være å utvikle et analytisk verktøy og be-
grepsapparat som er praktisk og anvend-
bart med hensyn til å fremme utviklingen 
av grønn økonomi i Norge. I rapporten vil 
en også se på hvor norsk samfunnsliv, 
næringsliv og offentlig virksomhet er i dag 

YS vil vite mer om grønn økonomi
Econ Pöyry har fått i opp-
drag fra YS og WWF å ut-
arbeide en rapport om hva 
grønn økonomi  kan bety 
i Norge. Rapporten skal 
være klar innen midten av 
oktober i år.

i forhold til grønn økonomi, samt mulige 
betingelser og strategier for en grønnere 
økonomi. 

- Grønn økonomi vil kun være mulig 
gjennom felles innsats, innovasjon, tiltak 
og støtte fra et bredt tverrsnitt fra samfun-
net, herunder myndigheter, næringslivet, 
miljøorganisasjoner, forbrukerne og par-
tene i arbeidslivet, sier Gunn Kristoffersen, 
YS-rådgiver på fagfeltet klima og miljø..

- Neste fase av prosjektet vil være å 
invitere de ovennevnte til en konferanse 
der vi diskuterer hvordan vi kan få til en 

grønn økonomi i Norge, opplyser hun.
Econ Pöyry er et konsulentselskap som 

jobber i skjæringspunktet mellom marked, 
teknologi og politikk. Deres kjernekompe-
tanse ligger innenfor energi, samfunnsø-
konomi og miljø og klima.

YS får også bistand i dette prosjektet fra 
GRID-Arendal, et samarbeidende senter til 
FNs miljøprogram.

Prosjektet er gjort mulig takket være 
støtte fra Miljøverndepartementet og 
egenkapital fra YS’ Sentralstyre. 
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Tekst:   Erling Bergan
          Redaktør

”Utredning om litteratur- og språk-
politiske virkemidler” er den formelle 
tittelen på oppdraget som Kulturdepar-
tementet har lagt ut på anbud. De som 
velges til å gjennomføre utredninga skal 
påbegynne arbeidet i september og 
være ferdige innen utgangen av året. 

Departementet ber om tilbud på 
følgende oppdrag: 

”En uavhengig faglig utredning av 
i hvilken grad dagens virkemidler er 
egnet til å fremme kvalitet, bredde og 
variasjon i tilbudet med hensyn til både 
innhold og sjangre i norsk skjønn- og 
faglitteratur, herunder om dagens 
samarbeid mellom forleggere og bok-
handlere om faste priser bidrar til å nå 
de litteratur- og språkpolitiske målene. 
Utredningen skal også vurdere hvordan 
ulike fastprisordninger, for eksempel i 
egen boklov eller gjennom konkurran-
seloven, knyttet til skjønn- og faglitte-
ratur påvirker prisene på og utvalget av 

Boklov skal utredes
Dagens bokavtale, som regulerer omsetning av bøker her til lands, 
kan bli erstattet av en boklov. Det kan bli resultatet av en utredning 
som Kulturdepartementet nå vil sette i gang.

litteratur som forbrukerne står overfor. 
Et litteraturpolitisk virkemiddelapparat 
uten fastprisordning skal være en del av 
utredningen som et referansealternativ. 
Utredningen skal ikke vurdere endrin-
ger i merverdiavgiftssystemet.

Det skal gjøres en sammenlikning og 
vurdering av norske virkemidler med 
systemer i andre land og trekkes frem 
resultatet av evalueringer/erfaringer 
som er gjort.

Vurdering av distriktsmessige konse-
kvenser inngår som del av oppdraget. 
Utredningen skal konkludere med 
hensyn til virkemiddelapparatets for-
målseffektivitet, kostnadseffektivitet 
og samfunnsøkonomiske effektivitet, 
herunder også for ulike fastprisord-
ninger.

Minst ett utredningsalternativ skal 
baseres på uendret ressursbruk.”

Flertall for boklov
Samtidig som denne utredningen set-

tes i gang, ser det ut til å være flertall 
på Stortinget for å innføre en boklov – 

til erstatning for bransjens bokavtale. 
Denne regulerer salg av bøker i Norge. 
Men selv om politikerne er enige om 
behovet for en boklov, er de mer usikre 
på hva denne loven skal inneholde, 
konstaterer Klassekampen etter en 
ringerunde til partiene på Stortinget 
i slutten av juni.  Alle stortingspartier 
bortsett fra Fremskrittspartiet vil ha 
boklov. Og de er enige om at fastpris 
på bøker er viktigst av alt. 

Men når det gjelder eierskapsstruk-
turen i bokbransjen er partiene delt, i 
følge avisa. Som kjent har flere av de 
største forlagene store eierposter i ulike 
bokkjeder: Gyldendal eier Ark-kjeden, 
og de er også inne på eiersiden i De 
norske Bokklubbene og Forlagssen-
tralen. Aschehoug eier 51 prosent av 
aksjene i Norli, som har fusjonert med 
Libiris, og de har også eierinteresser 
i Bokklubbene. Cappelen Damm eier 
Tanum-kjeden og har også eierinteres-
ser i Sentraldistribusjon AS, den store 
bokdistributøren ved siden av Forlags-
sentralen. 

Til Klassekampen sier Christina 
Ramsøy, som sitter i Kultur- og fami-
liekomiteen for Senterpartiet, at det er 
bred enighet om at vi trenger en form 
for regulering av bokmarkedet. - Bøker 
er ingen ordinær vare, og skal derfor 
ikke slippes fritt ut på markedet, sier 
Ramsøy. Men når det gjelder eierskaps-
struktur ønsker partiene mer informa-
sjon før de konkluderer.

Maktkonsentrasjon
- Eierskap har vært løftet fram som 

problemstilling tidligere, og jeg mener 
det ville være naturlig at en utredning 
sier noe om det. Vi har ikke diskutert 
dette i partiet ennå, men jeg mener 
at en skal passe seg for maktkon-
sentrasjon på et felt som handler om 
fundamentale ting som ytringsfrihet og 
vilkårene for det trykte ord, sier Ramsøy 
til avisa.

Johan Tønnesson, leder i SVs kultur-
politiske utvalg, er ifølge Klassekampen 

Kulturminister Anniken Huitfeldt har nå sendt ut på anbud en utredning om om ”litteratur- og språk-
politiske virkemidler”, dvs spørsmålet om fastpris på bøker og en eventuell boklov til erstatning for 
dagens bokavtale i bransjen. (Foto: Wenche Nybo)
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enig i at eierskapsstrukturer er tema, 
men er ikke klar for å redegjøre for 
akkurat hva loven bør si om eierskap. 
- Det er fastpris på bøker som må 
være kjernen i en eventuell boklov, 
sier han. 

Fastpris er viktigst
På borgerlig side blir det også sagt 

positive ting om regulering av bok-
bransjen, en regulering som ”sikrer 
det norske språket og mangfoldet 
innen den norske litteraturen”, som 
Øyvind Håbrekke i Kristelig Folke-
parti sier til Klassekampen. Men han 
legger til at dette både kan gjøres 
gjennom en boklov eller en avtale, 
for det sentrale er en ivaretakelse 
av fastprissystemet. Også Høyre 
og Venstre uttaler seg på lignende 
måter. Til og med Fremskrittspartiets 
Ib Thomsen kan være med på å dis-
kutere behovet for en boklov. - Men 
for oss er det viktig å få til en avtale 
som kommer forbrukerne til gode. I 
dag er det nærmest kartellvirksom-
het innen bokbransjen, og det må vi 
gjøre noe med. Lave bokpriser og 
større tilbud er vår målsetting, sier 
Thomsen til avisa, som legger til at 
en eventuell boklov må inkludere 
e-boka. 

Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul 
har som kjent gått i spissen for en 
boklov. Med de rødgrønne partiene 
relativt samlet om dette, og med de 
borgerlige partiene som også er po-
sitive til boklov, kan det se ut til at et 
lovforslag fra kulturminister Anniken 
Huitfeldt kan realitetsbehandles al-
lerede neste år. 

Uten bibliotekperspektiv
At dette er en ”utredning om littera-

tur- og språkpolitiske virkemidler”, må 
forstås i begrenset forstand, i og med 
at det dreier seg om de økonomiske 
og juridiske virkemidlene som gjelder 
omsetning av bøker. Eksempelvis må 
offentlig finansierte bibliotek regnes 
som et tungt litteratur- og språkpoli-
tisk virkemiddel i samfunnet, men det 
er lite trolig at utredningen vil berøre 
dette i særlig grad. 

Det er også grunn til å merke seg 
den tydelige markeringen av at det 
ikke ønskes omkamp om bokmoms 
i denne utredningen. 

Forbrukerne i Norge skal ikke foreta 
seg noe i forbindelse med moms-
innkrevingen, det er selger som skal 
sørge for at moms-tillegget ligger 
inne i prisen. Og det er selskapene 
selv som skal registrere seg i mer-
verdiavgiftsregisteret i Norge. Men 
konsekvensen for forbrukerne må for-
ventes å bli en prisøkning på kjøp av 
for eksempel e-bøker fra utlandet.

Da statsbudsjettet for 2011 ble 
lagt fram i oktober i fjor, var avgifts-
belegging av elektroniske tjenester 
fra utlandet med. Og 1. juli i år trådte 
loven altså i kraft. - Vi tetter et hull 
i merverdiavgiftssystemet, og sikrer 
like konkurransevilkår for norske og 
utenlandske tilbydere. Samtidig vil 
vi gjøre det enkelt for utenlandske 
tilbydere å etterleve reglene, sier 
finansminister Sigbjørn Johnsen, som 
presiserer at det nå skal betales mer-
verdiavgift ved nedlasting av filmer 
og e-bøker mot betaling, uavhengig 
av om produktet kjøpes fra tilbyder 
etablert i Norge eller utlandet. - Vi må 
ha like konkurransevilkår, sier han. 

Tjenester og produkter generelt 
skal i utgangspunktet avgiftslegges 
der de forbrukes, og elektroniske 
tjenester skal dermed avgiftsbeleg-
ges der mottakeren er hjemhørende. 
Merverdiavgiftsplikten på innføringer 
av varer til Norge ble innført i 1970, 
før tjenester også ble omfavnet av 
loven i 2001. Denne loven gjaldt i 
førsteomgang bare næringsdrivende, 
der mottakeren her i Norge selv var 
pliktig til å beregne og betale avgiften. 
Årets endring gjør at loven fra 2001 i 
grove trekk nå også vil gjelde privat-
personer. Alt elektronisk materiell skal 

Moms på e-bøker 
fra utlandet
Loven om moms på elektroniske produkter og 
tjenester fra utlandet trådte i kraft fra 1. juli i år. 
Nå må du med andre ord betale norsk moms på 
for eksempel elektroniske varer som musikk fra 
Spotify, spill fra Steam og e-bøker fra Amazon. 

skattelegges som om det var fysiske 
produkter. 

Til syvende og sist er det altså 
landet der varen konsumeres som 
er gjeldende. Kjøper du en e-bok på 
nett som privatperson, og leser den i 
Sverige, skal det betales merverdiav-
gift i Sverige. Kjøper du den i Norge, 
skal pengene gå til Norge, selv om 
tilbyderen holder til i Frankrike.

For elektroniske versjoner av fysiske 
produkter er denne avgiften ganske 
grei på mange måter, og behandles på 
samme måte som tidligere. Kjøper du 
et spill på nett, skal avgiften være den 
samme som på produktet du kjøper i 
butikken. Det oppstår imidlertid dilem-
maer når avgiftsregimet skal brukes 
på enkelte grupper av produkter. 
Fysiske bøker og aviser er i dag ikke 
momsbelagt når de kjøpes over disk 
– eller via nett, selv om varen kjøpes 
fra utlandet. Hvis du derimot ønsker 
den elektroniske versjonen av en avis 
eller en bok, plusses det på 25 % 
moms. Dette betyr at e-bøker – enten 
det er til Ipad, Kindle, Iphone, PC eller 
andre leseinnretninger blir påvirket av 
loven, selv om den fysiske versjonen 
ikke påvirkes.

Selv om digitale produkter og 
tjenester nå avgiftslegges med 25 
prosent her i Norge, betyr ikke det 
at alt du kjøper på nettet blir 25 pro-
sent dyrere. Eksempelvis inneholder 
prisen på Spotify allerede 25 prosent 
med svensk merverdiavgift. Prisen vil 
derfor i teorien stå stille. Både Itunes 
og Steam har også allerede moms, 
men ulike satser. Den utenlandske 
momsen skal altså først trekkes fra, 
før den norske legges til. 

[ BOKBRANSJEN ]
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Stallman lister opp det han mener er 
vesentlige fordeler ved papirboka:

Du kan kjøpe boka kontant, og ano- y
nymt.
Da eier du boka.  y
Det kreves ikke at du undertegner  y
en lisens som begrenser din bruk 
av boka. 
Formatet er kjent, og det trengs ingen  y
proprietær teknologi for å lese boka
Du kan gi, lane bort eller selge boka  y
til andre. 
Du kan fysisk scanne eller kopiere  y
boka, og det er noen ganger lovlig 
etter opphavsretten.  
Ingen har makt til å ødelegge boka.  y

Amazons begrensninger
Og han setter dette opp som motset-

ning til ebøkene fra Amazon. Han mener 
det er ganske typisk når de for eksem-
pel krever at kjøperen må identifisere 
seg for å kjøpe en ebok og akseptere en 
lisens som begrenser bruken av eboka, 
at formatet er hemmelig og bare kan 
leses av spesiell programvare, at eboka 
ikke kan gis bort eller selges, at bare 

Stallman om faren med ebøker
Den kjente fri program-
vare-profilen Richard M. 
Stallman hevder at 
e-bøkene tar fra oss 
friheter som vi tar for 
gitt når det gjelder 
fysiske bøker. 
I artikkelen “Faren med 
e-bøker” legger han 
skylda for dette på 
makta som de store 
firmaene i bransjen har. 
– Teknologi som kunne 
styrket oss brukes i 
stedet til å holde oss i 
lenker, skriver han. 

noen ebøker kan lånes bort med sterke 
begrensninger, at kopiering av eboka er 
umulig på grunn av lisensbegrensninger 
og den innlagte DRM, og at Amazon 
sentralt fra kan slette en ebok du har 
lokalt ved å bruke en bakdør til systemet 
ditt, noe de gjorde med tusenvis av 
eksemplarer av George Orwells ”1984” 
i 2009, skriver Stallman. 

Stallmans løsninger
En løsning Richard Stallman kommer 

med, er å fordele skattekroner til forfat-
tere basert på den enkelte forfatters 
popularitet, men med en utjamnende 

Richard M. Stallman er en amerikansk programvareutvikler, forfatter, foredragsholder og aktivist 
for fri programvare. Han er grunnlegger av Fri programvare-bevegelsen, Free Software Foundation 
og GNU-prosjektet, og står bak bl.a. teksteditoren Emacs, GPL-lisensen og Copyleft-begrepet. Hans 
forsvar for fri programvare er først og fremst basert på etiske prinsipper og resonnementer som 
grunnlag for personlig frihet, samarbeidskultur og kunnskapsdeling. (Foto: Victor Powell/CC)

faktor mellom de mestselgende og de 
som selger mindre bøker. En annen 
løsning Stallman lanserer er å utstyre 
lesebrett slik at brukeren kan sende 
frivillige og anonyme økonomiske bidrag 
til forfatterne.  

- Vi må avvise e-bøker inntil de re-
spekterer vår frihet. Ebøker behøver 
ikke angripe vår frihet, men de vil 
gjøre det hvis de store selskapene får 
bestemme. Det er opp til oss å stoppe 
dem. Kampen har allerede begynt, 
maner Stallman.

Artikkelen kan leses i sin helhet på  
http://stallman.org/articles/ebooks.pdf 

[ BOKBRANSJEN ]
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Månedens bilder

Utlånsordningen for lærebøker
(Foto: Magnhild Johansen / 2011)

- Vi er atter en gang rammet av de videregående skolebibliotekenes 
svar på El niño - utlånsordningen for læremidler, 

sier fotografen Magnhild Johansen. 
Hun er bibliotekar på Bodin videregående skole, 

der disse bildene er tatt. 
De to øverste viser arbeidsplasser og lesesal 

før årets storm traff biblioteket,
de to nederste er tatt etter at årets mengder

 kom inn over biblioteket.
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Trenger du en ny medarbeider? 
Er du på bibliotekarjakt? 

Bruk Bibliotekaren til å komme i 
kontakt med aktuelle søkere! 

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

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

Stillingsannonser i Bibliotekaren
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BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

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

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

Søknadsfrist  19. september 2008

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

Senior + jobb =

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

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

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

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

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

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

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

[ ARBEIDSLIV ]
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Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-, 
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Fra 1. september 2008 er det ledig ett 1- årig vikariat i 50% stilling som bibliotekar ved 
Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert 
på Skolefall. Det er imidlertid vedtatt at biblioteket i løpet av de nærmeste årene skal flytte 
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne 
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en frem-
tidsrettet biblioteksdrift, og søker etter en kreativ og engasjert deltager i vårt team. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kom-
pensere for utdanningskravet. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på 
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Søknad med CV og bekreftede kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,  
1450 Nesoddtangen innen 3. september 2008. For elektronisk søknad, gå inn på  
www.nesodden.kommune.no

28 | Bibliotekaren 2/2009

FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt? 
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere! 
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv 
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva. 
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller 
erling.bergan@bibforb.no. 
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HOVEDBIBLIOTEKAR  

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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HOVEDBIBLIOTEKAR  

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

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

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

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

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

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

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

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

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

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

www.fauske.kommune.no

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

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.

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

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

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

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

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

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

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

www.fauske.kommune.no

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

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og har ca. 7500 
innbyggere, hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunn-
dalsøra.  Hydro Aluminium er den største arbeidsplassen i 
kommunen.  Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-, 
kultur- og fritidstilbud. 
For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside.

Kulturtjenesten 
Sunndal folkebibliotek

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  31.07.08

Oppegård 
kommune

Bibliotekar – 100 % fast stilling

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

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

Søknadsfrist 20. august 2008

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

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

www.vinnvinn.org

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

Lindås kommune er nabokommune til Bergen med ca. 14.800 innbyggjarar. Ein vekstkommune 
med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv. Knarvik er kommunesenter og regionsenter 
for Nordhordland. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Vår visjon er å vera ein 
kommune der draumar blir røyndom, derfor ønskjer vi å vera kvalitetsbevisst, framtidsretta, 
inkluderande og tenestevilleg.

Bibliotekar med ansvar for bokbuss og skulebibliotek
Det er no ledig  100 % fast stilling som formidlingsbibliotekar for barn og unge, med ansvarsområde bokbuss (60%) 
på Lindås bibliotek og skulebibliotekar på Alversund skule (40%).

Lindås bibliotek er eit aktivt bibliotek der utviklingsprosjektet ”Det skrankelause biblioteket” tek sikte 
på å skape nye og betre tilbod til brukarane. Biblioteket har den nyaste bokbussen i landet, tilrette-
lagt for formidling i ulike former. Frå 2011 samarbeider biblioteket óg med Hordaland fylkeskommune om 
drift av bokbåten Epos. Biblioteket har 6 fast tilsette, delt på 4,84 stilling, samt ei prosjektstilling.

Alversund skule er barneskule med 375 elevar og ligg 4 km frå kommunesenteret Knarvik. Skulen legg 
vekt på å gje barna solid tilpassa opplæring i ein skule prega av kunnskap, kreativitet og mangfald.

For spørsmål om stillinga kontakt biblioteksjef Marit-Gro Berge, tlf 56 37 54 24 / 948 16 111, 
eller einingsleiar Espen Storstrand, tlf 56 37 50 50 / 916 34 342. 

Søknadsfrist 8. august 2011. 

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. 

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året.

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

Stipend til studentmedlemmer
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Centerpoint AS er et konsulent- og rekrutteringsselskap, og opererer innen olje/gass/energi- 
og vei/jernbanesektoren. Et viktig fokusområde for Centerpoint er Document Management/
Document Control og arkivfaglig bistand, hvor vi leier ut konsulenter på lange oppdrag til de 
største selskapene i Norge.

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

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

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

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

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

Gjenfinning

Sporbarhet
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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

Stipend for 
BF-medlemmer

[ ORGANISASJON ]

www.egyptreiser.no



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

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

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

ISDN ISBN

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

www.dagogtid.no

DAG OG TID

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

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!

Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 

utgåvene av DAG OG TID, ei fri 

vekeavis for kultur og politikk 

gratis utan å binde deg. 

Blir du årsabonnent, kan du

velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:

Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 

Fyndord frå Olav Duuns dikting

redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 

di dummare fram-

side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa

blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo

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

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)

Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Se hva vi 
har på deg!

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

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

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

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

Medlemmene finner 
lenken til medlems- 
registeret fra BFs nett-
sider. En knapp på 
høyre side heter ”Oppdatere medlemsinformasjon”. 
Du føres da til innloggings-bildet. Der avkreves 
du medlemsnummer og fødselsdato. Medlems- 
nummer står på adresseetiketten bak på Biblio-
tekaren. 
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Vår postadresse!
Bibliotekarforbundets sekretariat 
flyttet i vinter. Dermed har vi også 
fått ny postadresse:

    Bibliotekarforbundet
    Postboks 431 Sentrum, 
    0103 Oslo



Bibliotekaren 8/201138   

[ KURS I BF ]

Bibliotekarforbundets kurs høsten 2011

2. SEPTEMBER:   KURS FOR FORHANDLERE I STATEN 

I Oslo kl 10-16. Kursansvarlig: Forbundsleder Monica Deildok. (Utvidet påmeldingsfrist: 24. august.)

      Innhold bl.a.:  • lokal lønnspolitikk i statlige virksomheter

  • forberedelse til høstens 2.3.3 forhandlinger

  • om lokale forhandlinger i statlig sektor

12. SEPTEMBER:   TEMAKURS TILSETTING - LOVER, REGLER OG ROLLER

I Oslo (NITO konferansesenter, Lakkegata 3) kl 10-17. Kursansvarlig: Hanne Brunborg, nestleder i BF.

Dette er et dagskurs for medlemmer med tema tilsetting. Temaet er aktuelt og det er mye å passe på – det 

kan ha store konsekvenser hvis en gjør feil. Det er viktig at våre medlemmer har kunnskap om hvilke rammer 

(lov- og avtaleverk) som hører til dette temaet. Kunnskap om hvilke roller arbeidsgiver og tillitsvalgte har, er 

også nyttig. Ta gjerne med tilsettingsreglement fra egen virksomhet.

      Innhold bl.a.: • Midlertidig kontra fast tilsetting

  • Heltid/deltid

  • Ulike former for fortrinnsrett

  • Hensyn ved stillingsutlysninger

  • Utvelgelse – kvalifikasjonsprinsippet

  • Arbeidsavtalen

  • Erfaringsutveksling og gruppearbeid

13. SEPTEMBER:  TEMAKURS ARBEIDSTID I BIBLIOTEK - HVA ER LOV OG HVA ER MULIG?

I Oslo (NITO konferansesenter, Lakkegata 3) kl 10-17. Kursansvarlig: Hanne Brunborg, nestleder i BF.

Dette er et dagskurs for medlemmer med tema arbeidstid. Vi ser av de henvendelsene vi får om arbeids-

tidsrelaterte spørsmål at temaet er aktuelt. Noen planlegger søndagsåpent eller utvidet åpningstid andre 

dager, noen lurer på om de har jobbet for mye, om de har rett på overtidsbetaling eller turnustillegg. Det er 

viktig at våre medlemmer har kunnskap om hvilke muligheter og rammer (lov- og avtaleverk) som regulerer 

dette temaet. Og det pleier å være et engasjerende tema, det er ikke ”tørt”!

      Innhold bl.a.: • Hva er rammene for arbeidstiden?

  • Arbeidsmiljøloven, forskrifter, avtaler, reglementer etc

  • Fleksitid og overtid

  • Avtaler og løsninger for kveldsvakter og lørdagsarbeid

  • Avtaler og løsninger for søndagsarbeid 

  • Erfaringsutveksling og gruppearbeid

24.-25. OKTOBER:   KURS FOR BIBLIOTEKLEDERE I KOMMUNER – ARBEIDSLIV OG LEDELSE
Mer informasjon kommer senere.

Påmelding til alle kurs 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 reise- og oppholdsutgifter 
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 48 02 09 00.
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

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

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

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

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

Leder:  Monica Deildok
Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo
  (øverst i Tollbugata)
Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
URL:  www.bibforb.no

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

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

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

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

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

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

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

Styremedlemmer
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

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

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

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

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

Oslo/Akershus
Britt Helen Bjørnback
Universitetet i Oslo
Telefon:    91 53 09 07
E-post:     bhelenb@gmail.com

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Postnr.                 Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                            Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

 Ansiennitet fra

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

Dato            Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn               Stillingsandel

Faks.

E-post:

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

Mobil

Arbeidssted

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

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

Innmelding på nett:
www.bibforb.no

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

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

 



Sitatet

”Folkebiblioteka står framleis sterkt, og 
mange stader har dei greidd å fornye 
seg i takt med tida og behovet for 
tenester som finst i dagens moderne 
samfunn. For mange; som born og unge, 
pensjonistar og folk elles med kunn-
skapshunger, gjev dei ein meiningsfylt 
kvardag og auka livskvalitet. Ei avgift 
vil få som resultat at fleire av dagens 
brukarar aldri vil komme innom dørene.”

Sjefredaktør Jan Atle Stang i lederen i 
avisa Firda 13. juli 2011, som kommen-
tar til FrP-politiker Christian Tybring-
Gjeddes forslag om å ta brukerbetaling 
for bibliotekbruk i hovedstaden.

Biler må inn til periodisk kjøretøykontroll 
annet hvert år. Vi tar også bilen inn til service 
etter at den har tilbakelagt visse kilometer-
grenser eller etter at det har gått en viss tid, 
for eksempel hvert år. En del tekniske ting i 
bilen sjekkes hver gang, andre ting blir kun 
sett på med lengre tidsintervall. 

Med fare for å låte som en gammeldags 
prest: Slik er det også med organisasjoner! 
Og det gjelder også Bibliotekarforbundet. 
Ved hvert landsmøte – det er tre år mellom 
hver gang – går man gjennom en tilstands-
rapport for organisasjonen, i form av beret-
ning, regnskap og kontrollkomiteens rapport. 
Så blir det foretatt vedlikehold i form av 
budsjett, kontingentsatser, målprogram og 
en rekke andre vedtak. 

Landsmøtet er BFs høyeste organ. Slikt 
kødder man ikke med. Likevel vil jeg an-
tyde at landsmøtet, som organ, ikke er like 
velegnet til å ta alle beslutninger på strak 
arm. Saker med mange ulike konsekvenser 
og sammenhenger, eller saker som må 
inneholde en logisk helhet, bør som regel 
utredes godt før det fattes vedtak. Særlig 
fordi et ikke helt gjennomtenkt benkeforslag 
som får umiddelbar vind i seilene på lands-
møtet, ikke kan omgjøres før dette organet 
trer sammen igjen først tre år seinere. Men 
landsmøtets vedtak skal uansett respekte-
res, og når saker er godt utredet og gjort 
kjent, er landsmøtet meget godt egnet.

Et eksempel: BFs fylkeslag for Oslo/
Akershus er stort sammenlignet med andre 
fylkeslag i BF. Det fristende å gjøre noe med 
dette, det er kanskje nødvendig til og med. 
Men et eventuelt forslag om å dele Oslo fra 
Akershus burde komme etter en prosess 
der man har repetert forhistoria, utredet 
konsekvensene og sikret at de angjeldende 
fylkeslagsstyrene har fått bringe fram sine 
erfaringer, synspunkter og forslag. Og det 
kan være greit å vite – før man fatter vedtak 
– at dette fylkeslaget på nittitallet var delt i 

Periodisk organisasjonskontroll
tre: Oslo, Akershus og bibliotekarstudentene i 
Oslo. Man bør kanskje også vite at det til BFs 
stiftelsesmøte i 1993 forelå forslag om ett 
fylkeslag for kommunale medlemmer i Oslo/
Akershus og et annet fylkeslag for stats- og 
privatansatte i Oslo/Akershus, et forslag som 
altså ikke ble vedtatt.

Til landsmøtet i 2001 la forbundsstyret fram 
en sak om noen endringer i BFs organisasjon. 
Landsmøtet vedtok mange  av dem, men de 
vedtok også å nedsette et organisasjonsut-
valg til å vurdere organisasjonsendringer fram 
mot neste landsmøte i 2003. Utvalget skulle 
blant annet se på fylkeslagenes funksjon og 
forholdet mellom BFs organisasjon og de til-
litsvalgte. Landsmøtet overlot til det nyvalgte 
forbundsstyret å fastsette nærmere mandat 
for utvalget. Dette førte til endringene som 
ble vedtatt på 2003-landsmøtet. 

I tida etter dette har ikke BF nedsatt 
noe eget organisasjonsutvalg for å se om 
vi er organisert på en best mulig måte for 
å møte utfordringene organisasjonen står 
overfor nå. Men det nåværende forbunds-
styret drøftet spørsmålet på siste styremøte 
før sommeren, og de tar sikte på å fremme 
forslag til landsmøtet om nedsetting av et 
organisasjonsutvalg. 

Kjedelig spørsmål, sier du? Ja, kanskje. 
Service på bilen er heller ikke så artig at det 
gjør noe. Men det er nødvendig for at ikke 
reiseplanene skal gå helt i stå. Og for BF er 
det på tide med en periodisk organisasjons-
kontroll. Jeg håper høstens landsmøte også 
ser det, samtidig som de skiller mellom hva 
som er tilstrekkelig belyst til å vedtas nå, og 
hva som bør utredes etter landsmøtet. 

Redaktør
Erling Bergan

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo
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