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Bibliotekutvikling hver dag

- Vi takler utviklingsbehov ved å jobbe 
sammen. Vi bruker ett av våre 4-5 årsverk 
til bibliotekutvikling, og det fordeles på alle 
ansatte her, sier biblioteksjef Marit Gro Berge i 
Lindås kommune. - Det skjer bibliotekutvikling 
hver dag i alle bibliotek jeg har vært borti, sier 
prosjektbibliotekar Thomas Brevik.
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Ny type kompetanse er nødvendig
Kundene stiller nye krav til bibliotekene, viser en undersøkelse 
om trender i bibliotekbransjen som LM Informasjonstjenester 
har utført. Elektroniske ressurser skal være tilgjengelig 24 
timer i døgnet, og fjernbruk av ressursene har økt. 
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Jeg vil våge den påstand at det er med 
Bibliotekarforbundet som det er med 
organisasjoner flest. De rammene som 
danner grunnlag for vårt handlingsrom er 
en så selvsagt del av vår virksomhet at 
de forblir usynlige i det daglige. De ligger 
bakenfor, som en del av fundamentet for 
vår virksomhet, trekkes frem ved behov og 
konsulteres på detaljnivå før de atter glir 
tilbake i bevisstheten og blir en del av bak-
hodet, snarere enn vårt fokus. Det er først 
når tiden er inne til en gjennomgang av de 
forutsetningene og reglene som omgir oss 
at de for alvor blir tydelige. Og derfor blir 
ofte nettopp de stundene ”øyeåpnere” for 
oss. Nå er Bibliotekarforbundet inne i en 
slik tid, for nå forberedes landsmøte 2011. 
Og forbundsstyret er inne i en periode der 
vi forbereder møtedokumentene. 

Jeg tenker på handlingsrom. Akkurat 
som lovverk danner ramme rundt enkelt-
personer og institusjoner og derigjennom 
skaper et handlingsrom for enkeltindivider, 
myndigheter og virksomheter å agere i, 
skaper både våre egne styringsdokumen-
ter og samfunnets lover, forordninger og 
tariffavtaler rammer rundt vår virksomhet.  
Vårt forhold til disse rammevilkårene er 
dels at de er spilleregler å følge, dels at de 
er spilleregler å endre. Vi er for eksempel 
som ansvarlig part bundet av tariffavtalene, 
og må følge disse, men vi er – stadig som 
part – også i den posisjon at vi kan arbeide 
for å endre dem i tråd med våre medlem-
mers interesserer. 

Når det gjelder Bibliotekarforbundets 
egne styringsdokumenter som målformule-
ringer, vedtekter og budsjett har forbundet 
makt til å bestemme over disse. Det er 
landsmøtet i november som vedtar disse 
styringsdokumentene for de kommende 
tre årene. Ikke noe lite ansvar. Å skulle 
sette kursen for tre nye år. Alle rammer 
er i realiteten oppe til revurdering, når 

landsmøtet settes. Vedtekter kan endres, 
mål reformuleres, budsjett omdisponeres. 
Landsmøtet skal skape rammene rundt 
det handlingsrommet som tillitsvalgte på 
alle nivåer i organisasjonen skal ha i årene 
som kommer. Angi retningen som skal gi 
forbundet vekst og utvikling, forankring og 
fremgang. Det er god grunn til å gjøre et 
godt forarbeid. 

Derfor har vedtekter og målprogram blitt 
diskutert på landsstyremøte, og arbeids-
grupper har vært nedsatt for å kunne gjøre 
en så grundig jobb som mulig med dette i 
forkant. Slik at grunnlagsdokumentene som 
ligger der skal være et godt utgangspunkt. 
Når forbundsstyret presenterer endelig ut-
kast for landsmøtet i november er det altså 
gjennomtenkte dokumenter som legges 
fram. Dette er naturligvis ingen garant for 
at de er gode nok, og jeg håper på debatt 
omkring både målprogram, vedtekter og 
budsjett. Men jeg håper på en debatt som 
handler om innhold, snarere enn form, – 
som handler om politikk, snarere enn for-
muleringer, som handler om prioriteringer, 
snarere enn detaljer. 

Og dette er en utfordring. For ingen av 
oss har vedtektene tatovert på brystet eller 
målprogrammet hengt opp over senga. Det 
er bakgrunnsdokumenter for oss. De dan-
ner bakteppet, de kommer ikke frem hver 
dag eller på hvert møte. Jeg tror at det er 
ok. Jeg tror det er ok at vi har styrings-
dokumenter som vi bruker til å korrigere 
kursen, som rettesnor ved avveininger og 

prioriteringer, og som grunnlag for evalu-
ering av virksomheten nå og da. Og at de 
således kan tåle å ligge i bakgrunnen i vårt 
daglige arbeid som tillitsvalgte. Men nå er 
tiden inne for en mer nærsynt omgang 
med dem. Nå er tiden inne for å finne 
manglene og feilene, for å reise debattene 
som vil bidra til at de kan bli riktig gode 
styringsdokumenter for et nytt forbunds-
styre, for nye tillitsvalgte og for gamle og 
nye medlemmer å finne sitt handlingsrom 
i, og å gi retning til. 

Derfor håper jeg at alle landsmøtede-
legater setter seg grundig inn i gjeldende 
styringsdokumenter og går til forbunds-
styrets forslag til nye sådanne med for-
ventninger og meninger om hvilken retning 
man ønske å påvirke Bibliotekarforbundet 
i. Styringsdokumentene er viktige. Ta ved-
tektene som eksempel. Der skisseres ram-
mene rundt Bibliotekarforbundets ledelse: 
landsmøte og forbundsstyre. Der finnes 
bestemmelser om fylkeslagene og disses 
innflytelse på landsmøtet i form av dele-
gatantall. Men vedtektene inneholder mer 
enn bestemmelser om hva BF skal være 
og hvordan, de inneholder bestemmelser 
om hvem vi er. I § 3 definerer vedtektene 
hvem som skal kunne være medlemmer i 
BF. Og derigjennom defineres på mange 
måter forbundets egenart.

Lederen har ordet

Landsmøtet i november vedtar styringsdoku-
mentene for de kommende tre årene. Ikke noe lite 
ansvar. Å skulle sette kursen for tre nye år. 

”
”

Monica Deildok
Forbundsleder
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Bibliotekutvikling hver dag
- Vi takler utviklingsbehov ved å jobbe sammen. Vi bruker ett av våre 4-5 årsverk til 
bibliotekutvikling, og det fordeles på alle ansatte her, sier biblioteksjef Marit Gro Berge 
i Lindås kommune. Og prosjektbibliotekar Thomas Brevik legger til: - Bibliotekutvikling 
kan noen ganger høres stort og krevende ut. Men det skjer bibliotekutvikling hver dag 
i alle bibliotek jeg har vært borti. 

Tekst & foto:  Erling Bergan
        Redaktør

Lindås kommune har nær 15.000 
innbyggere, ligger i Nordhordland og har 
Marit Gro Berge som biblioteksjef. I snart 
20 år har kommunen deltatt i et interkom-
munalt biblioteksamarbeid med 8 andre 
kommuner i regionen. Men de har også 
utviklingsorientert på egne premisser. Før 
sommeren begynte Thomas Brevik som 
”Aktiv og utadretta barne- og ungdomsbi-
bliotekar” som det het i stillingsutlysinga. 
Det dreier seg om prosjektet ”Det skran-
keløse bibliotek”. 

Vi spurte dem hva hovedutfordringa er 
med å utvikle en god bibliotektjeneste i 
en kommune som Lindås?

– Det er selvfølgelig det vanlige: å ha 
nok personale og nok økonomi. Det er ut-
gangspunktet. Men ser vi forbi det, dreier 
det seg om å lære oss å tenke på nye 
måter. Vi er vant med én måte å forholde 
oss til publikum på, ved at vi står bak 
skranken til de kommer bort og spør oss 

om noe. Vi må endre på dette, vi må ut i 
lokalet og prøve å ta mer direkte kontakt 
med folk som kommer på biblioteket, sier 
Marit Gro Berge.

Kjemper med å endre rutiner
– Vi som jobber i bibliotekene må snu 

på holdningene våre og utfordre oss selv. 
Jeg har jobbet her i 3 måneder nå og er 
virkelig imponert over innstillinga til alle 
som jobber her. Alle er villige til å prøve. 
Vi kjemper selvfølgelig med å endre ru-
tinene våre, det gjør vi alle sammen. Nå 
er det litteraturformidlingen som er det 
mest spennende vi jobber med. Og det er 
kanskje en litt usynlig aktivitet. Litteratur-
formidling er kjernen i dette prosjektet. Vi 
skal formidle litteraturen mer på brukernes 
premisser. Brukerne skal kjenne at de er i 
sentrum, sier Thomas Brevik. 

Marit Gro legger vekt på at forutsetnin-
gene for bibliotektjenester har endret seg 
over mange år nå. Og når ting forandrer 
seg utenfra, må vi også forandre oss. 

– Mye som vi tidligere brukte tid på å 

finne fram, finner folk nå greit selv. En del 
av referansearbeidet er borte. Folk kom-
mer for å bruke biblioteket på en annen 
måte enn tidligere. Tidligere måtte vi ta 
spørsmål om å finne en god bok med 
harelabb, for å rekke alt det andre. Nå som 
en del spørsmål forsvinner, har vi mer tid 
til å være de som finner og formidler de 
gode bøkene, sier hun. 

– Folk kan ikke google fram en god le-
seopplevelse, slik de kan gjøre med fakta-
spørsmål, sier Thomas, som begrunnelse 
for hvorfor de skal jobbe med anbefaling 
av gode bøker og gode leseopplevelser, 
selv om faktareferansearbeidet er redu-
sert.

Skrankeløst bibliotek
I prosjektet ”Det skrankeløse bibliotek” 

prioriterer de formidling av skjønnlitteratur 
i første omgang. Men de presiserer at 
dette etter hvert kan gjelde all litteratur. 
Men det er spørsmålene om skjønnlit-
teratur de får flest av. Når folk blir vant til 
hva de kan spørre om råd på, håper de 

[ BIBLIOTEKUTVIKLING I LINDÅS ]
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å utvide til også å styrke formidlingen av 
faglitteraturen. For de er klare på at den 
riktige boken til en bruker like gjerne kan 
være en fagbok som en roman. 

Lindås bibliotek er det femte mest 
besøkte biblioteket i Hordaland. Besøks-
tallene går opp fra år til år, mens utlånstal-
lene holder seg stabile. Så folk i Lindås 
er interessert i biblioteket sitt. Biblioteket 
ligger godt plassert og lett tilgjengelig 
midt Knarvik sentrum. 

– Og så har vi en god del arrangement 
som lokalavisa skriver om. Selv om det 
ikke er så mange innom på hvert arrange-
ment, vet folk at det foregår ting her. Det 
tror jeg har en langtidsvirkning. Skolene 
er også flinke til å bruke oss. Vi har et 
godt samarbeid med dem på grunn av 
bokbussen. 

Investert i ny bokbuss
Også politikerne i Lindås må være over 

middels interessert i biblioteket sitt. Da 
den gamle bokbussen måtte skiftes ut, 
kunne kommunestyret valgt å legge ned 

denne tjenesten. Men det gjorde de ikke. 
Innkjøp av ny bokbuss, drevet på en ny 
måte, gikk greit gjennom. 

Det er altså klima for å utvikle biblio-
tektjenesten i Lindås. Hvilke grep har så 
biblioteksjefen tatt? 

– Det store prosjektet vårt er ”Det 
skrankeløse biblioteket”. Det går ikke 
bare på at vi tar vekk skranken og er mer 
ute i biblioteket. Vi ser på alle våre møter 
med brukerne. Når de ser inn vinduet til 
biblioteket, hva ser de da? Eller når de ser 
hjemmesiden vår, hva er det som møter 
dem da? Hver enkelt ting ser vi på som 
et møte mellom oss og dem, og prøver å 
gjøre dette møtet bedre. Det er et stort 
prosjekt som går over mange år. Akkurat 
nå holder vi på med litteraturformidlinga – 
hva vi svarer når noen spør oss om vi kan 
anbefale en god bok. Det er spørsmål vi 
får hver dag, ofte flere ganger om dagen. 
Likevel er de fleste bibliotekarer litt unn-
vikende når de møter dette spørsmålet, 
de vet ikke helt hva de skal svare. Ofte 
anbefaler vi bøker vi liker selv. Og det er 

langt fra sikkert at det er en god bok for 
oss er en god bok for brukeren. Vi jobber 
med å få fram hva som er en god bok for 
nettopp den låneren vi har foran oss, sier 
Marit Gro, som røper at ett av målene 
til bibliotekpersonalet denne høsten er 
å utfordre hverandre til å lese bøker de 
egentlig ikke har lyst til å lese. 

– Vi skal komme oss utenfor komfort-
sonen. Alle unntatt meg skal lese science-
fiction, smiler Thomas. 

Marit Gro repliserer kjapt: – Og du skal 
lese kjærlighetsromaner.

Thomas Brevik innrømmer at han har 
det gøy på jobben. Etter mange år som 
bibliotekar på Sjøkrigsskolen i Bergen, 
har det vært kjekt å komme tilbake til 
folkebiblioteksektoren. 

Kjøpte sverd for 
kommunale penger

– Jeg var ikke klar over hvor mye jeg 
hadde savnet folkebibliotek, før jeg be-
gynte her i juni.  Det første jeg gjorde 
var å gå ut og kjøpe meg et sverd, med  

– Vi må endre holdninger og utfordre oss selv, sier prosjektbibliotekar Thomas Brevik. Her sammen med bibliotekar Aslaug Høyland Holmås (til høyre) 
og biblioteksjef Marit Gro Berge der skranken en gang sto i Lindås bibliotek. Nå finner de skrankeløse måter å forholde seg til bibliotekbrukerne på.
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velsignelse fra kulturkontoret! Vi skulle 
sette i gang sommeraktiviteter for unger, 
og da ville jeg prøve rollespill. Tenkte at 
det kunne gi biblioteket litt oppmerksom-
het. Så jeg stilte opp som trollmann for 
journalisten fra lokalavisa, med sverd og 
stav. Det ble en helside i avisa! Og ungene 
strømmet til. Det var så populært at vi 
måtte gjenta det etter ferien. 

Stillingen Thomas Brevik har i Lindås 
er sammensatt av en halv prosjektstilling 
og en halv bokbåt-stilling. For Lindås 
bibliotek har inngått partnerskapsavtale 
med Hordaland fylkesbibliotek om å ta 
det operative ansvaret for drift av bok-
båten Epos i dette fylket. Slik har Marit 
Gro Berge satt sammen en stilling som 
ble attraktiv. Tre fagutdannede søkere og 
altså Thomas Brevik som fikk stillingen. Da 
noe av den samme metoden ble brukt i 
sommer, med en stilling satt sammen av 
ansvar for bokbuss og et skolebibliotek, 
ble responsen noe labrere. Men bibliotek-
sjefen mener at mangelen på fagutdanna 
søkere kan skyldes at utlysinga kom midt 
i ferien. Og selv om den nye bokbussen 
er en ganske liten buss, strømmer kanskje 
ikke bibliotekarer til en jobb der de også 
må være sjåfør for bussen?

Bokbåt og bokbuss
Thomas har en fortid som bokbåtan-

svarlig ved Hordaland fylkesbibliotek, og 
er kjapp med å forklare hvorfor det er 
viktig at bokbåten lever videre.

- Det er et verdipolitisk valg å ha en 
bibliotektjeneste der folk bor. Politikerne 
har vedtatt bokbåten som virkemiddel, 
med sine tilbud både av litteratur og 
levende kultur. Stedene vi besøker med 
bokbåten har ingen av delene lett tilgjen-
gelig. Dette er med på å holde liv i små 
lokalsamfunn. Og den faktiske bruken av 
bokbåttilbudet er mer enn stor nok til at 

det har en verdi.
- Er det samme begrunnelsen for bok-

bussen i Lindås?
- Vi har en barne- og ungdomsbokbuss 

her i kommunen, som et supplement til 
skolene og barnehagene. Vi ønsker ikke 
at bokbussen skal bli en sovepute for å 
utvikle lokale skolebibliotek, bussen skal 
komme som et supplement, med andre 
ting. Etter hvert blir dette mer en buss 
for formidling enn en tradisjonell bokbuss. 
Vi har med spesielle ting, spesielle arran-
gement, spesielle bøker, spesielle tema, 
sier Marit Gro. 

I høst skal bokbussen i Lindås ha noen 
dager med fokus på tegneserier. 

- Vi fyller bokbussen bare med tegne-
serier og reiser rundt på ungdomsskoler, 
viser bilder fra tegnserier med projektor 
på veggen, mens jeg snakker om tegn-
serier, som de kan plukke med seg fra 
bussen etterpå. Dette blir en test for oss, 
på spesialisering av tilbudet i bokbussen, 
sier Thomas. 

Muligheter for storkommune?
Lindås kommune ligger i vakker vest-

landsnatur. Det er kort vei til Bergen, som 
har problemer med å stille boligtomter nok 
til disposisjon. Men søndre del av Nord-
hordland, der Lindås ligger, er en region i 
vekst. Kommunestrukturen står fast, selv 
om det er flere, også blant politikerne, som 
nå tør å snakke åpent om mulighetene for 
en storkommune. 

- Skulle det bli en storkommune her, får 
vi selvfølgelig andre muligheter enn i dag. 
Men det må planlegges. En storkommune 
gir ikke automatisk et stort og spennende 
bibliotek. Det kan også bli et utarmet 
hovedbibliotek, med noen filialer som 
etter hvert blir lagt ned. Det er jo marerit-
tet. Men med en storkommune kunne vi 
kanskje skapt noe annet, der vi trekker 
videre de tankene om spesialisering 
som vi begynte med i 1992.  Det var da 
samarbeidet i Nordhordlandsbibliotekene 
startet, med noen visjoner vi gjerne skulle 
hatt muligheten til å ta videre. 

Småskala bibliotekutvikling
- Men dere må leve med dagens kom-

munestørrelse i mange år framover. Hvor-
dan takler dere bibliotekutvikling i Lindås 
bibliotek, når dere ikke har mer enn 4-5 
årsverk å rutte med? Hvordan kan dere 
drive utviklingsarbeid med såpass begren-
sede personalressurser til rådighet? 

- Vi takler utviklingsbehov ved å jobbe 
sammen. Vi bruker ett av våre 4-5 årsverk 
til bibliotekutvikling, og det fordeles på 
alle ansatte her. Nå dreier det seg først 
og fremst om formidlingsprosjektet og 
kompetanseoppbygging knyttet til det, 
sier biblioteksjefen. Og prosjektbibliote-
kar Thomas Brevik forteller at akkurat nå 
leser alle ansatte Rachel van Riels ”The 
Reader-Friendly Library Service” på hver 
sin iPad, en bok de har lastet ned fra 
Nasjonalbibliotekets bokhylle. 

 

Bokbussen i Lindås er for barn og ungdom, som et supplement til skolene og barnehagene. Etter 
hvert skal det mer bli en buss for formidling, enn en tradisjonell bokbuss. 

Marit Gro Berge driver bibliotekutvikling hver 
dag i Lindås bibliotek. Ett årsverk er satt av til 
bibliotekutvikling. Årsverket fordeles mellom 
alle de ansatte på biblioteket.

[ BIBLIOTEKUTVIKLING I LINDÅS ]
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Han reagerer på hvordan spørsmålet 
antyder en viss måte å definere bibliote-
kutvikling på. 

- Du får det til å høres så stort og kre-
vende. Men det skjer bibliotekutvikling 
hver dag i alle bibliotek jeg har vært 
borti. Det mest inspirerende som skjedde 
da jeg gikk på bibliotekutdanninga for 
mange år siden, var da kommunene Hå 
og Vågan startet med videoutlån. Det var 
små bibliotek, men de var spydspissen i 
bibliotekutvikling i Norge da. Så har vi i 
noen tiår hatt en tendens til at bibliotek-
utvikling i stor grad handler om teknologi. 
Det har vært både kompetansekrevende 
og ressurskrevende. Nå ser vi at ting som 
iPad demokratiserer den delen av bibliote-
kutviklingen. Vi har fått biblioteksystemer 
som lar oss gjøre ting som ikke var mulig 
tidligere. Det gjør at vi kan drive utvikling 
på hverdagsnivå. Og det er bra. 

Dokumentasjon og synliggjøring
- Men blir denne delen av bibliotekut-

viklinga gjort godt nok kjent?
- Nei, og det er et alvorlig problem. 

Utviklingsarbeidet rundt omkring i biblio-
tekene er ikke synlig nok. Det dokumen-
teres i alt for liten grad.  I norske bibliotek 
i dag skjer det en rivende utvikling som 
er nesten usynlig for andre enn brukerne 
av det enkelte bibliotek. Det som er bra 
med prosjektet som Marit Gro leder, er at 
vi får ganske bra dokumentasjon på det. 
Spredningseffekten er god. Da jeg blogget 
om at vi tok i bruk iPad her, var responsen 
enorm. For det vi gjør er ganske innovativt. 
Vi deler ikke bare ut iPad til de ansatte, 
vi jobber systematisk med hvordan vi 
kan bruke den som redskap i jobben. For 
eksempel at vi alle leser samme biblio-
tekfaglige ebok som lastes ned på våre 
iPader, at vi utveksler nettressurser i lit-
teraturformidlingsarbeidet. Etter bare noen 
måneder med jobbing i dette prosjektet, 
med iPad på armen ute i biblioteket, leg-
ger jeg merke til at jeg i større grad griper 
til nettressurser enn jeg ville gjort bak 
en skranke. Jeg går lettere på nettet for 
å finne ting til folk. Vi er frittgående og 
skrankeløse bibliotekarer, vi har med oss 
vårt viktigste verktøy ut i rommet, i møte 
med publikum. Både nettressurser og 
katalogen er med oss. Tidligere i dag fikk 
jeg spørsmål om å skaffe både trykt bok og 
lydbok av ”Sprengeren” av Liza Marklund. 
Da slapp jeg å gå tilbake til utlånspunktet 
for å sjekke katalogen, men løste alt der 
og da. Vær så god, her er begge deler! 

AUSTRHEIM: Fylkesmannen varslar at han ikkje vil godta Austrheim
sitt ja til bygging av ei ny hytte og naust på Lerøy. I eit brev til kom-
munen skriv fylkesmannen at han ikkje kan gje grønt lys til kommu-
nen sitt vedtak, slik det står no. – Fylkesmannen vil varsla at vedtaket
vil bli påklaga, og kjem attende med nærare argumentasjon for beg-
ge bygga, heiter det i brevet. 

Klagar på hyttevedtak på Lerøy
MONGSTAD: Det trengs meir kaiplass på Mongstad, meiner Nord-
hordland Handverk og Industrilag. Laget bed Bergen og Omland
hamneråd om å byggja ut meir offentleg kai, i forlenging av kaien
som vart opna nær Mongstad for nokre år sidan. – Fleire lokale verk-
semder har planar om utviding og ny aktivitet som vil krevja tilgang
til kaiplass, heiter det i brevet frå industrilaget. (Illustrasjonsfoto)

Industrien bed om meir kaiplass
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Kaland Skulemusikklag
avslutta sesongen i 
Kongeparken.

Helga 20.-22. mai var Kaland
Skulemusikklag på tur til Konge-
parken for å avslutta ein flott
sesong, faktisk den beste vi har
hatt på fleire år. 

I konkurranser denne sesong-
en har korpset deltatt i klassen
for generasjonskorps og korpset

har kome på ein flott andre plass
både på Sotra Festivalen og i Hor-
dablæsten, – og dette måtte jo fei-
rast.

34 forventningsfulle musikan-
tar, aspirantar, søsken og foreldre
reiste av garde til Kongeparken
sør for Sandnes. Her tok vi inn på
Kongeparken Camping. Lørda-
gen starta vi dagen med ein kon-
sert i Kongeparken der også aspi-
rantane deltok. Når applausen
hadde ”lagt seg” bar det av garde

til alle attraksjonar som skulle
prøvast ut både ein og fleire gong-
er. Dagen blei avslutta med mid-
dag på Kinarestaurant og utde-
ling av premie for god innsats
gjennom heile sesongen.

Styret takkar musikantar, aspi-
rantar, foreldre og dirigentar for
den innsatsen dei har lagt ned i
løpet av sesongen, og ønskjer alle
ein riktig fin sommar. Vi gledar
oss til hausten.

Innsendt av Monica Fonnes

Avslutta i Kongeparken

HEILE GJENGEN: Her er korpset oppstilt sammen med ein maskot frå Kongepar-
ken og kommande aspirantar.

KNARVIK: Set ikkje hei-
me i ferien, ta heller
turen til Knarvik biblio-
tek og bli ein god alv, ein
modig dverg eller ein
mektig krigar. Men pass
deg for den onde troll-
mannen!
ATLE VAAGE
atle@nordhordland.no

Rollespel er biblioteket i Knarvik
sitt svar på keisemda ein del barn
opplever i delar av ferien.

– Gutar og jenter frå femte til
sjuande klasse vert no invitert til
fantastiske eventyr på bibliote-
ket. Tirsdag og onsdag i veka som
kjem, kan du få innføring i det
populære rollespelet “Dungeons
& Dragons”.  Her lagar de eventy-
ret saman, som trollmenn, alvar
eller dvergar, og deltar i skatte-
jakt i kamp med monstre og onde
trollmenn.

Mange heime
Thomas Brevik frå biblioteket
leiar spelet, og kler seg lett opp
som den onde trollmannen i
eigen person. Han titulerar seg
for sikkerheitas skuld som magi-
bibliotekar, men er eigentleg
barne og ungdomsbibliotekar.
– Den første veka av skuleferen
er tradisjonelt den veka flest
barn er heime, mange av forel-
dra er ikkje byrja på ferie enno.
Dagane kan bli lange for mange,
trur ei del barn går heime og
lurar på kva dei skal finna på.
Difor ønskjer vi å laga til noko
moro, seier Thomas. Vert det
god oppslutnad, vil liknande
ting truleg bli gjort i haustferie
og vinterferie, fortel den nytil-
sette bibliotekaren.

Vèret avgjer
Thomas fortel at biblioteka slett
ikkje er gløymt, fordi om badeliv
og iskrem er det mange tenkjer
først på i ferien.

– For oss er vèret veldig avgje-
rande. Skin sola er det stille, men
straks gråvèret kjem er det både

fastbuande og hyttefolk som
kjem til biblioteket. 

Aktiv databruk
I tillegg til rollespelet, vil biblio-
teket og ha med seg barn og ung-
dom på ein skikkeleg aktiv spele-
dag torsdag. Her vert det brukt
Playstation 3 Singstar, og Mari-

okart for Wii, med andre ord ein
kombinasjon av song og moto-
rikk framfor skjermen.

Førstemann til mølla
Men skal du bli ein krigar eller
trollmann tirsdag og onsdag, må
du vera kjapp. Rollespelet har av
praktiske omsyn plass til ti perso-

nar, og dette vert dei same ti både
tirsdag og onsdag.

–Dei som har lyst å vera med
må difor melda seg på biblioteket
eller på mail til bibliotek@lin-
das.kommune.no så fort som
mogleg, seier magi-biblioteka-
ren.

Du kan bli ein ekte trollmann
Rollespel og Singstar på biblioteket

ROLLESPEL: Thomas Brevik på biblioteket i Knarvik inviterer til rollespel for barn i alder femte til sjuande klasse neste veke.

Rollespel er leik der deltakarane spelar
ut ulike karakterer i ein bestemt setting.
Det kan føregå rundt eit bord, men like
gjerne ute i skogen, eller ein annan
høvande arena.

ROLLESPEL

Men det viktigste er nok at vi har utvida 
bibliotekets rom og samling, ved lettere 
å formidle andre ressurser på nett. Hele 
Nasjonalbibliotekets ”Bokhylla” er for ek-
sempel tilgjengelig. Vi har Barnebokkritikk.
no, Bibsys, Bokelskere, og så videre. Alt 
dette har vi med oss over alt i biblioteket. 
Foreløpig føler vi oss fram i hvordan vi skal 
bruke dette best mulig. VI ønsker å tilføre 
samlinga vår digital kraft gjennom iPaden, 
sier prosjektbibliotekar Thomas. 

Ny kompetanse
Han minner om at ebøkene – nok en 

gang – kan være like om hjørnet for 
folkebibliotekene. Hvis BS Weblån eller 
Overdrive kommer med løsninger snart, 
vil folkebibliotekene bli det eneste tjenes-
testedet folk kan komme med leseplata 
eller pc-en eller iPaden sin og si: - Kan du 
hjelpe meg, jeg skal ha en ebok inn her, 
men jeg får det ikke å funke! På biblioteket 
vil de da få hjelp av en person, i stedet for 
å få en epost fra bokskyas brukerservice, 
eller lignende. Et konkurransefortrinn, 
mener Thomas.

- Men har vi kompetanse nok til å kunne 
yte den slags service på biblioteket?

- Det er nettopp derfor vi skaffer oss 
iPad til alle ansatte her på Lindås bibliotek. 
Vi må bli kjent med dette før publikum 
begynner å spørre oss, presiserer Marit 
Gro.

Gratis prøvekonto til alle?
Og de kommer med en utfordring til 

slutt: Dette burde alle norske bibliotek 
gjøre. Og dersom Biblioteksentralen vil 
at vi skal begynne å betale dem for å få 
en utlånstjeneste med ebøker, bør  de gi 
en gratis konto til alle norske bibliotekarer 
noen måneder før tjenesten lanseres of-
fentlig. På den måten kan vi øve oss og bli 
kjent med dette. Hvis vi ikke vi får øvd oss 
på forhånd, ligger vi veldig dårlig an og 
kommer til å gi et dårlig inntrykk overfor 
publikum den dagen det blir lansert. 

- Det har tatt noe tid for oss å venne 
oss til at utprøving av nye dingser og nye 
muligheter også er å betrakte som arbeid. 
Å lese i arbeidstiden er viktig. Det er også 
bibliotekutvikling, avslutter biblioteksjef 
Marit Gro Berge i Lindås kommune. 

En bibliotekutviklingskommune god 
som noen. 

Thomas Brevik hadde ikke vært lenge som prosjektbibliotekar i Lindås, før han utrustet med sverd 
og stav inviterte først lokalpressa og deretter ungene til rollespill i biblioteket.

[ BIBLIOTEKUTVIKLING I LINDÅS ]
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga ved 
Høgskolen i Oslo og Akerhus

[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Studiestart på Institutt ABI
Tekst: Instituttleder Liv Gjestrum
         Høgskolen i Oslo og Akershus
         Institutt for arkiv-, bibliotek- 
         og informasjonsfag

Første august ble Høgskolen i Oslo og 
Høgskolen i Akershus slått sammen til én: 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Fra 
å tilhøre avdeling for journalistikk, bibli-
otek- og informasjonsfag (Avd. JBI), utgjør 
utdanningene i arkiv- og bibliotekfag nå 
et eget institutt under fakultet for sam-
funnsfag: Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag (ABI). 

16. august var første studiedag på insti-
tutt ABI. Studentene ble tatt i mot på vanlig 
måte til startuke, som er en blanding sosi-
ale arrangementer i regi av studentfaddere 
og av faglige introduksjonsforelesninger. 
Studentene har nok ikke merket så mye til 
organisasjonsendringene med unntak av at 
arbeidet med høgskolens nye vevsider ikke 
er i rute. Informasjon på nettet kan derfor 
være vanskelig å finne.

Årets studentkull er større enn vanlig. 
146 takket ja til plass på bachelorstudiet 
og 31 til årsstudiet. For øvrig skiller ikke 

studentene seg ut fra tidligere kull verken 
med hensyn til kjønns-, alders- eller geo-
grafisk fordeling. 124 av studentene er 
kvinner og 53 menn, altså en kvinneandel 
på rundt 70% og en herreandel på rundt 
30 %. Spredningen i alder er stor, fra 19 
år til 40 +. Hovedtyngden av studentene 
er i alderen 21-30 år. Kun 9 kommer rett 
fra videregående. 13 studenter er over 
40 år.

Alle fylker er representert, men de 
fleste studentene bor i sentrale strøk på 
Østlandet. 78 studenter kommer fra Oslo 
og Akershus.

Vi har i mange år arbeidet for å rekrut-
tere flere minoritetsspråklige studenter. 
Hvor stor andel de utgjør, finnes det ikke 
statistikk på. Men med det blotte øye kan 
man se at de ikke er mange. Blant studiene 
på HiOA foretrekker minoritetsstudentene 
ingeniørfag og farmasi framfor bibliotekfag 
og lærerutdanning.

Utdanningen i arkiv og dokumentbe-
handling blir stadig mer populær. I høst 
tilbyr vi for første gang bachelorstudiet 
både på hel- og halvtid i tillegg til årsstu-
dium, og vi tok opp til sammen i overkant 

Instituttene er ment å være 
kraftsentrene i den nye høg-
skolen, og for å lykkes med 
det, trengs et organ som kan 
bistå instituttleder: Institut-
trådet. Rådet skal ha et særlig 
fokus på saker av strategisk og 
prinsipiell betydning, og komme 
med innspill til fakultetets stra-
tegiprosesser. Nye fag- og 
studieplaner og instituttets 
budsjett- og økonomiske ram-
mer er blant de saker som skal 
drøftes i rådet.

Instituttrådet skal bestå av 
7 eller 9 medlemmer: 2 stud-
entrepresentanter, 2 (3) faglig 
tilsatte, 1 administrativt tilsatt, 
1 (2) eksterne representanter 
og instituttleder. Institutt ABI 
har valgt modellen med 9 med-
lemmer, bl a fordi den gir økt 
ekstern representasjon. Å få inn 
synspunkter fra profesjonsfeltet 
er viktig for å utvikle oppdaterte 
og relevante utdanninger.

Rådet vil bli oppnevnt i fakul-
tetsstyret i løpet av høsten. 

Instituttråd

av 50 studenter. Nytt av året er også et 
etterutdanningstilbud i arkivformidling. 
Ellen Røsjø fra Oslo Byarkiv har det faglige 
ansvaret for etterutdanningen, og tilbudet 
omfatter to kurs à 15 studiepoeng.

Staben har blitt utvidet i senere år, og 
instituttet teller i dag i overkant av 40 fag-
lig tilsatte. I dette tallet inngår både faste 
stillinger, stipendiater og professor II’ere. To 
PhD-stipendiater er under tilsetting. 
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Tekst & foto:  Erling Bergan
        Redaktør

Berit Taule har alltid hatt glede av bøker, 
og vært innom bøker i flere bolker i livet. 
Hun har jobbet i bokhandel, men har utdan-
ning innen antropologi og grafisk design. 
Det siste fikk hun praktisert blant annet da 
hun jobbet med VM på ski i Trondheim. 

- Men så gikk det noen år. Jeg fikk barn, 
og så tenkte jeg at jeg kanskje burde 
søke på dette studiet. Kan det være slik 
at de som har en spesiell glede i bøker, 
til slutt blir bibliotekarer?, spør hun med 
et skjevt smil. 

- Ser du noen relevans for din kompe-
tanse i grafisk design i bibliotekaryrket? 

- Å ja.  Under introduksjonsforelesingen 
i faget ”Litteratur og bruker” ble vi presen-
tert for forskjellige måter bibliotek viste seg 
fram på nettet. Der er det mye input, mye 
som er tungt, mange forskjellige grafiske 
elementer dyttet på hverandre. Med min 
bakgrunn i grafisk design ville jeg sett på 
hvordan det kunne gjøres enklere, for det 
er ofte det beste… 

Berit er usikker på hvilke fag hun vil legge 
mest vekt på etter hvert som studiet skrider 
fram. – Jeg ser at vi i tredje studieår må 
velge å gå enten mot kunnskapsorganisa-
sjon eller mot det litterære. Men det er 
vanskelig å forutse hva som skjer tre år 
fram i tid. Det er så mange omstrukture-
ringer nå, det kan bli noe annet å velge. 
Det er vanskelig å forutsi, sier Berit, som 
synes det er spennende å starte denne 
utdannelsen selv når hun er ”godt voksen”, 
som hun selv sier. - Jeg har en fot i ”det 

- Fagene virker spennende
Et nytt kull med bibliotekarstudenter er i gang ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Og kullet er større enn det pleier å være. Blant de 177 nye 
studentene på Bislet fant vi tre med ulik bakgrunn for å begynne. 

gamle”, samtidig som jeg får være med 
på det nye. Jeg føler meg heldig, og synes 
studiet virker veldig bra, sier hun.

Elise Mo hadde ikke bibliotekarstudiet 
øverst på lista over studier hun ønsket å 
begynne på. Det innrømmer hun gjerne. 
Men når hun ikke kom inn på førstevalgene, 
ble det bibliotekarstudiet. I løpet av den 
første uka på studiet har hun likevel blitt 
mer og mer positiv.  

- Fagene virker spennende. Og det er 
kanskje litteraturformidlingsdelen som 
virker mest interessant så langt, sier Elise, 
som aldri har jobbet i bibliotek.  

- Men jeg har jobbet ti år i skolen, som 
assistent for barn med spesielle behov, 
og trivdes godt med det. Der så jeg at 
skolebiblioteket er et viktig senter i skolen. 
Det var ikke stort, men det var hyggelig, 
sier hun.

Flere av de nye bibliotekarstudentene gir 
gode skussmål til foreleserne de har blitt 
presentert for den første uka på Bislet. 

- Noen er veldig morsomme, andre litt 
tørrere, mener Hilde Kristin Roverud-

seter. Hun har alltid hatt lyst til å studere, 
men aldri visst hva det skulle bli. 

- For noen år siden ble jeg fortalt om 
dette studiet, og siden har det ligget litt 
i bakhodet. Nå var jeg blitt tretti år gam-
mel og syntes det var på tide å få meg en 
utdannelse, sier Hilde, som tidligere jobbet 
på serveringssteder innen reiseliv. 

- Hvordan har den første uka vært.
- Egentlig veldig spennende. Jeg visste 

ikke helt hva jeg gikk til. Men jeg skjønner 
at det er mye mer jeg skal lære enn det jeg 
trodde på forhånd. Studiet spenner vidt.

- Spesielle fag i studiet som du gleder 
deg til framover? 

- Alt virker egentlig spennende. Det er 
positivt at det er mye data, for det er jeg 
ikke så flink i. Det blir bra å få lært mer 
innen data, som man trenger mer og mer. 
Litteraturfaget virker også spennende.

- Er du lesehest?
- Ja. Men jeg har ikke fått lest så mye i 

det siste, etter at jeg fikk barn. Rekker ikke 
så mye da. Det blir fem minutter på senga 
før jeg sovner, sier Hilde. 

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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Høstsemestret er så vidt
kommet i gang, og dagen 
før registreringsfristen 
går ut, kan vi konstatere 
god studenttilstrømning 
til faget. Dette gjelder 
både på bachelor- og 
på masternivå. 

Til det nettbaserte innføringskurset i 
dokumentasjonsvitenskap er i dag (31. au-
gust) 33 studenter registrert. 12 av disse 
har semesteradresse utenfor Tromsø og 
bor bl.a. i Bergen og Oslo. I tillegg til 2 
utvekslingsstudenter som ønsker å ta 
dette kurset er det også mange som tar 
emnet som enkeltemne. Dette kan ha for-
skjellige årsaker: noen har kanskje søkt for 
sent om opptak til bachelor i dokvit, andre 
tar emnet som etter- og videreutdanning 
eller ønsker kanskje å finne ut litt mer om 
dokvit før de bestemmer seg. Uansett så 
er vi i gang i Fronter og på Facebook, og 
det blir spennende å se hvor mange av 
disse som gjennomfører kurset og med 
hvilke resultater.

God tilstrømning av 
studenter - til både
bachelor og master 

Antall studenter på bachelornivå har 
de siste årene variert, men tendensen 
ser ut til å være stigende. Hvorvidt 
et nettbasert innføringskurs gjør det 
enklere og kanskje mer attraktiv for 
potensielle studenter utenfor Nord-
Norge er vanskelig å si, men fjorårets 
kull er geografisk mer sammensatt enn 
på lenge. 

Etter gjennomgangen av fakultetets 
studietilbud og ”øksekomiteens” rapport 
som konkluderte med at masteren i do-
kvit kanskje ville stå i fare dersom ikke 
studenttallene gikk opp, er det spesielt 
gledelig at 17 nye masterstudenter har 
takket ”ja” til studieplassen. Av disse 
har så langt 12 studenter registrert 
seg, de aller fleste på studieretningen 
i dokumentforvaltning der man kan 
søke opptak med en annen bachelor 
enn i dokumentasjonsvitenskap eller 
tilsvarende. 

Nå er opptak av nye masterstudenter 
en sak – å få dem til å ta masteren 
på normert tid en hel annen. Vi får se 
hvordan det går med disse nye studen-
tene. Tidligere i sommer uteksaminerte 
vi 5 masterstudenter hvorav 2 var på 
normert tid. 

Tekst:  
Førsteamanuensis
Roswitha Skare
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø

Både bachelor og master ved dokumentasjonsvitenskap opplever god tilstrømning av søkere. Her fra årets semes-
terstart ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, der dokvit hører hjemme. (Foto: UiT)
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I august begynte Petter Bruce som BFs nye konsulent. 
Han skal jobbe med et variert knippe av arbeidsoppgaver 
i sekretariatet, både vedlikehold og utvikling av medlems-
systemet, samarbeid med lokale ledd i organisasjonen, 
arrangementsadministrasjon, møtevirksomhet, post og 
arkiv, telefon, med mer. Men Bibliotekarforbundets se-
kretariat er ikke større enn at vi som jobber der tar også 
andre arbeidsoppgaver enn de som i hovedsak ligger 
til den enkelte stillinga. Så du vil sikkert kunne treffe på 
Petter i ulike sammenhenger i årene framover.

Petter Bruce er 49 år gammel, fra Oslo og har studert 
sosiologi og religionshistorie ved Universitetet i Oslo. 
De siste 12 årene har han vært kontorleder i Caritas 
Norge, en profesjonell og velrennomert bistandsorga-
nisasjon. Der jobbet han med både regnskap, personal-
administrasjon, IKT og øvrig praktisk og teknisk drift av 
kontoret. De siste årene jobbet han også arbeidet med 
informasjonsvirksomhet i Caritas. 

BF er glad for å ha fått en så erfaren og dyktig med-
arbeider i sekretariatet vårt. Vi har mange utfordringer 
og muligheter, og Petter har allerede brettet opp ermene 
og kommet i gang. 

Petter på plass i BFs sekretariat

Monica og Margunn stiller på topp
Det nærmer seg landsmøte i Bibliote-

karforbundet. 10. og 11. november samles 
delegatene til gjennomgang av beretning 
og regnskap, vedtak av målprogram og 
budsjett, justering av vedtekter og kon-
tingent, og - ikke minst - valg av ledelse 
i BF. Forbundsstyret forbereder de fleste 
sakene. Men valg av leder, nestleder og 
forbundsstyre er det valgkomiteen som  
lager forslag på. 

Valgkomiteen har vært i sving i lang 
tid allerede. Mange hensyn skal tas når 
nytt forbundsstyre foreslås, med rimelig 
balanse mellom de ulike tariffområdene, 
en viss geografisk spredning, rimelig 
kjønnsbalanse, m.m. Og kabalen var ikke 
lagt helt ferdig da dette nummeret av 
Bibliotekaren gikk i trykken. 

Men på direkte forespørsel til valgkomi-
teens leder Anne Woje, får Bibliotekaren 
opplyst at de har klart hvem de vil foreslå 
som leder og nestleder i BF for neste 
treårsperiode. 

Og det er en meget sterk lederduo 
BF  nå ser ut til å få. Monica Deildok tar 
gjenvalg, og viderefører med det en solid 
erfaring med både tarifforhandlinger, bi-
bliotekpolitikk og organisasjonsarbeid. Og 
som ny nestleder foreslår valgkomiteen 

Margunn Haugland (bildet). Også hun 
meget erfaren i BF-sammenheng, som 
tillitsvalgt, kursholder, fylkeslagsleder 
og vara til forbundsstyret. Hun er i dag 
skolebibliotekar ved Skien videregående 
skole, og har tidligere blant annet jobbet 
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både ved Stavanger bibliotek/Sølvberget 
og Kristansand folkebibliotek. 

Valgkomiteens forslag til øvrige 5 
medlemmer og 5 varamedlemmer til for-
bundsstyret kommer i neste nummer av 
Bibliotekaren. 
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Ifølge den ferske undersøkelsen som 
LM Informasjonstjenester har utført, 
krever bibliotekkundene at bibliotekenes 

Elektroniske ressurser blir stadig mer utbredt i Norden:

Ny type kompetanse er nødvendig
Kundene stiller nye krav til bibliotekene, viser en undersøkelse om trender i bibliotek-
bransjen som LM Informasjonstjenester har utført. Elektroniske ressurser skal være 
tilgjengelig 24 timer i døgnet, og fjernbruk av ressursene har økt. Undersøkelsen kartla 
forholdet mellom akademiske og vitenskapelige bibliotek og formidlere av informasjons-
ressurser i Finland, Sverige og Norge. Nærmere 300 profesjonelle fagfolk i universitets- 
og fagbibliotek og forskningsinstitutter svarte på undersøkelsen. 

Tekst:   Mia Ojapalo
 Statsviter og ansvarlig for 
 den nordiske undersøkelsen 
 i LM Informasjonstjenester

samlinger og tekniske løsninger skal være 
allsidige og enkle å bruke, siden selvsten-
dige søk etter informasjon og fjernbruk av 
bibliotekene har økt. Spesielt i akademiske 
og vitenskapelige bibliotek er elektro-
niske ressurser i ferd med å bli viktigere 
informasjonskilder enn trykte ressurser. 
På nordisk basis trodde nesten 70 % av 
respondentene at antallet e-ressurser 
kommer til å øke betydelig i fremtiden. 

- Det tradisjonelle biblioteket kommer 
til å eksistere også i fremtiden, men ikke 
nødvendigvis i den form som vi kjenner 
det i øyeblikket, sier Heidi Pedersen fra 
Universitet i Nordland. – Elektroniske 
ressurser blir stadig mer utbredt, og 
fjernbruk av ressurser øker. Kundene 
forlanger også kontinuerlig tilgang til 
dem uansett hvor de selv måtte være. 

Hele biblioteket i 
egen datamaskin?

Utviklingen i bibliotekbransjen setter 
enda større press enn tidligere på enkel 

bruk av tekniske tjenester. Når meste-
parten av ressursene ligger tilgjengelig 
på nettet, kreves det opplæring i riktig 
bruk av dem. Godt over halvparten av 
de finske, svenske og norske respon-
dentene trodde at kundene i fremtiden 
vil be om stadig mer hjelp fra biblio-
tekansatte for å finne elektroniske og 
trykte ressurser. 

Universitetet i Nordland, som fikk 
universitetsstatus i begynnelsen av året, 
er et godt eksempel på hvilke typer 
endringer som akademiske bibliotek 
møter for øyeblikket. I 2010 ble cirka 70 
% av bibliotekets anskaffelsesbudsjett 
for tidsskrifter brukt på elektroniske 
ressurser. Det nye universitetsbiblio-
teket har utviklet både sine ressurser 
og sine tjenester for å tilfredsstille det 
akademiske samfunnets ønsker. 

 - Vi må være stadig på vakt fordi 
kundenes forventninger har økt etter 
at høyskolen endret status og ble et 
universitet. Både ressursene og tjenes-

[ E-RESSURSER OG KOMPETANSE ]
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tene må gjenspeile det nye akademiske 
nivået, og bibliotekansatte har arbeidet 
hardt for å nå de fastsatte målset-
tingene. Vi har også gitt stadig mer 
opplæring til studenter, forskere og 
bibliotekansatte for å sikre enkel bruk 
av e-ressurser. 

Ressursene tilgjengelige 
24 timer i døgnet

Bibliotekene som deltok i undersøkel-
sen ønsker at de kunne motta de trykte 
ressursene i henhold til tidtabellen for 
utgivelse, og at e-ressursene aktiveres 
av formidleren for å kunne ta dem i bruk 
umiddelbart. I tillegg mente bibliote-
kene at både trykte og e-ressurser må 
kunne fornyes så enkelt som mulig. I 
Norge mente 92 %, i Sverige 91 % og 
i Finland 95 % av respondentene at 
smidighet ved bruk av ressursene var 
svært viktig eller viktig. 

Cecilia Heyman fra Universitetsbi-
blioteket i Stockholm mener at formid-

lerens viktigste oppgave er å sørge for 
at e-ressursene som biblioteket har 
skaffet seg, skal kunne tas i bruk så 
snart som mulig. 

- I tillegg sparer vi tid med administra-
tive oppgaver når formidleren håndterer 
kontakten med utgiverne på vegne av 
oss og tar hånd om fakturering fra 
sentralt hold.

Spesielt de svenske respondentene 
var opptatt av at e-ressurser som har 
blitt anskaffet via en formidler, skal 
være tilgjengelige 24 timer i døgnet 
uten at bibliotekene selv behøver å 
sjekke at ressursene og forbindelsene 
fungerer. 

Heyman beskriver dagens situasjon 
slik: - De største endringene i bi-
bliotekbransjen dreier seg om hvordan 
ressurser brukes: kundene våre bruker 
e-ressurser ved hjelp av sine egne da-
tamaskiner og forskjellige typer mobilt 
utstyr, uavhengig av fysisk beliggenhet 
og klokkeslett. Om de ikke får tilgang 

til elektroniske ressurser på en enkel 
måte, tenker de raskt at ressursene 
egentlig ikke finnes. Derfor må forbin-
delsene fungere 24 timer i døgnet. 

Formidlingstjenesten velges 
ut fra profesjonalitet

Bibliotekene forventer at de som 
formidler informasjonsressurser, yter 
service av høy kvalitet og har høy kom-
petanse. Formidlerne må kunne vurdere 
både innhold i og kvalitet på ressursene, 
og bibliotekene etterspør også støtte 
til å bruke tekniske løsninger. I Sverige 
og Norge var 79 % og i Finland 83 % 
av respondentene enige i dette. 94 % 
av de svenske bibliotekene fremhevet 
viktigheten av velfungerende tekniske 
løsninger og lett tilgjengelig teknisk bru-
kerstøtte. Spesielt i Finland og Norge ble 
også betydningen av lokal kundeservice 
og mulighet til å bruke eget morsmål 
fremhevet. 

- Vi synes det er viktig at formidlerens 

I 2010 ble cirka 70 % av anskaffelsesbudsjett for tidsskrifter ved Universitetet i Nordlands bibliotek brukt på elektroniske ressurser. Her fra det samme 
biblioteket i 2006. Endringer i brukeradferd og forventninger har vært tydelige lenge. (Foto: Erling Bergan)
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kundeservice snakker vårt eget 
morsmål. Profesjonell formidlings-
tjeneste sparer mye tid og anstren-
gelser for oss, sier Pedersen. 

Ubrukte ressurser skal 
fjernes fra samlinger

Da bibliotekene ble spurt om 
hvilke typer tjenester for bruk 
og håndtering av e-ressurser de 
ønsket som støtte for sin egen 
virksomhet, ble spesielt bruker-
statistikktjenesten fremhevet. I 
Finland ønsket 78 % og i Norge 
60 % av respondentene at deres 
eget bibliotek i nær fremtid etable-
rer en velfungerende løsning som 
støtte til å vurdere bruksgraden 
av bibliotekets ressurser. Også 
lenketjenesten ble nevnt som en 
populær tjeneste.  

- Lenketjenesten gjør det lett 
for våre bibliotekkunder å veksle 
mellom søkeresultatet direkte til 
riktig fulltekst, uten unødvendige 
mellomfaser, sier Pedersen. 

Automatisering som støtte 
for bibliotekene

Bibliotekene i Finland, Sverige 
og Norge var alle enige om at 
formidlerne i bibliotekenes en-
dringsfase støttet dem ved hjelp 
av god service og velfungerende 
tekniske løsninger. Ifølge Heyman 
er velfungerende tjenester for 
bruk og håndtering av e-ressurser 
livsviktige for Universitetsbibliote-
ket i Stockholm. 

- Tjenester for bruk og hånd-
tering av e-ressurser er helt 
nødvendige for å sikre enkel 
bruk av e-ressurser. Universi-
tetsbiblioteket i Stockholm har 
hundretusener av e-ressurser, og 
de hadde vært umulig å håndtere 
uten velfungerende løsninger. Vi 
registrerer for eksempel abonne-
menter, kostnader, administrative 
opplysninger og lisenser, sier 
Heyman. 

- Til syvende og sist må vi imid-
lertid huske at det aller viktigste 
for våre kunder er å ha umid-
delbar tilgang til ressursene som 
man søker i full text-format. 

Topp 4 – Norge
Antall e-ressurser i eget bibliotek øker1. 
Arbeidsoppgavene til bibliotekansatte/informasjonsservicepersonalet er i ferd  2. 
med å endre seg og krever stadig mer teknisk kompetanse
Betydningen av løsninger og systemer for håndtering av e-ressurser øker3. 
Bibliotekansatte må aktivt hjelpe bibliotekkundene i bruk av e-ressurser og  4. 
gi dem opplæring

Topp 4 - Sverige
Betydningen av tekniske løsninger for håndtering av e-ressurser øker1. 
Arbeidsoppgavene til bibliotekansatte/informasjonsservicepersonalet er i ferd  2. 
med å endre seg og krever stadig mer teknisk kompetanse
Kundene stiller stadig høyere krav til bibliotekenes samlinger og tekniske løsninger3. 
Antall e-ressurser i eget bibliotek øker4. 

Topp 4 - Finland
Antall e-ressurser i eget bibliotek øker1. 
Arbeidsoppgavene til bibliotekansatte er i ferd med å endre seg og krever  2. 
stadig mer teknisk kompetanse
Bibliotekansatte må aktivt hjelpe bibliotekkundene i bruk av e-ressurser og  3. 
gi dem opplæring 
Antall bibliotekansatte blir redusert4. 

Bibliotekbransjens hovedtrender i Norge, Sverige og Finland
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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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Sør-Trøndelag fylkekommune innviet sin nye kultur- og 
bibliotekbuss på torget i Trondheim 20. august. Den nye 
bussen er finansiert i fellesskap av Sametinget og Sør-
Trøndelag fylkeskommune. Bokbuss er ikke noe nytt i 
Sør-Trøndelag, den første kom allerede i 1978. Den nye 
kultur- og bibliotekbussen er den tredje som fylkesbiblio-
teket har ansvar for. Utlånet ligger på ca 35 000 pr. år, 
og er økende.

Den nye bussen vil kjøre fast til 20 skoler og ni barne-
hager i ti kommuner i Sør-Trøndelag og én i Hedmark, men 
har også stopp hvor voksne er den største brukergruppa. 
I høst blir det også prøvekjøring i Nord-Trøndelag. Bussen 
skal videre ha et særlig ansvar for å spre informasjon om 
sørsamisk kultur, historie og litteratur. 

Ny bokbuss i Sør-Trøndelag

Hver eneste dag drepes og lemlestes 
uskyldige mennesker av miner- og klase-
våpen. Dette er en forferdelig trussel for 
menneskene som bor i disse områdene. 
Miner og klasebomber ligger gravd ned 
over alt. Det er ikke uvanlig å finne ek-
splosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket 
mark eller langs veien. Bare i Laos ligger 
det igjen 70 millioner klasebomber etter 
Vietnamkrigen. 

Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til å 
rydde vekk denne trusselen. Norsk Folke-
hjelp graver frem og uskadeliggjør miner 
og klasebomber hver dag i 15 ulike land. 
Det er et tidkrevende arbeid, hvor hver 
kvadratmeter blir søkt gjennom før arealet 
kan overlates til lokalbefolkningen. 

Det finnes ikke én løsning på rydding 
av miner og klasebomber. Hvert område 
har spesielle utfordringer og egenskaper, 
avhengig av konfliktens omfang, lengde og 
type. Landskap, klima og infrastruktur set-

TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp 23. oktober

Vi rydder for livet
Årets TV-aksjon går til 
Norsk Folkehjelp og arbei-
det med å fjerne miner og 
klasebomber som ligger 
igjen etter krig og konflikt. 
Når Norsk Folkehjelp ryd-
der en mine, er den borte 
for alltid. 

ter også betingelser. Derfor har Norsk Fol-
kehjelp utviklet en komplett verktøykasse 
for mine- og eksplosivrydding: Kartlegging 
av problemet, manuell rydding, minehun-
der og mekanisk rydding. 

Verdens største dugnad
TV-aksjonen har vært gjennomført 

hver eneste høst siden 1974 og er blitt 
en institusjon og en tradisjon i Norge. 

Bibliotekarforbundets hovedorganisasjon YS er samarbeidspartner for 
årets tv-aksjon. Oppfordringen er klar: Bli bøssebærer 23. oktober!

Aksjonen er verdens største innsamlings-
aksjon målt i innsamlede midler per hode 
og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 
frivillige landet over med organiseringen 
av innsamlingen i sin kommune. Målet er 
at 100.000 bøssebærer skal besøke 2 
millioner husstander i Norge i løpet av to 
timer denne søndagen i oktober. 

TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp 
arrangeres 23. oktober 2011. 

[ SOLIDARITET ]
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Fag- og Folkestyret
ønsker velkommen til
fargerike høstdager i
Bergen!

VI SEES PÅ CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT
29. og 30. SEPTEMBER!
Velkommen til det første felles Mikromarc bru-
kermøte for fag- og folkebibliotek med det største
og mest varierte programmet i brukermøtenes
historie!

Programmet er selvfølgelig fullt av Mikromarc-
godbiter. I tillegg har vi med oss kunnskapsrike og
inspirerende foredragsholdere fra mange fagfelt,
som blant annet Vigdis Moe Skarstein fra Nasjonal-
biblioteket, Aftenposten-journalist Alf Endre Mag-
nussen og søkespesialist Roar Storleer fra NTNU.
Varierte og spennende utstillere vil også være på
plass og vi skal hygge oss med smakfulle måltider,
interessante og lærerike samtaler med kollegaer fra
hele landet.

MELD DEG PÅ I DAG!
Du melder deg på ved å gå inn på www.bibits.no
under Arrangementer.

VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG!
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Etter 19. august kjøper Universitetsbiblioteket i 
Tromsø elektroniske bøker framfor trykte bøker. 
Når nye bøker finnes i elektronisk format, vil 
det ikke finnes trykt versjon i biblioteket.

Nå kan du låne bok på biblioteket uten å gå på biblioteket. Du 
får lånt boka på nett og leser den som en elektronisk bok.

Om du derimot ønsker å låne høstens boknyhet i trykt form, 
så er det ikke sikkert du finner den i hyllene på biblioteket.

Til universitetets nettside begrunner bibliotekdirektør Helge 
Salvesen dette slik:

- Vi ser at studentene og forskerne først og fremst vil ha ting 
kjapt og tilgjengelig der de sitter og jobber, sier bibliotekdirektør 
Helge Salvesen.

- E-bøker har mange fordeler som gjør at vi nå velger å satse 
stort på dette formatet, og det passer også veldig godt inn i Uni-
versitetets satsning på eCampus for fleksibel læring. E-bøkene 
er enkle å formidle og å forvalte, forteller Salvesen.

Fordelene ved e-bøker er mange. Alle e-bøkene er tilgjenge-
lige på nett via Bibsys, skriver universitetets nettisde, og fort-
setter: -Den er tilgjengelig 24 timer i døgnet og vil aldri være 
utlånt. I tillegg er som oftest hele boka søkbar.

Nå gjenstår det riktignok å se om universitetsbiblioteket vil 
få avtaler for alle sine ebøker som gjør at de kan låne ut ube-
grenset antall.  

Universitetsbiblioteket i Tromsø er det første biblioteket i 
Norge som har gått til det skrittet å velge e-bøker fremfor 
trykte bøker. Allerede i 1999 satset UB i Tromsø på elektroniske 
tidsskrifter. Da ble det vedtatt å velge elektroniske tidsskrifter 
framfor trykte.

- Dette er en over-
gang vi og våre brukere 
er svært godt fornøyd 
med, sier Salvesen og 
fortsetter med at UB 
forventer tilsvarende 
suksess med e-bøker.

- Med dette vedtaket 
blir UB i Tromsø, meg 
bekjent, det første bi-
blioteket i Norge som 
tar skrittet fullt ut og 
trår over i den elek-
troniske verden. Tren-
den hos våre brukere 
og i markedet tilsier 
at e-bøker blir domi-
nerende i akademisk 
sektor. Derfor mener 
vi at dette er en viktig 
og riktig satsning, sier 
Helge Salvesen. 

UB Tromsø går bort 
fra trykte bøker

Bibliotekdirektør Helge Salvesen ved 
Universitetet i Tromsø. Der har de nå 
sluttet å kjøpe papirbøker når det  
finnes ebok-versjon av samme tittel. 
(Foto: Torbein Kvil Gamst)
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Deichmanske bibliotek, Hammersborg 
- etter 22. juli 2011
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Jeg hadde planlagt å 
skrive om noe annet enn 
22. juli og tiden etter. 
Det har blitt tatt opp 
og i mente i alle landets 
medier, side om side har 
grusomheter og helte-
mot delt spalteplass. 
Min plan var å skrive 
om noe som ikke hadde 
med dette å gjøre i det 
hele og det store, for 
å få et lite pusterom 
fra alt som skjedde. Da 
jeg satt meg ned for å 
skrive viste det seg at 
hodet og fingrene mine 
ikke var helt enig.

Jeg er imponert over hvordan man 
har taklet det som har skjedd, både 
de som var involverte, de frivillige 
som strømmet til, hjelpemannskapet, 

Der det er hjerterom, 
er det husrom

regjering og statsminister, og resten 
av oss. Vold og grusomheter ble svart 
med samhold og demokrati. Hatet mot 
det multikulturelle ble svart med ønske 
om større forståelse.

Og det er her vi, bibliotekene, kom-
mer inn. Som professor Ragnar Au-
dunson ved HiO sier i debattinnlegget 
i Dagsavisen 1. august, så er biblio-
teket en viktig lavintensiv møteplass. 
Han forklarer at lavintensive møteplas-
ser er arenaer der vi eksponeres for 
andre verdier og interesser, og må 
lære oss å akseptere mangfoldet. 

Det finnes de som mener at vi i 
bibliotekene ikke bør fokusere på 
møteplassaspektet, men holde oss til 
bøker og ikke blande oss med andre 
ting. Selv ser jeg ikke helt problemet 
med å få både i pose og sekk når 
det gjelder dette. Vi kan helt greit ha 
peil på bøker. Og filmer. Og spill. Og 
musikk. Og fortsatt legge til rette for 
at vi skal være en møteplass, også for 
de som bare ønsker et sted å møte 
andre mennesker.

I dagens norske samfunn, hvor 
mange møteplasser vet du om? Hvor 
det ikke er forventet at man kjøper 
noe, at man må være medlem, som er 

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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innendørs, og man kan møte personer 
med en annen kulturell bakgrunn? 
Kanskje det er noen der ute, men jeg 
kan ikke komme på noen akkurat nå. 
Folkebiblioteket i Norge er et lavter-
skeltilbud for alle, uansett religion, 
sosial status, økonomisk status, leg-
ning og kulturell bakgrunn. 

I etterkant av en slik hendelse er 
bibliotekene viktigere enn noensinne. 
Vi kunne og kan forsatt tilby et sted 
for folk å møtes, komme seg ut og 
snakke med andre. I mange bibliotek 
i Norge lå kondolanseprotokoller ute, 
slik at de som ønsket kunne skrive en 
hilsen. For de uten internett (ja, de 
finnes selv om det noen ganger ikke 
virker slik) var det mulig å komme til 
oss og oppdatere seg. I Horten var vi 
med på det stille minuttet mandagen 
etter hendelsen, og jeg er ganske 
sikker på at andre bibliotek var med 
på det også. En stille markering både 
for oss som jobbet, og de som var 
innom oss.

Jeg ønsker at vi skal fokusere like 
mye på å være en møteplass, som på 
utlån og formidling. Jeg ønsker at enda 
flere skal få øynene opp for oss som 
et sted å møte andre, om de benytter 
seg av våre andre tilbud eller ikke. Jeg 
ser på tvillingjentene mine, så vidt 3 
måneder når dette blir lest, og ønsker 
at når de blir store så vil biblioteket 
være et naturlig sted å møte andre. 

Så når noen ønsker å legge oss ned, 
eller innføre betaling på våre tilbud, 
eller at vi kun skal konsentrere oss om 
bøkene: Husk hvor viktig det er å ha 
et sted å møte andre, et sted som er 
for alle. Det bør gi oss giv til å sloss 
litt mer! 

[ MØTEPLASS ]
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Vi ble invitert på IFLA Presidential 
Meeting som et ledd i IFLAs arbeid med 
å engasjere LIS studenter og nyutdanna 
i sitt arbeid. 

Satsningen heter New Professional 
Special Interest Group (NPSIG), og ble 
startet i 2004, under IFLA konferansen 
i Buenos Aires. NPSIG har siden hatt 
innlegg om de mest aktuelle temaene 
på alle IFLA konferanser. De jobber for 
aktivt å rekruttere nye profesjonelle til 
IFLA og å involvere dem i IFLA nettver-
ket. NPSIG ser til den nye/yngre gene-
rasjonen for å oppmuntre dem til å bli 
mer aktive innen IFLA og internasjonalt 
organisasjonsarbeid. De vil sette nye 
agendaer, og fremprovosere nytenkning 
rundt hvordan bibliotek kan utvikle sin 
ekspertise og forsikre at vi fortsatt vil 
spille en viktig rolle i den sosiale og 
økonomiske utviklingen av samfunnet. 

Nye profesjonelle på agendaen

IFLA Presidential Meeting er åpent 
for alle, men har tidligere hovedsak-
lig invitert politikere, interessenter og 
profesjonelle og ledere innen biblio-
tekverden. Dette var første gang det 

var et offisielt program for studenter, 
og første gang det ble sendt ut invi-
tasjoner til studentmiljøer for å få dem 
til å delta. 

IFLA Presidential Meeting
Konferansens hovedtema var ”Libra-

ries driving access to knowledge; Ac-
tion for Europe”, og gjennom to dager 
sto utfordringene biblioteksektoren 
står ovenfor i forhold til copyright, 
open access og menneskerettigheter 

i sentrum.
Å gi tilgang til verktøyene er kun 

en del av arbeidet med å åpne for 
fri tilgang til informasjon for alle. 
Opplæring og veiledning i bruk av 
internett og å vise vei gjennom havet 
av informasjon er like viktig. Her har 
biblioteksektoren en viktig oppgave 
foran seg. At bibliotek har en viktig 
oppgave som formidler er ikke en ny 
tanke, og en stor del av budskapet 
under konferansen gikk heller ikke 
på dette, men på at vi må være mer 
proaktive i forhold til å formidle og 

videreformidle våre tilbud, vår kunn-
skap og våre egenskaper. Frem til 
nå har bibliotek gjerne reagert på 
endringer i etterkant, vært reaktive og 
fokusert på å følge med på hva som 

Tekst: Siri Vikse, bibliotekar,  
         Universitetsbiblioteket i Oslo
         (siriovikse@gmail.com)
         Veronicha Angell Bergli, student, 
         Høgskolen i Oslo og Akershus
         (veronichaab@gmail.com )
Foto:  IFLA Headquarters 

I den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA ha de unge, kommende profesjo-
nelle  i bransjen fått en egen arena, gjennom New Professional Special Interest Group. 
Sammen med disse var bibliotekar Siri Vikse og bibliotekarstudent Veronicha Angell 
Bergli på ”IFLA Presidential Meeting” i Haag i våres, med BF-stipend i ryggen. 

[ IFLA ]
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skjer andre steder for så å rette seg 
etter disse endringene. Nå kommer vi 
til et punkt der det ikke lenger er nok 
å stå på sidelinjen og følge med for 
så å reagere. Vi må ligge foran, selv ta 
initiativ og stå for endringene, så får 

heller resten av informasjonssamfun-
net følge etter oss. 

Stadige tekniske fremskritt har ført 
til at avstanden mellom mennesker 
til tider blir irrelevant hvis man har 
de rette digitale kunnskapene og 
tilgangene, men samtidig øker man 
avstanden mellom de som har tilgang 
og kunnskap til digitale ressurser og 
de som ikke har det. 

Biblioteksektoren sitter med kunn-
skapen og de menneskelige ressur-
sene som er nødvendig for å bidra til 
å kunne krysse ”den digitale kløften”, 
vi må bare lære oss å bruke dem på 
en mer offensiv måte. 

Dette gjelder både for bibliotekenes 
arbeid i forhold til menneskerettighe-
ter, copyright og open access. Noe 
av det som var spesielt ved denne 
konferansen var at temaene var så tett 
knyttet opp mot hverandre. I to dager 

hørte vi innlegg om disse temaene, 
og flere ganger kunne man lure på om 
man deltok på en kontinuerlig samtale 
som strakte seg utover hele konferan-
sen. Dette gav et veldig helhetlig bilde 
på tematikken rundt rett til bruk og 
tilgang på informasjon. 

I tillegg til å delta på foredragene 

over de to dagene, fikk vi (NPSIG) i 
oppgave å intervjue, eller på andre 
måter å sette sammen et innlegg innen 
4 forskjellige temaer basert på hoved-
temaene for konferansen. Disse inn-
leggene ble fremført på konferansens 
siste dag på et eksklusivt ”meet and 
greet” med  bl.a. IFLA President Ellen 
Tise, President-Elect Ingrid Parent og 
diverse andre ledende skikkelser i det 
internasjonale miljøet. 

For oss å få lov til å delta på en slik 
konferanse, og spesielt med de tema-
ene konferansen tok opp, var veldig 
inspirerende. Vi møtte mange spen-
nende mennesker vi ellers aldri ville 
truffet, og har fått kontakter og venner 
fra hele verden, som alle tok imot oss 
med åpne armer. 

New Professionals i Norge
Vi har begge to erfaring fra å delta 

på og å arrangere den internasjonale 
studentkonferansen BOBCATSSS. 

Dette var også foranledningen til at vi 
ble invitert til å delta på denne konfe-
ransen. Det samme gjaldt mange av de 
andre studentene som deltok. 

For oss som studenter og nyutdan-
nede var det å få et slikt ”rom”, å bli 
inkludert i på denne konferansen, 
veldig lærerikt og inspirerende. 

Bibliotekverden/miljøene er i stadig 
forandring og selv om man er student 
på et relativt lite læringssted eller 
arbeider på et lite bibliotek har man 
mange muligheter til å delta på både 
nasjonalt og internasjonalt plan. Men 
man er avhengig av å komme ”innen-
for” på en eller annen måte. Disse 
inngangsportene kan være vanskelige 
å komme gjennom. 

Derfor mener vi at IFLAs New Pro-
fessionals er et viktig initiativ, og vi 
syns det er spennende å se at dette 
sprer seg nedover på nasjonalt nivå. 
Et eksempel er Latvia hvor de har 
opprettet en egen New Professionals 

gruppe på nasjonalt nivå.
Kanskje dette er noe man kan vur-

dere også i Norge? Vi har sett at det 
er relativt lav deltakelse både blant 
studenter og nyutdanna på slike konfe-
ranser. En av ”farene” er at nyutdanna 
”forsvinner” etter at de ferdige på 

skolen uten å vite hvor mye det er å 
lære/hente av å delta på slike ting, og 
hvor mye de har å bidra med. Mange 
vet kanskje ikke at det går an å søke 
om støtte fra Bibliotekarforbundet til å 
delta på slike konferanser? 

Inkludere og engasjere
Fra IFLA til Nordic Labs, til BOB-

CATSSS til New Professionals, til so-
siale fora er det utrolig mye som skjer 
ute i den vide bibliotekverden. 

På BOBCATSSS 2011 var det kun en 
norsk bibliotekar som holdt et innlegg, 
og selv om vi hadde ordnet stipend for 
opptil 20 studenter med gratis reise og 
opphold var det kun 4 stk som deltok 
på konferansen fra HIO. 

Som informasjonsvitere bør vi vel 
sette litt stolthet i å holde oss oppda-
tert på det som skjer, men hvor blir det 
av de innovative unge profesjonelle og 
studentene?

Vi sender herved ut en oppfordring til 
læringsstedene i Norge om å inkludere 
og engasjere de unge i utviklingen. Det 
er vi/de som skal ta over etter 80 % 
av dere som leser dette,  og basert på 
det vi har opplevd og lært mener vi det 
er viktig å få etablert et eget miljø for 
studenter og nyutdannede. Dette er noe 
vi har konkrete planer om å forsøke å få 
i gang til høsten. Hvis noen der ute er 
interessert i å være med på dette, så 
ta gjerne kontakt med oss! 

[ IFLA ]
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Bibliotekhistoriske skrifter
ved et 200-årsjubileum

Tekst:    Ruth Hemstad og 
 Bjørg Dale Spørck
 Nasjonalbiblioteket

Artikkelsamlingen Opplysning, viten-
skap og nasjon. Bidrag til norsk biblio-
tekhistorie (red. Ruth Hemstad), er den 
fjerde utgivelsen i Nota bene, Nasjonal-
bibliotekets skriftserie. Den handler om 
norsk kunnskapshistorie sett gjennom 
nøkkelinstitusjonen biblioteket. 

Det er i år 200 år siden Frederik 6. 
gjennom et kongelig reskript opprettet 
Universitetet og Universitetsbiblioteket i 
Oslo. Hvordan så biblioteksituasjonen i 
Norge ut i årene rundt Universitetsbiblio-
tekets grunnleggelse? Artikkelsamlingen 
behandler i første rekke fremveksten av 
de første fag- og forskningsbibliotekene 
i Norge, men ser også nærmere på 

I disse dager har Nasjonal-
biblioteket lansert to nye 
utgivelser i sin vitenskape-
lige skriftserie Nota bene. 
Den ene er en artikkel-
samling om norsk biblio-
tekhistorie, den andre er 
en kommentert tekstkritisk 
utgivelse av overbibliote-
kar Axel Charlot Drolsums 
brev. Bøkene er en del av 
Nasjonalbibliotekets mar-
kering av Universitetet i 
Oslos 200-årsjubileum.

folkebibliotekenes spede begynnelse, 
på foreningsbiblioteker og på private 
boksamlinger – som i mange tilfeller 
dannet grunnlag for offentlige samlinger. 
I tillegg til bibliotekene i Christiania stu-
deres utviklingen i Trondheim, Bergen 
og Kongsberg.

Universitetsbiblioteket fikk fra begyn-
nelsen av rollen både som Universitetets 
og nasjonens bibliotek. Boken belyser 
grunnleggingsårene, fra 1811 frem til 
innflytting i de nye lokalene på Solli 
plass i 1913 og de første årene der, 
med et særlig blikk på hvordan Univer-
sitetsbiblioteket ivaretok de nasjonale 
bibliotekoppgavene. Disse oppgavene er 
i nyere tid overført fra Universitetsbiblio-
teket i Oslo til Nasjonalbiblioteket, men 
institusjonens historie strekker seg 200 
år tilbake i tid.

Støttespillere for 
allmenn offentlighet

Kronologisk strekker artiklene i 
boken seg fra slutten av 1700-tallet 
og til begynnelsen av 1900-tallet. I 
denne perioden var bibliotekene vik-
tige støttespillere og aktører både for 
utviklingen av en allmenn offentlighet, 
vitenskapelige miljøer og en nasjonal 
kultur. Bibliotekenes utvikling i Norge 
i denne perioden er studert i begren-
set grad. Ved å se nærmere på de 
ulike samlingenes oppbygning, profil 
og til dels bruk, kastes nytt lys over 
en mindre kjent del av norsk viten-
skaps- og kulturhistorie. Mer spesifikt 
bidrar studiene i boken til å trekke inn 
bibliotekhistoriske perspektiver på 
grunnleggelsen og de første årene 
av universitetets – og den nye norske 

statens – historie.
Bidragsyterne i boken er forskere 

fra Forum for Universitetshistorie ved 
Universitetet i Oslo, Norges teknisk-na-
turvitenskapelige universitet (NTNU), 
Universitetsbiblioteket i Bergen og 
Nasjonalbiblioteket: historikerne Ernst 
Bjerke, Tor Ivar Hansen og Magne Njå-
stad, førstebibliotekar Jan Olav Gatland 
og forskningsbibliotekarene Øivind 
Berg, Elisabeth Eide, Anne Eidsfeldt, 
Johan Henden og Bjørg Dale Spørck.

 Artiklene spenner over et vidt te-
matisk område: Biblioteksituasjonen i 
Christiania forut for Universitetsbiblio-
tekets grunnleggelse i 1811 studeres 
nærmere i Ernst Bjerkes artikler om 
h.h.v. Christiania katedralskoles bibli-
otek og Deichmanske bibliotek, og 
om Krigsskolens bibliotek 1750–1820. 
Bjerke fremholder at Christiania kate-

Denne boken handler om norsk kunnskapshistorie sett gjennom en nøkkel-
institusjon: biblioteket. Det er i år 200 år siden Frederik 6. gjennom et kon-
gelig reskript opprettet Universitetet og Universitetsbiblioteket i Oslo.
Hvordan så biblioteksituasjonen i Norge ut i årene rundt Universitets-
bibliotekets grunnleggelse? Denne artikkelsamlingen behandler i første
rekke fremveksten av de første fag- og forskningsbibliotekene i Norge, men
ser også nærmere på folkebibliotekenes spede begynnelse, på forenings-
biblioteker og på private boksamlinger – som i mange tilfeller dannet
grunnlag for offentlige samlinger. I tillegg til bibliotekene i Christiania
studeres utviklingen i Trondheim, Bergen og Kongsberg.

Universitetsbiblioteket fikk fra begynnelsen av rollen både som Universite-
tets og nasjonens bibliotek. Denne boken belyser grunnleggingsårene, fra
1811 frem til innflytting i de nye lokalene på Solli plass i 1913 og de første
årene der, med et særlig blikk på hvordan Universitetsbiblioteket ivaretok
de nasjonale bibliotekoppgavene. Disse oppgavene er i nyere tid overført
fra Universitetsbiblioteket i Oslo til Nasjonalbiblioteket, men institusjonens
historie strekker seg altså 200 år tilbake i tid. 

Kronologisk strekker artiklene i boken seg fra slutten av 1700-tallet og til
begynnelsen av 1900-tallet. I denne perioden var bibliotekene viktige støt-
tespillere og aktører både for utviklingen av en allmenn offentlighet, viten-
skapelige miljøer og nasjonal kultur.

Bibliotekenes utvikling i Norge i denne perioden er studert i begrenset grad.
Ved å se nærmere på de ulike samlingenes oppbygning, profil og til dels
bruk, kastes nytt lys over en mindre kjent del av norsk vitenskaps- og
kulturhistorie. Mer spesifikt bidrar studiene i denne boken til å trekke inn
bibliotekhistoriske perspektiver på grunnleggelsen og de første årene av
universitetets – og den nye norske statens – historie.
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Nota bene er den vitskaplege skrifts-
erien til Nasjonalbiblioteket, etablert
hausten 2009. Skriftserien er
Nasjonalbibliotekets eigen formid-
lingskanal både for forskingsresultat
som byggjer på samlinga i biblioteket,
og for forsking som har relevans for
denne samlinga. Med dette ønskjer vi
å oppmuntre til meir forsking på
materialet i Nasjonalbiblioteket, og til
å heve kvaliteten på denne forskinga.

Nota bene har ein vid tematisk profil.
For å spegle den fulle breidda av sam-
linga vår, vil publikasjonane kunne ta
utgangspunkt i t.d. handskrifter,
trykte kjelder, film, musikk, bilete og
kringkasting. Vi gir ut både mono-
grafiar, kjeldekritiske utgåver og
artikkelsamlingar. Alle utgåvene er
fagfellevurderte. Vi tar sikte på at
Nota bene skal kome ut med minst éi
utgåve i året.

NOTA BENE
Nasjonalbibliotekets skriftserie

4

Ruth Hemstad (red.)

Nasjonalbiblioteket
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Ruth Hemstad er seksjonsleder i Fag og
forskningsavdelingen ved
Nasjonalbiblioteket. Hun har doktorgrad i
historie fra Universitetet i Oslo. Hun har
tidligere utgitt Historie og nasjonal iden-
titet. Kampen om fortiden i det dansk-tyske
grenseland 1815–1840 (1996) og Fra
Indian Summer til nordisk vinter. Skandin-
avisk samarbeid, skandinavisme og unions-
oppløsningen (2008), i tillegg til en rekke
artikler om nyere nordisk historie. Hun var
prosjektkoordinator for Prosjekt 1905 ved
Universitetet i Oslo 1999–2005, og er nå
tilknyttet prosjektet 1814–Grunnloven.
Historisk virkning og sosial forankring ved
Universitetet i Oslo.
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dralskole i årene omkring 1800 var 
det nærmeste man kunne komme et 
universitet i Norge.

Magne Njåstad skriver om Det Kon-
gelige Norske Videnskabers Selskabs 
bibliotek i Trondheim, landets største 
bibliotek på slutten av 1700-tallet. Jan 
Olav Gatland ser på bakgrunnen for 
og utviklingen av Bergen Museums 
Bibliotek, etablert i 1825. Et tidlig 
eksempel på et profesjonsbibliotek 
er biblioteket ved Bergseminaret på 
Kongsberg, bygget opp fra 1784, som 
undersøkes nærmere av Øivind Berg.

Tilsynelatende sjenerøs gave
Elisabeth Eide ser nærmere på 

Grunnstammen i Universitetsbiblio-
teket i det ene av to bidrag i denne 
boken. Da Det Kongelige Frederiks 
Universitet endelig ble opprettet i 
1811, ble det ledsaget av en tilsynela-
tende svært sjenerøs gave fra Frederik 
6. – dublettsamlingen ved Det Konge-
lige Bibliotek i København på 60 000 
bind, samt en mindre boksamling. 
Eides undersøkelser viser at gaven 
mest sannsynlig ble halvert før den 
ble sendt til Norge.

Kort etter Universitetets etablering 
ble Det Norske Studentersamfund 
opprettet. Tor Ivar Hansen ser nær-
mere på Studentersamfundets bibli-
otek, opprettet i 1815. 

Elisabeth Eides andre artikkel hand-
ler om fire store private boksamlinger 
i Norge på begynnelsen av 1800-tal-

let: Boksamlingene til Peder Anker, 
Peter Collett, Severin Løvenskiold og 
Jacob Aall. Hun peker på at alle sam-
lingene inneholdt bøker som gikk rett 
inn i samtidens ideologiske debatter, 
og som støttet opp om ideene bak 
grunnlovsarbeidet på Eidsvoll. En av de 
første lovene som kom på plass i den 
nye staten, i 1815, var en egen norsk 
pliktavleveringslov for å få samlet inn 

publikasjoner trykt i Norge. Dette var 
starten på Universitetsbibliotekets rolle 
som nasjonalbibliotek.

Pliktavlevering satt til side
Anne Eidsfeldt påpeker et paradoks i 

sitt bidrag, ”Fra sur plikt til milde gaver. 
Tilvekst av norsk historisk litteratur til 
Universitetsbiblioteket 1817–70”: Idet 
pliktavleveringsordningen begynte å fun-

[ BIBLIOTEKHISTORIE ]

Axel Charlot Drolsum (1846–1927) ledet Universitetsbiblioteket i hele 46
år, fra 1876 til 1922. Hans tid som overbibliotekar og sjef  for Universitets-
biblioteket ble en sterk og god vekstperiode for biblioteket. Drolsum var
den første som begynte å snakke om nasjonale samlinger, og som sørget
for å få skilt ut norsk materiale til en egen avdeling i biblioteket. Han fikk
gjeninnført lov om pliktavlevering av norske trykk til Universitetsbiblioteket
i 1882 og etablert Universitetsbibliotekets årbok. Ikke minst var han driv-
kraften bak oppføringen av bibliotekbygningen på Drammensveien 42 som
ble ferdig i 1913 og hvor Nasjonalbiblioteket nå holder til. Han definerte
gjennom praksis hva det nasjonale skulle være, og slik kan en si at det går
en linje fra Drolsum til dagens Nasjonalbibliotek. 

Brev er en unik kilde til å oppleve mennesker fra en annen tid i deres egen
samtid. Drolsum brevvekslet flittig med personer i inn- og utland. I denne
boken utgis 347 av hans brev, de fleste til ledere for de største bibliotekene
i Danmark og Sverige, men også mange kjente norske og utenlandske
professorer, politikere, forsvarsfolk, bokhandlere og redaktører er å finne
blant de rundt 80 brevmottakerne. Kronologisk strekker brevene seg fra
1875 til 1926. Hvordan var så livet innen- og utenfor Universitetsbiblioteket
i disse årene? I brevene utdyper Drolsum sine ønsker og vyer for Uni-
versitetsbiblioteket, og forteller om mange av de gleder og frustrasjoner
han opplevde som leder for Norges største bibliotek i nærmere et halvt
hundre år. Brevene er kommentert, og plasseres således inn i sin samtidige
kontekst.

Utenfor bibliotek og universitet var det forsvarssaken som gjorde Drolsums
navn kjent. Drolsum var formann i Norges Forsvarsforening fra 1889 til
1915, og særlig var gjenreisningen av Norges forsvar viktig for ham. Også
denne siden av hans virksomhet blir grundig dokumentert gjennom hans
brev.
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Nota bene er den nye vitskaplege
skriftserien til Nasjonalbiblioteket,
etablert hausten 2009. I skriftserien
har Nasjonalbiblioteket fått ein eigen
formidlingskanal både for forskings-
resultat som byggjer på samlinga i
biblioteket, og for forsking som har
relevans for denne samlinga. Med
dette ønskjer vi å oppmuntre til meir
forsking på materialet i
Nasjonalbiblioteket, og til å heve
kvaliteten på denne forskinga. 

Nota bene vil ha ein vid tematisk
profil. For å spegle den fulle bredda
av samlinga vår, vil publikasjonane
kunne ta utgangspunkt i t.d. hand-
skrifter, trykte kjelder, film, musikk,
bilete og kringkasting. Vi ønskjer både
å gje ut monografiar, kjeldekritiske
utgåver og artikkelsamlingar. Alle
utgåvene vil vere fagfellevurderte. Vi
tar sikte på at Nota bene skal kome ut
med minst éi utgåve i året.

NOTA BENE
Nasjonalbibliotekets skriftserie
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Utgitt ved Bjørg Dale Spørck
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Bjørg Dale Spørck er forskningsbibliotekar
ved Nasjonalbiblioteket. Hun har doktor-
grad i norrøn filologi fra Universitetet i
Oslo (Kong Magnus lagabøters kristen-
retter: Innhold, språk og overlevering
2006). Hennes kildekritiske utgivelser
omfatter både gammelnorske tekster og
moderne litteratur (Olav Duun Menneske
og maktene 2010). Hun har også oversatt
de nyere norske kristenrettene (2009).

Axel Charlot Drolsum 
Brev 1875–1926
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Denne boken handler om norsk kunnskapshistorie sett gjennom en nøkkel-
institusjon: biblioteket. Det er i år 200 år siden Frederik 6. gjennom et kon-
gelig reskript opprettet Universitetet og Universitetsbiblioteket i Oslo.
Hvordan så biblioteksituasjonen i Norge ut i årene rundt Universitets-
bibliotekets grunnleggelse? Denne artikkelsamlingen behandler i første
rekke fremveksten av de første fag- og forskningsbibliotekene i Norge, men
ser også nærmere på folkebibliotekenes spede begynnelse, på forenings-
biblioteker og på private boksamlinger – som i mange tilfeller dannet
grunnlag for offentlige samlinger. I tillegg til bibliotekene i Christiania
studeres utviklingen i Trondheim, Bergen og Kongsberg.

Universitetsbiblioteket fikk fra begynnelsen av rollen både som Universite-
tets og nasjonens bibliotek. Denne boken belyser grunnleggingsårene, fra
1811 frem til innflytting i de nye lokalene på Solli plass i 1913 og de første
årene der, med et særlig blikk på hvordan Universitetsbiblioteket ivaretok
de nasjonale bibliotekoppgavene. Disse oppgavene er i nyere tid overført
fra Universitetsbiblioteket i Oslo til Nasjonalbiblioteket, men institusjonens
historie strekker seg altså 200 år tilbake i tid. 

Kronologisk strekker artiklene i boken seg fra slutten av 1700-tallet og til
begynnelsen av 1900-tallet. I denne perioden var bibliotekene viktige støt-
tespillere og aktører både for utviklingen av en allmenn offentlighet, viten-
skapelige miljøer og nasjonal kultur.

Bibliotekenes utvikling i Norge i denne perioden er studert i begrenset grad.
Ved å se nærmere på de ulike samlingenes oppbygning, profil og til dels
bruk, kastes nytt lys over en mindre kjent del av norsk vitenskaps- og
kulturhistorie. Mer spesifikt bidrar studiene i denne boken til å trekke inn
bibliotekhistoriske perspektiver på grunnleggelsen og de første årene av
universitetets – og den nye norske statens – historie.

ISBN 978-82-7099-645-2
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Nota bene er den vitskaplege skrifts-
erien til Nasjonalbiblioteket, etablert
hausten 2009. Skriftserien er
Nasjonalbibliotekets eigen formid-
lingskanal både for forskingsresultat
som byggjer på samlinga i biblioteket,
og for forsking som har relevans for
denne samlinga. Med dette ønskjer vi
å oppmuntre til meir forsking på
materialet i Nasjonalbiblioteket, og til
å heve kvaliteten på denne forskinga.

Nota bene har ein vid tematisk profil.
For å spegle den fulle breidda av sam-
linga vår, vil publikasjonane kunne ta
utgangspunkt i t.d. handskrifter,
trykte kjelder, film, musikk, bilete og
kringkasting. Vi gir ut både mono-
grafiar, kjeldekritiske utgåver og
artikkelsamlingar. Alle utgåvene er
fagfellevurderte. Vi tar sikte på at
Nota bene skal kome ut med minst éi
utgåve i året.

NOTA BENE
Nasjonalbibliotekets skriftserie
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Ruth Hemstad er seksjonsleder i Fag og
forskningsavdelingen ved
Nasjonalbiblioteket. Hun har doktorgrad i
historie fra Universitetet i Oslo. Hun har
tidligere utgitt Historie og nasjonal iden-
titet. Kampen om fortiden i det dansk-tyske
grenseland 1815–1840 (1996) og Fra
Indian Summer til nordisk vinter. Skandin-
avisk samarbeid, skandinavisme og unions-
oppløsningen (2008), i tillegg til en rekke
artikler om nyere nordisk historie. Hun var
prosjektkoordinator for Prosjekt 1905 ved
Universitetet i Oslo 1999–2005, og er nå
tilknyttet prosjektet 1814–Grunnloven.
Historisk virkning og sosial forankring ved
Universitetet i Oslo.
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Ruth Hemstad, som har vært redaktør for ”Opplysning, vitenskap 
og nasjon. Bidrag til norsk bibliotekhistorie”, er seksjonsleder i 
Fag- og forskningsavdelingen ved Nasjonalbiblioteket. Hun har 
doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere ut-

gitt Historie og nasjonal identitet. 
Kampen om fortiden i det dansk-
tyske grenseland 1815–1840 
(1996) og Fra Indian Summer 
til nordisk vinter. Skandinavisk 
samarbeid, skandinavisme og 
unionsoppløsningen (2008), i til-
legg til en rekke artikler om nyere 
nordisk historie. Hun var prosjekt-
koordinator for Prosjekt 1905 ved 
Universitetet i Oslo 1999–2005, 
og er nå tilknyttet prosjektet 
1814–Grunnloven. Historisk 
virkning og sosial forankring ved 
Universitetet i Oslo.

Bjørg Dale Spørck, som står bak utgivelsen av ”Axel 
Charlot Drolsum. Brev 1875–1926”, er forskningsbi-
bliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun har doktorgrad 
i norrøn filologi fra Universitetet i Oslo (Kong Magnus 

lagabøters kris-
tenretter: Innhold, 
språk og overleve-
ring 2006). Hen-
nes kildekritiske 
utgivelser omfatter 
både gammelnorske 
tekster og moderne 
litteratur (Olav Duun 
Menneske og mak-
tene 2010). Hun har 
også oversatt de 
nyere norske kris-
tenrettene (2009). Fo
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Rådmannsgården huset Universitetsbiblioteket i Oslo fra 1816 til 1851. En kort periode, fra 1859 til 
1860, holdt også Deichmanske bibliotek til i denne bygningen. (Foto: Mahlum)
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gere, og norske trykk i stor grad faktisk 
ble innlevert til Universitetsbiblioteket 
i løpet av 1830-tallet, ble ordningen i 
praksis satt til side som en konsekvens av 
den mer liberalistiske håndverksloven fra 
1839. Da pliktavleveringsordningen opp-
hørte, måtte biblioteket anskaffe skrifter 
gjennom innkjøp eller mottak av gaver.

Det skulle ta tid før pliktavleve-
ringen ble gjeninnført og en egen 
norsk samling kom på plass. Først 
i overbibliotekar Axel Charlot Drol-
sums (1846–1927) tid som leder 
for biblioteket, fra 1876, vant tanken 
om en egen samling av norske trykk 
omsider fram. Johan Henden ser på 
denne utviklingen i sin artikkel om UB 
og de nasjonale bibliotekoppgavene 
(1870–1922). Bjørg Dale Spørck har, 
med utgangspunkt i brevutgaven, bi-
dratt med en artikkel om liv og virke på 
Universitetsbiblioteket i A. C. Drolsums 
tid som overbibliotekar.

Ledet Universitets-
biblioteket i 46 år

Utgaven av Axel Charlot Drolsums 
brev, utgitt av Bjørg Dale Spørck, 
omfatter brev fra perioden 1875 til 
1926 (Nota bene, Nasjonalbibliotekets 
skriftserie 3). Drolsum ledet Universi-
tetsbiblioteket i hele 46 år, fra 1876 til 
1922, og hans tid som overbibliotekar 
og sjef for Universitetsbiblioteket ble 
en sterk og god vekstperiode for 

biblioteket. Drolsum var den første 
som begynte å snakke om nasjonale 
samlinger, og som sørget for å få skilt 
ut norsk materiale til en egen avdeling 
i biblioteket. Han fikk gjeninnført Lov 
om pliktavlevering av norske trykk 
til Universitetsbiblioteket i 1882 og 
etablert Universitetsbibliotekets årbok. 
Ikke minst var han drivkraften bak 
oppføringen av bibliotekbygningen 
på Drammensveien 42 som ble ferdig 
i 1913 og hvor Nasjonalbiblioteket 
nå holder til. Han definerte gjennom 
praksis hva det nasjonale skulle være, 
og slik kan en si at det går en linje 
fra Drolsum til dagens Nasjonalbi-
bliotek.

Brevvekslet flittig
Brev er en unik kilde til å oppleve 

mennesker fra en annen tid i deres 
egen samtid. Drolsum brevvekslet 
flittig med personer i inn- og utland. I 
denne boken utgis 347 av hans brev, 
de fleste til ledere for de største biblio-
tekene i Danmark og Sverige, men også 
mange kjente norske og utenlandske 
professorer, politikere, forsvarsfolk, 
bokhandlere og redaktører er å finne 
blant de rundt 80 brevmottakerne. 
Hvordan var så livet innen- og utenfor 
Universitetsbiblioteket i disse årene? I 
brevene utdyper Drolsum sine ønsker 
og vyer for Universitetsbiblioteket, og 
forteller om mange av de gleder og 

Axel Charlot Drolsum (1846–1927) ledet Universitetsbiblioteket i hele 46
år, fra 1876 til 1922. Hans tid som overbibliotekar og sjef  for Universitets-
biblioteket ble en sterk og god vekstperiode for biblioteket. Drolsum var
den første som begynte å snakke om nasjonale samlinger, og som sørget
for å få skilt ut norsk materiale til en egen avdeling i biblioteket. Han fikk
gjeninnført lov om pliktavlevering av norske trykk til Universitetsbiblioteket
i 1882 og etablert Universitetsbibliotekets årbok. Ikke minst var han driv-
kraften bak oppføringen av bibliotekbygningen på Drammensveien 42 som
ble ferdig i 1913 og hvor Nasjonalbiblioteket nå holder til. Han definerte
gjennom praksis hva det nasjonale skulle være, og slik kan en si at det går
en linje fra Drolsum til dagens Nasjonalbibliotek. 

Brev er en unik kilde til å oppleve mennesker fra en annen tid i deres egen
samtid. Drolsum brevvekslet flittig med personer i inn- og utland. I denne
boken utgis 347 av hans brev, de fleste til ledere for de største bibliotekene
i Danmark og Sverige, men også mange kjente norske og utenlandske
professorer, politikere, forsvarsfolk, bokhandlere og redaktører er å finne
blant de rundt 80 brevmottakerne. Kronologisk strekker brevene seg fra
1875 til 1926. Hvordan var så livet innen- og utenfor Universitetsbiblioteket
i disse årene? I brevene utdyper Drolsum sine ønsker og vyer for Uni-
versitetsbiblioteket, og forteller om mange av de gleder og frustrasjoner
han opplevde som leder for Norges største bibliotek i nærmere et halvt
hundre år. Brevene er kommentert, og plasseres således inn i sin samtidige
kontekst.

Utenfor bibliotek og universitet var det forsvarssaken som gjorde Drolsums
navn kjent. Drolsum var formann i Norges Forsvarsforening fra 1889 til
1915, og særlig var gjenreisningen av Norges forsvar viktig for ham. Også
denne siden av hans virksomhet blir grundig dokumentert gjennom hans
brev.
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Nota bene er den nye vitskaplege
skriftserien til Nasjonalbiblioteket,
etablert hausten 2009. I skriftserien
har Nasjonalbiblioteket fått ein eigen
formidlingskanal både for forskings-
resultat som byggjer på samlinga i
biblioteket, og for forsking som har
relevans for denne samlinga. Med
dette ønskjer vi å oppmuntre til meir
forsking på materialet i
Nasjonalbiblioteket, og til å heve
kvaliteten på denne forskinga. 

Nota bene vil ha ein vid tematisk
profil. For å spegle den fulle bredda
av samlinga vår, vil publikasjonane
kunne ta utgangspunkt i t.d. hand-
skrifter, trykte kjelder, film, musikk,
bilete og kringkasting. Vi ønskjer både
å gje ut monografiar, kjeldekritiske
utgåver og artikkelsamlingar. Alle
utgåvene vil vere fagfellevurderte. Vi
tar sikte på at Nota bene skal kome ut
med minst éi utgåve i året.
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Nasjonalbibliotekets skriftserie
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Utgitt ved Bjørg Dale Spørck
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Bjørg Dale Spørck er forskningsbibliotekar
ved Nasjonalbiblioteket. Hun har doktor-
grad i norrøn filologi fra Universitetet i
Oslo (Kong Magnus lagabøters kristen-
retter: Innhold, språk og overlevering
2006). Hennes kildekritiske utgivelser
omfatter både gammelnorske tekster og
moderne litteratur (Olav Duun Menneske
og maktene 2010). Hun har også oversatt
de nyere norske kristenrettene (2009).

Axel Charlot Drolsum 
Brev 1875–1926
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frustrasjoner han opplevde som leder 
for Norges største bibliotek i nærmere 
et halvt hundre år.

Utenfor bibliotek og universitet var 
det forsvarssaken som gjorde Drol-
sums navn kjent. Drolsum var formann 
i Norges Forsvarsforening fra 1889 til 
1915, og særlig var gjenreisningen av 
Norges forsvar viktig for ham. Også 
denne siden av hans virksomhet blir 
grundig dokumentert gjennom hans 
brev.

Mer informasjon om Nasjonalbi-
bliotekets skriftserie finnes på www.
nb.no. Der finnes også de to første 
utgivelsene i serien, Marianne Takles 
Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket 
(2009) og Eivind Røssaaks (ed.) The 
Archive in Motion. New Conceptions of 
the Archive in Contemporary Thought 
and New Media Practices (2010) di-
gitalt tilgjengelige. 

[ BIBLIOTEKHISTORIE ]

En stille time på Domus Bibliotheca. (Ukjent 
fotograf)

Universitetsbiblioteket flyttet i 1851 inn i det vestligste monumental-bygget, Domus Bibliotheca, 
 av de nye universitetsbygningene i Karl Johans gate. Et moderne bibliotek for sin tid, med en  
kapasitet for 250 000 bind. Her holdt Universitetsbiblioteket til helt fram til 1913.  
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Karis kalender

Brukerblikk

[ SLEKTSFORSKNING OG BIBLIOTEK ]

En av mine sommerlige gleder er å 
være bibliotekbruker på heltid.  

Resten av året ser jeg på bibliotekene 
gjennom bibliotekarbriller, men når jeg 
er på ferie – på kryss og tvers i Norge – 
trer ”brukergenet” mitt i aksjon. Der hvor 
det passer med reiseruten, er det lokale 
biblioteket et ”must” når jeg kommer til 
nye steder. 

Det er ikke først og fremst de skjønnlit-
terære hyllene jeg kaster meg over; deri-
mot er jeg storkonsument av biblioteket 
som informasjonsbank. Jeg bruker det for 
å bli (litt) kjent med kommunen og dens 
særpreg, som kilde til stedets lokale his-
torie – og som ”oase” og hvilested. 

Er jeg, som gjest på gjennomreise, en 
relevant bruker for bibliotekene?

Biblioteket – kommunens 
ansikt utad?

Jeg er en uforbederlig informasjons-
freak. Når jeg kommer til et nytt sted, 
klør jeg etter å få oversikt over de lokale 
forholdene. Hva finnes hvor? Er det noen 
severdigheter her jeg bør få med meg? 
Hva er distriktets særpreg? Og, ikke 
minst, foregår det noe spennende mens 
jeg er på besøk?

Det finnes mange kilder til slik informa-
sjon, men de er gjerne spredt på mange 
steder og ikke helt lette å finne i en fei. De 
fleste bibliotek har en oppslagstavle for 
arrangementer, og mange har også lagt 
opp lenker til kommunale og andre kilder 
på sin nettside (hvis de har en). Men de 
færreste bibliotek har et hjørne – i lokalet 
eller på nettsiden – hvor slik informasjon 
er samlet.  

De stedene jeg finner slikt, tenker jeg 
at dette er en kommune som har skjønt 
verdien av biblioteket som servicesenter 
– som kommunens ansikt utad. I disse 
tilfellene avspeiles gjerne den samme for-

 Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

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

ståelsen i bibliotekets åpningstider (!).
Det som undrer meg, er at ikke flere 

kommuner bruker biblioteket som en slik 
generell inngangsport for sine gjester – 
eller for lokalbefolkningen, for den saks 
skyld.

 
Oase og møtested

Bibliotekets rolle som lavterskel-arena 
og møteplass har fått mye omtale de 
siste årene, kanskje først og fremst i et 
lokalt perspektiv. Men også for meg, som 
tilreisende, er dette en viktig side.

Det er lett å komme i prat med folk på 
et bibliotek – hvis jeg ønsker det. Jeg har 
hatt mange hyggelige og nyttige samta-
ler med ”innfødinger” på steder jeg har 
besøkt. I tillegg til å gi meg en følelse av 
å være velkommen, har det ført til gode 
tips om hvordan jeg bør bruke tiden, mens 
jeg er på besøk. 

I tillegg er biblioteket ofte et godt sted 
å hvile ut når jeg har vært turist en hel 
dag – og synes hotellrommet jeg bor på, 
blir for trangt. Home away from home! 

Lokalhistorisk gullgruve?
Det er alltid morsomt å bli kjent med 

nye steder, men denne sommeren har jeg 
hatt et spesielt spennende utgangspunkt; 
jeg har vært på ”slektssafari” – på jakt 
etter store og små informasjons-brokker 
om mine forfedre og -mødre. Det siste 
året har jeg nemlig kastet meg på slekts-
forskning – et perfekt prosjekt for en 
bibliotekar. 

Biblioteket er det naturlige stedet å 
begynne når man slektsforsker. De fleste 
har en lokalhistorisk krok eller avdeling 
hvor lokale kilder er samlet, og mange 
har også lagt opp egne nettsider med 
lenker til lokalhistoriske kilder, -verktøy, 
-oppslagsverk og -organisasjoner. Ikke 
minst finnes her informasjon om kurs 

og andre lokale arrangementer – gjerne 
i samarbeid med lokale historielag o.l. 
Større bibliotek har ofte også personale 
med spesiell lokalhistorisk kunnskap.

Men biblioteket er bare første etappe, 
for mye av det jeg trenger, finnes ikke 
her. Riktignok blir stadig mer slekts- og 
lokalhistorisk stoff gjort tilgjengelig på 
nett, men foreløpig er bare en brøkdel 
digitalisert, og mye vil aldri forlate sine 
analoge gjemmer.  

Så da må jeg videre – til arkivene.

Bibliotek + arkiv = sant
Jeg hadde vel aldri trodd jeg skulle si 

det, men i noen sammenhenger er A og 
B (og M) en relevant kombinasjon. Det 
gjelder spesielt innenfor slektsforskning; 
i kommunale, fylkeskommunale – og na-
sjonale – arkiver finnes brorparten av det 
lokalhistoriske ”gullet” som slektsforskere 
graver etter. 

I kjølvannet av NRKs serie Hvem tror 
du at du er? har antallet slektsforskere i 
Norge eksplodert. Her ligger det et stort 
potensial for lokalhistoriske bibliotek-
tjenester – inkludert et bibliotek-arkiv-
samarbeid. Riktignok finnes det, i noen 
bibliotek, lenker til arkivene, men så langt 
jeg kan se, kunne det vært gjort mye 
mer ut av samarbeidet mellom disse to 
institusjonene.

Så jeg krysser fingrene for et tettere 
lokalt samarbeid mellom bibliotek og 
arkiver fremover – og gleder meg til nye 
sommerferieturer som bibliotekbruker.
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Ikke helt konge
Svar til Kari Frodesens artikkel Konge for en dag

Det er alltid interessant med innspill 
til hvordan bibliotekarutdanning bør 
organiseres. En flittig bidragsyter i 
så måte er Kari Frodesen. I juninum-
meret av Bibliotekaren gjør hun Ida 
Jacksons ord fra årets litteraturfestival 
på Lillehammer til sine, og slår fast at 
bibliotekene ikke henger med i den tek-
nologiske utviklingen. Primært skyldes 
dette Osloutdanningens foreldete bildet 
av hva en bibliotekar er. 

Jackson fanget altså Frodesens inter-
esse, men dette har vi da hørt i mange 
år, om ikke tiår? «Teknologien løper fra 
oss», «bibliotekene er akterutseilte», 
«bibliotekarene har ikke kompetansen 
som kreves for å takle framtiden». 

Analytiske og reflekterte 
praktikere

Ved bibliotekarutdanninga på Bi-
slett undervises det ikke i denne type 
selvpisking. Derimot forsøker vi etter 
beste evne å utdanne analytiske og 
reflekterte praktikere som kan arbeide 
strategisk og være endringsagenter 
i bibliotekenes stadig omskiftende 
omgivelser.

Det er derimot ikke like opplagt hvor-
dan undervisningen bør organiseres for 
å oppnå dette. Vi har gjennom biblio-
tekarutdanningens 70-årige historie 
prøvd ut både høy grad av spesiali-
sering og en mer generell tilnærming. 
De ulike tilnærmingene reflekterer at 
bibliotek er komplekse virksomheter i 
stadig utvikling. Mens mange av våre 
studenter etter endt utdanning arbei-
der med et bredt spekter av oppgaver, 
altså muligens blir det Frodesen forakt-
fullt omtaler som «kulturgeneralister» 
og «møteplassverter», får mange også 
stillinger som innebærer høyst spe-
sialiserte arbeidsoppgaver.  Vi ser på 
masterutdanningen, som Frodesen ikke 
omtaler i sin artikkel, som den fremste 

Tekst:  Kim Tallerås og
          Unni Knutsen
    Høgskolen i Oslo 
 og Akershus (HiOA)

arenaen for spesialisering i vårt utdan-
ningsløp.  Det utelukker imidlertid ikke 
at bachelorstudiet også kan innebære 
en viss grad av spesialisering. 

Vi arbeider forøvrig kontinuerlig med 
å evaluere studieløpet i fagkretsene 
våre.  For tiden kartlegger vi studieløpet 
i emnekretsen Kunnskapsorganisasjon 
og gjenfinning (KoG) og lager utkast 
til fremtidig studieløp. Profesjonsfel-
tet vil selvsagt bli trukket inn i denne 
prosessen. 

Tilslørende og begrensende
Frodesen svinger ikke pisken uten 

også å tilby noen gulrøtter. Hun gir 
utdanninga råd om hvordan en spesia-
lisering kan organiseres innholdsmes-
sig - fagemne for fagemne. Vi vil her 
knytte noen kommentarer til verktøy-
kassa hun vil stille til rådighet innefor 
vårt eget fagemne ”Kat & klass” eller 
«informasjonsarkitektur og teknologi» 
etter Frodesens ønske. For det første: 
kunnskapsorganisasjon omhand-

ler ikke utelukkende katalogisering 
og klassifikasjon, men også emner 
som databaseteori, webutvikling, 
programmering, informasjonssøking 
og -gjenfinning, brukersøkeatferd, 
referansekunnskap, semantisk web, 
informasjonsarkitektur, universell 
utforming, evaluering av publikumska-
taloger og andre formidlingstjenester, 
sosiale medier, kildekritikk, dataut-
veksling og mere til. Frodesen ønsker 
i navnet å redusere dette til informa-
sjonsarkitektur og teknologi.  Riktignok 
er tradisjonell kjernekompetanse som 
fasettanalyse og thesaurikonstruksjon 
en etterspurt vare blant informasjons-
arkitekter, men vi mener begrepet som 
foreslås både er tilslørende og sterkt 
begrensende.

Delt ansvar for 
bibliografisk kontroll

Hvis vi forstår henne riktig råder 
Frodesen utdanningen til å kutte ned 
på eller muligens fjerne undervisnin-
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Karis kalender

Konge for en dag

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Bibliotek er igjen på ”alles” lepper!
Riktignok har det bare vært noen få 

innlegg i media fra folk utenfor feltet, 
men debatten har gått livlig i bibliotek-
kretser. Det er lite som trigger oss mer 
enn at noen mener noe om oss. 

Bibliotek har også vært hett tema 
på årets litteratur festival på Lilleham-
mer, hvor aktører fra det litterære 
feltet bærer sine respektive agendaer 
til torgs. Det var spesielt to uttalelser 
herfra som fanget min interesse. Den 
første kom fra kulturminister, Anniken 
Huitfeldt: ”bibliotekarene er det vik-
tigste når vi skal forme fremtidens 
bibliotek”; den andre kom fra salen; 
Ida Jackson, blogger og konsulent i 
Norsk nettleksikon, hevdet at debatten 
rundt det fysiske biblioteket overskyg-
ger en ”krise”; at bibliotekene ikke 
henger med i den digitale informa-
sjonsutviklingen.

I følge NRKs nettside (27. mai) utdy-
pet hun sitt poeng slik: ”Bibliotekenes 
reelle krise er at de er institusjoner 
som jobber med formidling av medie-
former som forandrer seg veldig raskt, 
men hverken staten, bibliotekene eller 
bibliotekarene henger med.”

I spennet mellom de to uttalelsene 
ligger bibliotekprofesjonens utfordring. 
At kulturministeren hyller bibliotekarer 
er ikke overraskende, men hvis Ida 
Jackson har rett, går kanskje norske 
bibliotek en dyster fremtid i møte? 

Faktorenes orden
Det er en illusjon å tro at bibliotekene 

fullt ut kan holde tritt med den tekno-
logiske utviklingen. Samtidig har feltet 
lang tradisjon for å bruke teknologi, 
noe tilveksten av nye emner på utdan-
ningen (BIBIN) de siste årene, også 

viser. Men samlet sett har vi utvilsomt 
et digitalt ”etterslep” – spesielt i møtet 
med brukersiden. Jeg tror dette pri-
mært avspeiler et foreldet bilde av hva 

en bibliotekar er, sett fra Bislet – nye 
temaer til tross.

Ida Jackson pekte på tre aktører som 
i varierende grad kan påvirkes:

Staten satser, som vi vet, tungt på 
Nasjonalbibliotekets digitaliseringspro-
sjekt (som har fått blandet mottakelse) 
og lar seg trolig ikke rokke i overskuelig 
fremtid. 

Bibliotekene (les: folkebibliotek) er 
underlagt kommunal styring, og deres 
utvikling er avhengig av kommunens 
ressursfordeling og fokus. Her må vi 
sette vår lit til velgerne.

Da står vi igjen med bibliotekarene; 
kulturministerens uttalelse gir oss et 
godt utgangspunkt – og et stort ansvar. 
Hvis bibliotekarene er den sentrale 
faktoren i bibliotekutviklingen, er det 
altså her støtet må settes inn. 

Har jeg sagt A, 
får jeg også si B

Jeg avsluttet forrige spalte med en 
oppfordring til BIBIN om å gjøre utdan-
ningen mer spesialisert. I ettertid han 
jeg hatt flere interessante diskusjoner 
med folk i feltet, og tanken om en alter-
nativ modell, har dukket opp (igjen). 

Årsaken til at jeg stadig kommer til-
bake til utdanningen, er ikke (som de 
kanskje tror) at jeg har et horn i siden til 
dem; derimot en tillit til deres ønske om 
å produsere verdens beste profesjons-
utøvere. Men jeg synes ikke de får det 
helt til, selv om utdanningen innholder 
mange gode enkeltelementer.

Så hvis jeg var ”konge” for en dag på 
BIBIN, ville jeg – i kjølvannet av etable-
ringen av den nyfusjonerte høgskolen, 
HiOA – reformert utdanningen gjen-
nom en tydeligere fokusering i både 
innhold og form. 
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Tidligere utgaver av Karis kalender finnes på: 
http://kariskalender.wordpress.com/

Kunnskaper og ferdigheter
I BIBINs studie- og undervisningspla-

ner skisseres byggeklossene i program-
met som skal omforme unge mennesker 
med allmenn studie kompetanse fra vi-
deregående, til profesjonelle veiledere 
i informasjons samfunnet. 

I det nye kvalifikasjonsrammever-
ket fra Kunnskapsdepartementet skal 
studentenes læringsutbytte defineres 
som henholdsvis kunnskaper og fer-
digheter. Det er her vi finner utdan-
ningens intensjoner for fremtidige 
bibliotekarer.  

Det er spesielt to trekk ved over-
sikten som slår meg: den er svært 
fragmentert og, med relativt få unn-
tak, internfokusert. Jeg husker fra 
min egen studietid hvor vanskelig det 
var å identifisere mål og mening med 
studiet, for ikke å snakke om sam-
menhengen med den virkeligheten 
jeg skulle ut i, etter studiene. Kontakt 
med dagens praktikanter og andre 
studenter bekrefter at mange har det 
samme problemet.

Min påstand er at vi ikke trenger flere 
kulturgeneralister og møteplassverter; 
vi må begynne å utdanne morgenda-
gens informasjons spesialister (heri 
opptatt kultur), tilpasset de kontekster 
– virksomhetstyper, plattformer og 
brukergrupper – som informasjons-
samfunnet består av.

Jeg skal ikke gi meg inn på en gjen-
nomgang av studieplanen, men har – i 
veldig korte trekk – noen tanker om en 
mulig ”reformasjon”. Den går langs to 
akser: vertikalt for innhold, horisontalt 
for organisering.

Bibliotekkontekst og -formål 
– fra BoS til EAB 
(eiere, arenaer og brukere)

Dagens Bibliotek og samfunn inne-
holder mye bibliotek og lite samfunn. 
Jeg ville brukt mindre tid på vår ”stolte” 
historie og mer på en kontekstbasert 
innføring i dagens bibliotekarrolle, 
balansert mellom samfunnsoppdraget 
for allmennbibliotekets tjenester og 
kunnskapsoppdraget for lærings-
sentrene – fra barnehage til høyere 
utdanning.  Videre en fokusering 

Min påstand er at vi ikke trenger flere 
kulturgeneralister og møteplassverter; vi 
må begynne å utdanne morgendagens 
informasjons spesialister (heri opptatt  
kultur), tilpasset de kontekster – virksom-
hetstyper, plattformer og brukergrupper 
– som informasjons samfunnet består av.

”

”

på bibliotektyper, brukergrupper og 
eierforventninger, samt tilhørende 
behovsanalyse og tjenesteutvik-
ling. En vektlegging av fagets etiske 
grunnlag har også vist seg ønskelig i 
flere interne debatter, som ”American 
Corner” i Stavanger, og Islam-utstilling 
i Porsgrunn.

Samlingene 
– fra LoB til KKB (kunnskap, 
kultur og brukertjenester):

En ekstern utredning fra 1998 på-
pekte at (skjønn)litteratur er overre-
presentert på studiet. Jeg ville hatt en 
større vektlegging av samlingsutvikling 
generelt, med balansert fokus mellom 
faglige kilder og fiksjonskilder – alle 
viktige medieformer inkludert – og 
tjenester knyttet til disse. Forholdet til 
leverandører av digitale innholdsres-
surser er også et tema som bør adres-
seres her.

Verktøykassen 
– fra Kat&Klass til IAT (informa-
sjonsarkitektur og teknologi)

Det er på kunnskapsorganisasjon det 
har skjedd mest på BIBIN de siste årene. 
Samtidig smiler ”gamle” bibliotekarer 
gjenkjennende når vi ”nye” forteller om 
klassifikasjonsoppgaver vi måtte gjen-
nom.  De nye emnene gir god innsikt, 
men når dagens produksjon av kata-

logdata er i ferd med å bli sentralisert, 
vil det kanskje være mer effektivt å 
bruke studietiden på andre temaer som 
portaler og kataloger, vevpublisering og 
emnekart m.m.? 

Studieorganisering
Sist, men ikke minst, ville jeg gitt 

studieløpet en mer spisset form. 
Første studieår må ”spenne opp 

lerretet” og gi en første innføring i 
roller, arenaer, brukergrupper, oppga-
ver og verktøy. I annet studieår bør 
studiet spisses med spesialisering på 
tjenesteyting innen forskjellige virksom-
hetstyper (offentlige og private). Når 
studentene kommer til tredje og siste 
år vil de så være i stand til å velge ”sin” 
retning, som formidling, referansearbeid 
eller teknologi og kan gå ut i feltet som 
myndige profesjonsutøvere.

Jeg gleder meg allerede.

http://kariskalender.wordpress.com/

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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Kari Frodesen skisserte i sin spalte i juni-nummeret hvilke endringer hun ville satse på hvis hun 
fikk være konge for en dag på i bibliotekarutdanninga. Kunnskapsorganisasjon var en av faggrup-
pene hun ville gjøre om på, blant annet fordi ”dagens produksjon av katalogdata er i ferd med å bli 
sentralisert”. Her gir to av utdanningas fagpersoner på området sitt tilsvar.

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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Sett fokus på tidsaktuelle temaer, høytider 
og merkedager med Bibclick!
Pynt opp i biblioteket med lekkert materiell som du lager enkelt selv i Bibclick. Eller last 
ned noe av det ferdigproduserte materiellet du finner i portalen akkurat nå.
Hver måned lager vi en månedsplakat som gir deg komplett oversikt over hva som skjer!

Vil du teste bibliotekenes egen markedsføringsportal helt gratis?
Registrer deg på www.bibclickdemo.no og få tilgang til portalen som gir deg tusenvis
av bilder, hundrevis av maler og massevis av ferdig materiell!

SEPTEMBER

MERKEDAGER I SEPTEMBER1. september - EidismesseDagen da kvernknarren gav varsel om høstværet. Pent vær ville 

føre til tørke og lite vann til å drive kverna. Man trodde også at 

på denne tiden ville bjørnen begynne å gjøre i stand hiet sitt for 

vinteren.

8. september - MarimesseVi feirer jomfru Marias fødsel. Dette var en festdag som spredte 

seg i den kristne verden på 500-tallet, festen kom til Roma rundt 

år 700 og der ble dagen feiret med lysprosesjon under natt-

gudstjenesten. Hos oss sa man at hvis været var bra denne 

dagen, ville det bli en god høst.
8.september - Internasjonal dag for lese og skriveferdighet 

(alfabetiseringsdagen)Alfabetiseringsdagen setter fokus på manglende lese- og 

skriveferdighet, og hvordan man skal bekjempe analfabetisme 

hos verdens befolkning. 
12. september - KommunevalgValgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 er 

mandag 12. september 2011. I 195 kommuner blir det også holdt 

valg søndag 11. september 2011
12. september - FingergullmesseFingergullmesse feires til minne om at en dråpe av Jesu blod ble 

brakt til Kristkirken i Nidaros. Dette skjedde i 1165 og dråpen lå 

antagelig i en ring. Fingergull betyr nemlig gullring. 

Fingergullmessen var en av viktigste festdagene i Nidaros i mid-

delalderen, bare slått av olsok og jul. Fingergullmesse innleder 

også tiden for sauklipping. 
14.september - Korsmesse og høstdag
Vi feirer at Jesu kors ble gjenfunnet av den hellige Helena i 320.  

Helena var moren til keiser Konstantin og skytshelgen for gjen-

finning av mistede eller stjålne gjenstander. 
14. september skulle også kornet være i hus. Setrene ble stengt 

og buskapen ble ført hjem. Det var viktig å forlate setra i tide, for 

etter denne dagen overtok huldrefolket setrene og de ble sinte 

hvis folk ikke hadde dratt når de kom. Høstdagen markerte at 

høsten begynte for alvor.

15. september – Slutt på bålforbudet16. september - Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget

Dagen markerer datoen da Montrealprotokollen ble under-

skrevet i 1987. Dette har ført til at de skadelige utslippene av 

ozon nærmest har stoppet opp.
21. september - MattismesseDagen er til minne om apostelen og evangelisten Matteus.

21. september - Internasjonal fredsdag
Med denne dagen ønsker FN å fokusere på fredlig samhandling 

og konfliktløsning. Dagen oppfordrer til våpenhvile og fredelige 

løsninger på konflikter verden over.22. september - Prinsesse Martha-Louises fødselsdag23. september - HøstjevndøgnEn av to dager i året da dag og natt er like lange29. september - Fårikålens dagFårikålens dag feires alltid siste torsdag i september.29. september - MikkelsmesseDette var en svært viktig merkedag i gamle dager. Det var den 

gamle vinterdagen og dagen da vi feiret både høsttakkefest og 

erkeengelen Mikael i Norge

STJERNETEGN I SEPTEMBERJOMFRUEN
23. august - 23. septemberDu er ydmyk, hjempsom, ansvarlig og klik, men kan bli for mate-

rialistisk.

VEKTEN
24. september - 23. oktoberDu er balansert, og har god etikk og moral og dømmekraft. Du 

kan også være nytelsessyk og lat.

Navnet september er romersk. Måneden er årets niende, men for romerne var den det syvende. 

Septem betyr syv på latin. I norrøne tider ble september kalt for høstmåned. Det navnet kom selvsagt av at 

september var måneden for høsting. September ble også kalt for fiskemåneden, dette var nemlig tiden for 

sildefisket langs kysten. Silda som ble saltet og lagt i tønner var svært så viktig mat for folk utover vinteren. 

Sommeren er over med all reisingen og pakkingen. Den mest hektiske skolestart- og jobbstartperioden er 

også over. De daglige vanene kommer i gjenge. September er en fin måned hvis du har gode hverdager. Det 

er også en flott tid i naturen, med sopp i skogen og epler og plommer på trærne. September er en super 

måned for fjellturer under høy himmel mens du puster inn frisk luft.

www.bibclick.no   www.bibclickdemo.no   tlf.: 908 49 441   post@bibclick.no

gen i katalogisering fordi katalogdata 
produseres sentralt. Dette er ikke en 
riktig beskrivelse. Norske studier har 
vist at de sentrale produsentene av 
katalogdata ikke oppfyller rollen som 
totalleverandører. Både nasjonalt 
og internasjonalt deler bibliotek på 
ansvaret for nasjonal, bibliografisk 
kontroll.  I Frodesens eget bibliotek, 
Læringssenteret på HiOA, pågår for 
eksempel en utstrakt katalogisering 
av materiale i Bibsys. 

I USA har reduksjon av katalogi-
seringsundervisning ved enkelte 
utdanningsinstitusjoner ført til et 
kritisk underskudd av kompetente 
katalogisatorer, for eksempel hos 
Library of Congress. Andre land sliter 
med tilsvarende problematikk. Og om 
Frodesens påstand om en sentralisert 
katalogisering stemte bedre: hvem har 
ansvaret for å utdanne slike spesialis-
ter, og hvem skal bære kostnadene? 

Metadata viktigere 
enn noen gang

Et av premissene vi selv legger til 
grunn når vi utvikler katalogiserings-
faget er at metadata, etter webens 
utbredelse, har blitt viktigere (og 
morsommere å jobbe med) enn noen 
gang. Det er vanskelig å tenke seg en 
digital formidlingstjeneste som ikke 
baserer seg på en eller annen form 
for metadata. Og for å vende tilbake 
til Læringssenteret ved HiOA, så er 
det jo slik at mange av bibliotekarene 
her jobber med et vell av metadata-
baserte tjenester som institusjonelle 
arkiv, referansehåndteringssystemer, 
databaser og e-boktjenester.

For å effektivisere og formidle de in-
formasjonsressursene som inngår i en 

moderne biblioteksamling må bibliote-
karene nødvendigvis besitte en omfat-
tende metadatakompetanse. Dersom 
vi fjerner dette kunnskapsområdet, vil 
bibliotekarene ikke bare miste verdifull 
bestillerkompetanse mot formidlings-
tjenester og innholdsleverandører. Det 
vil også være et hinder for  tjeneste-
utvikling. Dette vil etter vårt syn være 
et strategisk feilgrep, siden vi i stedet 
for å ekspandere, setter oss selv på 
sidelinjen og overlater kompetanse-
markedet til andre. Derfor arbeider 
vi kontinuerlig for å modernisere og 
ekspandere undervisningen innenfor 
dette fagområdet.

Foreldet bilde
Emner som Frodesen ønsker at vi 

heller skulle drive med (eksempelvis 
kataloger og vevpublisering), dekkes 
altså allerede i dag. Andre emner (som 
portaler og emnekart) er i ferd med å 
fases ut og erstattes av nyere verktøy 
og teknologier. Uten å gå inn i noen 
dyp faglig diskusjon undres vi på om 
det ikke er Frodesen som har et forel-
det bilde av både utdanningen, dens 
fagportefølje og generelle teknologiske 
utviklingstrekk. 

- Et av premissene vi selv legger til grunn når vi utvikler katalogiseringsfaget er at metadata, 
etter webens utbredelse, har blitt viktigere (og morsommere å jobbe med) enn noen gang. Det er 
vanskelig å tenke seg en digital formidlingstjeneste som ikke baserer seg på en eller annen form 
for metadata, skriver Knutsen og Tallerås.  
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Visste du at i det barna dine fyller 20 år, så er de kanskje ikke lenger dekket av dine forsikringer? Vi vet at du er bekymret 
for dem, men fra og med nå er du satt på sidelinja. Sørg i hvert fall for at de er forsikret – det er nå de trenger det som mest. 
Alt du trenger å gjøre er å ringe oss på 03100 eller se gjensidige.no/ys, så kan vi ta vekk noen av dine bekymringer.

Alt det du gjorde, vil barnet ditt
også gjøre – pluss litt til 

Foto: M
orten B

orgestad
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Trenger du en ny medarbeider? 
Er du på bibliotekarjakt? 

Bruk Bibliotekaren til å komme i 
kontakt med aktuelle søkere! 

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

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

Stillingsannonser i Bibliotekaren

 Bibliotekaren 9/2008 | 29  

BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

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

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

Søknadsfrist  19. september 2008

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

Senior + jobb =

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

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

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

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

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

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

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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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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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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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

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

”Neger” – nøytralt ord?
SPØRSMÅL:

Jeg har afrikansk bakgrunn og føler 
meg trakassert av kolleger og min 
nærmeste leder.  

De har brukt ord som ”neger” og 
”buskmenn” når de snakker om meg og 
afrikanere generelt.  Jeg opplever dette 
som krenkende, og har bedt dem om å 
slutte å bruke disse ordene. Dette har 
utviklet seg fordi lederen min ikke gjør 
noe for å stoppe dette. 

Tvert i mot så forsvarer min nærmeste 
leder bruken av ordet neger om afrika-
nere. En gang så sa han om afrikanere: 
”For oss nordmenn går det ikke an å 
holde styr på hvor dere kommer fra, en 
neger er en neger”. Må jeg akseptere at 
ordet ”neger” brukes og er dette lov?

SVAR:
Trakassering på grunnlag av etnisitet/

hudfarge er forbudt, jf. diskriminerings-
loven § 5. Med trakassering menes 
handlinger, unnlatelser eller ytringer som 
virker eller har til formål å virke kren-
kende, skremmende, fiendtlig, nedver-

digende eller ydmykende. Forbudet mot 
trakassering er absolutt. Når det gjelder 
trakassering så er det i utgangspunktet 
den enkeltes subjektive oppfatning som 
er det sentrale i vurderingen av hva som 
er krenkende. 

Når du har bedt dine kollegaer om å 
slutte kalle deg ”neger”, må de ta hensyn 
til dette uavhengig av om de personlig 
oppfatter begrepet som nøytralt. Selv 
om begrepet ”neger” tradisjonelt har 
vært brukt i Norge om personer fra 
Afrika, har begrepet endret innhold og 
blir oftere oppfattet som et negativt 
ladet ord. 

Når leder forsvarer bruken av be-
grepet ”neger” kan det føre til at også 
andre kollegaer begynner å bruke det, 
på tross av at du og eventuelt andre 
ansatte med afrikansk bakgrunn finner 
bruken støtende.  

Arbeidsgiver har ansvar for å fore-
bygge og hindre trakassering på grunn 
av etnisitet/hudfarge, jf. diskriminerings-
loven § 5 tredje ledd. Plikten til å hindre 
trakassering innebærer at ”arbeidsgiver 

må gripe fatt i aktuelle problemer og å 
utrede hva som har skjedd og komme 
fram til en løsning. Det er tilstrekkelig 
at den ansvarlige har forsøkt å hindre 
trakasseringen, det kreves ikke at trakas-
seringen faktisk er forhindret”, jf. ot.prp.
nr33 (2004-2005).

Du bør straks kontakte tillitsvalgte 
og verneombud og be om hjelp med 
din sak. Fordi saken er av stor prinsi-
piell betydning, bør du i tillegg vurdere 
å klage saken inn til LDO. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 

Likestillings- og diskrimineringsombud

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

Biblioteksjef  
Rjukan bibliotek  

- Ny utlysing 
Tinn kommune har 6000 innbyggere  
og ligger innerst i Telemark ved 
Hardangervidda med Rjukan som 
kommunesenter.  
Rjukan er kandidat til å komme på 
UNESCOs verdensarvliste for sin godt 
bevarte industri- og arbeiderhistorie. 
 
Søker må ha godkjent eksamen fra 
bibliotek- og informasjonsstudier  
på høgskolenivå. 
Utvikling av samlinga ”Det Røde 
Bibliotek” vil være en av oppgavene  
for den nye biblioteksjefen. 
 
Søknadsfrist: 25. sept. 2011 
 
Full utlysningstekst på: 
http://www.tinn.kommune.no;  
  → Stilling ledig 
  
 
 
 

VI RYDDER 
FOR LIVET
TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS 
ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER.

FINNMARK INTERNASJONALE

Vinneren av Nordisk Råds litteraturpris i 2011, islandske Gyrðir 
Elíasson, Beate Grimsrud og finsk-samiske Kerttu Vuolab er alle 
med på å sette fokus på temaet språk når Finnmark interna-
sjonale litteraturfestival arrangeres for andre gang fra onsdag 
29. februar til søndag 4. mars 2012 i Kirkenes. 

Språkforhold i nord, språk som identitets- og kulturbærer, 
og ikke minst språket som råstoff for litteratur, i original og i 
oversettelse, vil belyses under festivalen. Språkviter og forfat-
ter Helene Uri kommer til festivalen og det samme gjør den 
russiske forfatter og skuespiller Jevgenij Grisjkovets.

Programmet blir variert, med tilbud til alle aldersgrupper. Anna 
Fiske, Tor Åge Bringsværd, Aina Basso, Morten Jentoft… 
Følg med på www.finnlitt.org for lanseringer og programslipp 
utover høsten.

Velkommen til en litteraturfestival i Norges mest spennende 
språkområde, 29. februar til 4. mars 2012.
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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
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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. 

Fo
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Vår postadresse!
Bibliotekarforbundets sekretariat 
flyttet i vinter. Dermed har vi også 
fått ny postadresse:

    Bibliotekarforbundet
    Postboks 431 Sentrum, 
    0103 Oslo
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[ KURS I BF ]

Bibliotekarforbundets kurs 
høsten 2011

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 

arbeidstidsrelaterte spørsmål at temaet er aktuelt. Noen planlegger søndagsåpent eller utvidet åp-

ningstid 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 på BFs nettsider (www.bibforb.no). 

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

”Vi er her for å minne politikerne om et 
13 år gammelt vedtak. Vi venter fortsatt 
på penger til en stilling som ble vedtatt 
i 1998.”

Alf Ramsfjell, leder for barne- og ung-
domsavdelingen ved Ås bibliotek, til 
Østlandets blad 5. september 2011. 
Sammen med kollega Gunhild Gjevjon 
og en annen ansatt ved biblioteket, 
arrangerte de en minidemonstrasjon 
under valgdebatten i Ås sentrum lør-
dag 3. september.     

For ganske nøyaktig ti år siden hadde 
vi i Bibliotekaren et intervju med Peter 
Gorm Larsen, med tittelen ”Å leke seg 
til informasjonskompetanse”. Han hadde 
skrevet interessante artikler, blant annet 
”Samspiltrekanten mellem lærer, biblio-
tekar og elev/studerende på uddannel-
sesinstitutioner” i DF-revy. Han jobbet 
den gang på Danmarks Bibliotekskole, 
og han holdt foredrag på den svært gode 
konferansen ”Biblioteket som pedagogisk 
ressurs” i Fjaler sommeren 2001. 

I foredraget hevdet han at man kan 
leke seg til informasjonskompetanse. 
Hva mente han med det? Jo, han hadde 
holdt kurs i informasjonsteknologi for 
bibliotekarer, og oppdaget at deltakerne 
begynte å leke med utstyret. De mente 
selv at de burde slutte med det, for det 
måtte jo være feil å sitte og leke på et 
kurs man hadde betalt mange penger 
for å delta på. Men Gorm Larsen så at 
disse bibliotekarene ble dyktigere enn 
de bibliotekarene han hadde inne i et 
klasseværelse. Dette fortalte ham at 
man kunne leke seg til kompetanse på 
dette feltet. 

Og han mente at dette ikke var noen 
ny erkjennelse. For de gamle grekerne, 
for eksempel Platon og Aristoteles, var 
leken svært viktig. Og den greske oldtid 
var jo nettopp et vitensamfunn. Så spørs-
målet er om man i et vitensamfunn blir 
nødt til å leke, fordi det hele tiden skjer 
forandringer og man skal være klare for 
nye ting. 

Men er all lek lærende? Gorm Larsen 
påstod at barn som sitter timesvis foran 
et dataspill, med repeterende operasjo-
ner heller enn å finne kreative løsninger, 
trolig lærer lite. Det skal være en viss 
pedagogisk proporsjon i leken. Verken 

Å leke seg til 
informasjonskompetanse

repetisjon eller spontan aktivitet bidrar 
spesielt til læring. Man skal ha en leke-
kamerat!

Leken som metode kan være spesi-
elt relevant for bibliotekarer, og ekstra 
relevant når vi skal lære oss å bruke 
informasjonsteknologi på nye og smarte 
måter. - På internett handler det om å 
leke, for det endrer seg hele tiden, hev-
det Gorm Larsen for ti år siden. Og hvor 
rett har han ikke fått. Vi har fått web 2.0, 
sosiale medier, mashups og gud vet hva 
siden den gang. Du er nødt til å leke med 
alt dette for å finne ut hva det kan være 
godt for. - De bibliotekarer som ikke leker 
i arbeidstiden, de har et problem, sa han 
spissformulert.

I dette nummeret av Bibliotekaren 
har vi et intervju med bibliotekarer på 
Lindås bibliotek. De sier ikke at de leker 
i arbeidstida. De sier at de prøver ut og 
lærer å bruke sine nye iPader i arbeidstida. 
Og de utfordrer BS Weblån, når det enn 
måtte komme, til å dele ut gratis lisenser 
– altså noen måneders lekent forsprang 
til alle bibliotekarer i Norge, for å leke 
seg til kompetanse i å låne ut ebøker. En 
praktfull idé! 

- Hvis vi ikke vi får øvd oss på forhånd, 
ligger vi veldig dårlig an og kommer til å 
gi et dårlig inntrykk overfor publikum den 
dagen det blir lansert, sier Marit Gro Berge 
og Thomas Brevik her i bladet.  

Tar du utfordringa, Kjartan?

Redaktør
Erling Bergan

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

B-PostAbonnement


